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Bu doküman, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında ve C.S Mott
Vakfı mali desteği ile hazırlanmıştır.
Kitapçık içeriğiden sadece Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) sorumludur
ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı ve Mott Vakfı’nın
görüşlerini içermez.
Bu çalışmanın tüm hakları saklıdır.
Çoğaltılması ile ilgili tüm yazışmalar telif hakkı sahibi ile yapılmalıdır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Hobyar Mh. Rahvancılar Sk. No: 5, 1. Vakıf Han, Kat: 1, 34112 Eminönü – İstanbul, Türkiye
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Gençler, yaşadıkları bölgedeki gönüllü

derya kılıçalp

faaliyetlerini farklılıklara saygılı;
kapsayıcı ve ötekileştirmeyen;
yerelin tüm paydaşlarını yaptıkları
çalışmalara dahil etme çabası içinde
olan; sivil toplum, kamu ve özel
sektör işbirliklerini önemseyen;

Toplum Gönüllüleri Vakfı kurulduğu günden bu yana vakfın tüm çalışma ve hizmetlerde
gençlerin aktif rol alması ve toplumsal barışa katkı sağlayarak sosyal değişime öncülük
etmesi yönünde kendini konumlandırmış, finansal sürdürülebilirliğini de bu yaklaşım
üzerine kurmuştur. Vakıf, vizyon ve misyonunu destekleyen altı temel ilkeye her zaman
sadık kalmış ve tüm çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda yürütmüştür.
TOG bünyesinde gönüllülük yapan gençler, içinde bulundukları her toplulukta, fiziki alanda
ve coğrafyada toplumsal duyarlılığı yüksek, sorumluluk alan, sorunların tespitinde olduğu
kadar çözümünde de aktif rol oynayan, gelişimi ve değişimi ilke edinmiş kişiler olarak sivil
toplum alanında gönüllülük yapmayı tercih ederler.
Vakfın ilkeleri genç gönüllüler için esastır. Bu ilkeler;

farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap

dinamik, yenilikçi ve girişimci
bir bakış açısıyla çözüm üreten;
ekip olarak birlikte hareket eden;
sosyal değişim çabalarını eğitimle
destekleyen; sorgulayan ve tüm
bunları hayata geçirirken de
kendilerine inanan, güvenen ve destek
olan paydaşlarına ve bağışçı kişi ve
kurumlara karşı sorumluluklarını
şeffaflık ve hesapverebilirlik
ilkeleriyle sürdürülebilir kılan bir

Toplum Gönüllüsü gençlerin yerel kaynakları
harekete geçirebilmesi ve bunu sürdürülebilir
kılmasının arkasındaki güç, altı ilkeden
aldıkları öğreti ile şeffaf ve hesap verebilir
faaliyetler yürütmeleridir. Bu gönüllülük
prensibi farklı STK’lar ve oluşumlar için de iyi
bir örnek ve model olarak benimsenmektedir.
Böyle bir örgütlenme ve gönüllülük modeliyle
gençler, içinde bulundukları kurumun finansal
kaynaklarının geliştirilmesi ve kurumsal
bilinirliğinin artırılması için de gönüllülük
yaparak kurumu güçlendirmiş olmaktadırlar.
Yerel kaynak kurumun ana kaynağından
bağımsız değildir, bu iki kaynak birbirini
tamamlar. Ayrıca yerel kaynağın harekete
geçirilerek sivil toplum çalışmalarına katkı
sağlaması, yerellerde gönüllülük yapan
gençler sayesinde mümkündür ve bu da etkili
ve sürdürülebilir bir örgütlenme olmayı ve
paydaşları iyi tanımayı gerektirir. Her
bölgenin, şehrin, ilçenin veya kasabanın fon
yaratma ve kaynak geliştirme potansiyelini,
en iyi orada gönüllülük yapan kişiler
bilebilirler.

verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması,

süreç izlerler.

yaşamboyu eğitim ve girişimciliktir.

Paydaşların ve yerel potansiyelin analizinden önce bilinmesi ve yapılması gereken şey
gönüllülerin, vakfı ve kendilerini iyi tanımalarıdır. Ortaya koyacakları değişimin gerekçelerini,
ihtiyacı, süreç ve sonucu iyi tespit edebilmeleri gerekir. Vakfın kaynak geliştirme, fon yaratma
ve bağışçılarıyla olan ilişkilerini önceden bilmeli, yasal düzenlemelerden haberdar olmalı
ve vakfın mali sürdürülebilirliğiyle ilgili tüm birimlerle koordineli çalışmalıdır. Yerellerin,
finansal yapı hafızası ve yarattığı yerel kaynakla vakfın genel bütçesine yaptığı katkının mali
raporlarının çıkarılabilmesi için tüm bağışçıların iletişim bilgileri ve bağış tutarları kayıt
altına alınmalıdır.

İlkeler gençlerin, karar mekanizmalarına demokratik araçlarla katılım, toplumsal hizmete
destek, sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir yaşam, çevre, gençlik ve sosyal haklar gibi
konularda gönüllülük yapmaları ve toplumu harekete geçirmeleri için rehberleri olmaktadır.
Bu gönüllülük alanları, gençlerin okudukları, yaşadıkları veya çalıştıkları tüm yerelleri
kapsamaktadır.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI GELİR KAYNAKLARI
VE STRATEJİSİNE GENEL BAKIŞ
To p l u m G ö n ü l l ü l e r i V a k f ı ,
kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Vakfın yukarıda sayılan gelirleri, kullanım yerleri, süreleri ve içeriklerine göre kendi içinde
gruplara ayrılır. Ana Sponsor, Sektörel Ana Sponsor, Eğitim Sponsoru, Proje Ortakları,
Kampanya Destekçileri, Kurumsal Sponsorlar, Ürün İşbirlikleri, Bireysel ve Kurumsal
Bağışçılar (Burs Bağışçıları).
Vakfın yıllık gelirinin en fazla %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve
vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için tahsis edilirken, %80’i ise vakıf amaç ve hizmet
konuları doğrultusunda kullanılır.

Mali ve finansal sürdürülebilirliğini sponsorluklar, kişisel ve kurumsal bağışçıların desteği
ile sürdürür.

YEREL KAYNAK GELİŞTİRME VE BAĞIŞÇILIK ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM

Bir vakıf kurulduğunda vakfa özgülenecek malvarlığı, vakfın amacını gerçekleştirmeye
yeterli olmalı ve vakfın amaç veya devamını imkansız ya da yararsız hale getirmemelidir.
Bu sebeple Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın da kuruluş malvarlığı, vakfın kuruluş tarihi olan
2002’de kurucular tarafından vakıf adına banka hesabına yatırılmıştır.

Kişi ve kurumlardan elden nakit

Vakfın ana sponsoru kuruluşundan beri Garanti Bankası’dır. Ana sponsorluk da dahil olmak
üzere alınan tüm destekler vakfın global kaynağının %10’unu geçmemektedir.

bağış alınmamaktadır. Bağış, kişi
veya kurum tarafından vakfın ana
hesap numarasına yatırılır ve her
bağışın makbuzu vakfın mali işler
birimi tarafından bağışı yapan kişi

Bağışların vergiden muafiyeti, bağışçı (kurum
ya da özel kişi) vergi mükellefi ise (vergi
dairesine kayıtlıysa) vakfa yaptığı bağışı dönem
sonunda verdiği kurumlar ya da gelir vergisi
beyannamesinin vergi matrağının %5’i kadar
kısmına denk gelen oranı indirim olarak düşebilir.
Bu oran, kalkınmada öncelikli illerde %10’dur.*
Örnek verecek olursak, vergi matrağı 10 bin TL ve
yaptığı bağış 1.000 TL ise (kalkınmada öncelikli
il değilse), 10 bin TL’nin %5’i kadar, yani 500 TL
indirim uygular. Yani bağış yaptığı 1.000 TL’nin
yarısını indirim olarak kullanır ve vergisini 10 bin
TL üzerinden değil, 9.500 TL üzerinden hesaplar.

Kişisel bağışçılığın artması ve bağış kampanyalarının güçlenmesi, yerel finansal katılımın
sürekliliği, vakfın finansal bağımsızlığı için önemlidir.

veya kurumun ismine kesilerek

Kişisel ve kurumsal bağışların tümü bağış makbuzu* ile belgelenir. Toplum Gönüllüleri Vakfı,
yasal denetimin dışında -zorunlu olmadığı halde- bağımsız bir denetim şirketi tarafından
denetlenmektedir.**

resmi evraktır, fatura fiş gibi mali

Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

Yaygın ve görünür yardım toplanması sadece İl Dernekler Müdürlüğü’nden alınan ve yeri ve
tarihi belli olan yardım toplama iznine istinaden yapılabilir.

→→ Bireysel ve kurumsal olarak yapılan
nakdi ve ayni bağışlar

→→ Varsa iştiraklerden ve ortaklıklarda
sağlanacak gelirler

→→ Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla
yapılan şartlı bağışlar (ki bunlar yalnız
bağış yapanın öngördüğü amaçlar için
harcanabilir)

→→ Yasal izinler alınmak kaydıyla
uluslararası kuruluşlardan sağlanacak
karşılıksız proje fonları

→→ Sponsorluk gelirleri
→→ Ticari kuruluşlarla yapılabilecek
işbirliklerinden elde edilen gelirler

→→ Yasal izinler alınmak kaydıyla,
vakfın amacını gerçekleştirmeye
yönelik düzenlediği çeşitli etkinlik ve
kampanyalardan elde edilen gelirler.

*Bağış Makbuzu-Toplum Gönüllüleri Vakfı’na Bakanlar Kurulu’nun 29.7.2004 tarih ve 2004/8253 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.
TOG’a proje kapsamında sağlanacak ayni ya da nakdi kaynak destekçi tarafından vergi matrahından düşülebilmektedir.
**http://www.scribd.com/collections/3127971/Toplum-Gonulluleri-Vakfı-TOG-Mali-Denetim-Raporları

adresine gönderilir. Bağış makbuzları
değeri vardır ve bağışçı bilgilerinin
eksiksiz olması gerekir.

Ürün satışı ticari faaliyettir. Ticari faaliyet yapılabilmesi için iktisadi işletme üzerinden fatura
veya fiş karşılığı satış yapılması gerekir. Vakıf gönüllüleri ürün satışı ile kaynak geliştirme
faaliyeti yapamaz, ancak kendi ürünlerini satan bir kişi ya da kurum ürün satışı üzerinden
vakfa bağış yapabilir.
Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin kişisel gelişim ve donanımlarının güçlenmesine yatırım
yapıp kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar yaratma konusunda destekleyerek,
sürdürülebilir kalkınma ve sosyal değişimin içinde gençlerin aktif rol alan bireyler olduklarını
her zaman söylemleri ve yaptıklarıyla paydaşlarına gösteren bir yöntem izlemiştir. Gençler
için bilgiye ve rehberliğe erişimi ön planda tutmuş, bu sayede de gençler vakfın ilkeleri
doğrultusunda akranları için kaynak geliştirme ve bağışçılarla ilişkileri sürdürebilir kılma
konularında deneyimlerini pekiştiren bilgilere kolaylıkla ulaşabilmişlerdir.

*http://www.alomaliye.com/kalkinma_birinci_derece_iller.htm

GençBank, gençler tarafından yürütülen bir

can ercebe

yerel sosyal sorumluluk hibe programı.
Bu cümle, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimerleden oluşan bir cümle değil,
bu nedenle de kolay anlaşılmıyor. Cümlenin söylemeye çalıştığı şey ise aslında basit:
Gençler, içinde yaşadıkları toplum için “iyi” bir şeyler yapmak istiyorlarsa, fikirleri yine
gençler tarafından destekleniyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında GençBank Programı
3. Yılını tamamlamak üzere. Üç yıllık geçmiş, bir metodun
yaygınlaşması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi
için çok uzun bir zaman değil. Ancak GençBank’ın
gençlik çalışması alanına önemli bir katkı sağladığını
söyleyebiliyoruz. Bu katkının ardındaki 3 büyük etkenden
bahsedecek olursak:

Bu destek dediğimiz şey iki şekilde
oluyor: İlki doğrudan maddi destek, yani
para veya malzeme desteği; ikincisi ise
manevi destek, yani yanında olmak, fikri
güçlendirmek, ilişki geliştirmek, ilgili
kişileri bulmak gibi. İşte bu maddi ve
manevi desteği sağlayanlar GençBank
ekiplerini oluşturan görece deneyimli
gençler.

GençBank, uluslararası
bir model ve 22 farklı
ülkede uygulanmaya
devam ediyor. Bu nedenle
arkasında büyük bir bilgi
ve deneyim bütünü var.

Toplum Gönüllüleri Vakfı
güvenilirliği olan köklü bir
kurum; hem yerel kurumlarla
kurduğu işbirlikleri, hem de

Gençler, yaşadıkları yerlerde

Sabancı Vakfı ve Mott Vakfı’nın bu metodolojiyi hızla
sahiplendiler ve yerel
mali desteğini alabilmesi
süreci hızlandırdı.

kurumlar gençlere olan
destekleri ile onların
arkasında durdular.

Tüm bu çaba; gençler yaşadıkları toplumu
geliştirecek, kendilerini ise güçlendirecek
“herkes için iyi olan” şeyler yapabilsinler
diye. Bunun gerçekleşebilmesi için de
bir miktar maddi desteğin bulunması ve
gençler tarafından özgürce kullanılabilmesi
gerekiyor. Şimdi önemli bir soru geliyor:
GençBank ekiplerindeki gençlerin
özgürce kullanacağı bu maddi desteğin
kaynağı geçmişte nereden geldi, bugün
nereden geliyor ve gelecekte nereden
gelmesini arzu ediyoruz? Bu soruları
cevaplamaya geçmeden önce uluslararası
uygulamalardan bir iki bilgi ve örnek
verelim:

GençBank’ın farklı ülkelerde farklı
şekillerde uygulandığını söylemiştik.
Bu farklı uygulamaların ortak olduğu
değerler var elbette. Bunlardan belki de
en önemlisi, kullanılacak olan kaynağın
sadece gençler tarafından kullanılabilmesi
ve nasıl kullanılacağına yine gençlerin
karar vermesi.
Ortak olan diğer bir kavram filantropi.
Türkçe’de yaygın olarak kullanmadığımız
yabancı kökenli bu kelimenin tanımına
aslında aşinayız. Filantropi denince,
bir kişi veya grubun ortak bir faydayı
geliştirmek için yaptığı gönüllü katkılar
kastediliyor. Genç filantropi ise gençlerin,
içinde yaşadıkları toplumu ilgilendiren
konulara kendi bakış açıları ile gönüllü
katkı yapmalarını (başta hibe tahsisi ve
kaynak geliştirme olmak üzere) ifade
ediyor. Gençlerin filantropik faaliyetleri
farklı ülkelerdeki sivil toplum çalışmaları
için de öncelikli konulardan birisi haline
gelmiş durumda.

GençBank’ın temeli, Amerika’nın Michigan eyalatinde faaliyet gösteren Toplum Vakıfları
(Community Foundations - Bağıçcılar Vakfı) ile birlikte çalışan Gençlik Danışma Komiteleri’ne
(Youth Advisory Council) dayanıyor.
Bu komiteler temelde var oldukları kentlerde gençler için ayrılan bağışları yönetiyorlar;
gençler değiştirmek, katkıda bulunmak istedikleri konularla ilgili projeler hazırlayabiliyor, bu
komiteler de yetişkinler tarafından yapılan bağışları gençlerin kullanımı için tahsis ediyor.
Örneğin;

Diğer bir örnek,

Elinizdeki bu rehber kitabın ortaya çıkış amacı

Romanya’daki GençBank modelinde, gençler

GençBank programının 5. yılını

yerel projeler için bir maddi kaynak havuzu

doldurduğu Bosna Hersek’ten.

da bu 3. tip kaynağın geliştirilmesinde rol alan

oluşturmuş durumdalar. Bu havuza ne kadar

Oradaki yapıda, belediyeler yerel

kaynak bulurlarsa, o kadarını GençBank

ortak olarak belirli bir kaynağı

yürütücü kurumu da ekliyor. Buna eşleme-

önceden ayırmak durumundalar.

fon (match-fund) deniyor. Gençler fon

GençBank’ı yürüten Mozaik

havuzunu oluşturmak için ürün satışından

Vakfı’nın koyduğu para kadarını

kampanyalara, sosyal medya ve yerel medya

belediyeler de sağlıyor ve fon

gibi reklamlara kadar çok farklı etkinlikler

havuzu oluşturuluyor. Gençlerin

düzenliyorlar. Sonuçta, havuzda toplanan

projeleri bu havuzdan fonlanıyor.

tüm kaynak, yine gençlerin fikirlerini hayata

gönüllülere destek olabilmektir.
Her ne kadar geçmişte ve de bugün, GençBank kapsamında gerçekleştirilen yerel projelerin
kaynağının büyük bir bölümü merkezi hibe ile sağlanıyor olsa da, ideal olan bunun yerini
yavaş yavaş yerel kurumların katkısına ve yerelden sağlanan bağışlara bırakmasıdır.
Neden TOG gibi çatı kurumlar, Sabancı Vakfı ve Mott Vakfı gibi büyük vakıflar,
ulusal ve uluslararası şirketler varken ve bu kurumlar daha büyük miktarlarda kaynak
sağlayabiliyorken yereldeki şirketler, esnaf veya bireyler destek olsun?
Bunun iki yönlü cevabı var.
Birincisi, bu tür merkezi destekler sürekli

geçirmeleri için onlara dağıtılıyor.
Türkiye’de ise geride bıraktığımız üç yıl boyunca yerellerde gerçekleştirilen projelerin
maddi destekleri 3 farklı kaynaktan beslendi:

değildir ve genellikle yıllık planlar
çerçevesinde sağlanır. Amaçları ise
genellikle bu tür toplumsal çalışmaların
başlamasına öncülük etmektir. Diğer
taraftan ve de daha önemlisi ise,

Merkezi hibe kaynağı:
Toplum Gönüllüleri Vakfı,
GençBank ekiplerince
dağıtılan yerel hibelerin
büyük bir bölümünü
2012’den beri devam
eden Sabancı Vakfı
Toplumsal Gelişme Hibe
Programları’nın mali desteği
ile sağladı. Yerellerde
gerçekleştirilen projelerin
kaynağının büyük bir
bölümü bu merkezi
hibeden geliyor.

artık günümüzde çok iyi biliyoruz ki,
bir yerde olumlu yönde bir değişim
Yerel kurum katkısı: Her
GençBank ekibinin yerelinde
bir evsahibi kurum var.
Bunlar kimi yerlerde
belediyeler, kimi yerlerde
yerel STK’lar veya gençlik
merkezleri. Bu kurumlar
manevi desteğin yanında
maddi destek sağlamakla
da yükümlü. Genellikle bu
maddi destek ayni katkılarla
karşılanıyor.

olacaksa, buna yol açacak tüm enerji
de o yerde doğmalıdır. Ancak o zaman
olumlu yöndeki o değişim, o toplum
Yerelden geliştirilen ayni
ve nakdi destek: GençBank
ekibini oluşturan gençler ve
proje sahipleri, projelerinin
ihtiyaçlarını ayni ve nakdi
olarak yaşadıkları yerlerdeki
şirket, esnaf ve bireylerden
bağış olarak buluyorlar.

özelinde kabul edilebilir ve kalıcı olur;
orada yaşayan insanlar tarafından
sahiplenilerek uzun süreli bir etki
yaratabilir. Toplum Gönülllüleri Vakfı’nın
yerel katılım ilkesi ile de vurgulanmaya
çalışılan aslında budur.

Tüm bunların yanında şeffaflık ve
hesapverebilirlik anlayışının gelişmesi ve
yerleşmesi kaçınılmazdır. Tek bir merkeze
hesap vermek yerine, küçük küçük
desteklerden bir araya gelen kaynağın
kullanımında gençler, her bağışçının
gözlemine açık ve her bağışcıya karşı
sorumlu olmak durumdadır. TOG’un
şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkesi ile
yıllardır yaygınlaştırmaya çalıştığı,
bu karşılıklı sorumlulukların gençler
ile toplum arasında kurulmasına
dayanmaktadır. Böylelikle, hem
gençlerin sürdürülebilir ve kalıcı katılımı
sağlanabilir, hem de toplum ile gençler
arasındaki güven ve bağ artar. Bu
rehber kitap, herhangi bir toplumsal
projede gönüllülük yapan gençlerin
projelerine veya etkinliklerine kaynak
geliştirmelerinde yardımcı olsun diye
hazırlandı. Özellikle TOG’da ve GençBank
Programı kapsamında gönüllülük yapan
gençler temel alınmış olsa da, tüm
gönüllülere destek olmasını umuyoruz.

GençBank Programı çerçevesinde bugüne

kitapçığı okurken bir kısmını zaten

kadar proje yönetimini farklı yönleriyle

deneyimlediğinizi göreceksiniz. Ve aslında

ele alarak projelerinizi etkin bir şekilde

basit, önemsiz gibi görünen detayların

yürütmeniz için rehberlik etmeye

kaynak geliştirmede ne kadar önemli

çalıştık. Elinizdeki bu kitapçıkla bir adım
daha atarak, sivil toplumun en önemli
alanlarından biri olan kaynak geliştirme
konusuna değiniyoruz. Çünkü her proje
bir maddi kaynak gerektirir ve bu
kaynağı sağlamak hiç de kolay değildir!
Elinizdeki kitapçıkta projeniz için

olduğunu ve başarının bu küçük detaylarda

→→ Özgürce kendi projelerinizi üretip hayata geçirebilmenizi sağlar.
→→ Uzun vadede projelerinizin devamlılığını sağlarsınız.
→→ Kurumun ana kaynağına katkı yaparsınız.

gizli olduğunu fark edeceksiniz.

→→ Daha büyük çaplı projeler gerçekleştirme şansı elde edersiniz.

Kitapçıkta başarılı bir kaynak geliştirme

→→ Hayata geçen projeniz, destekleyenler tarafından daha fazla

çalışması için uygulanmış genel

sahiplenilir.

geçer yöntemlere ve kurallara adım
adım yer verdik. Bu adımlar size yol
gösterecek. Ama tamamen bu adımlara
göre hareket etmeniz gerekmiyor. Biz

maddi ya da ayni kaynak sağlamanızı

kaynak geliştirmede yaratıcılığın gücüne

kolaylaştıracak, size ekip olarak projenizi

inanıyoruz. Bu sebeple, projelerinizi

yürütürken yardımcı olacak rehber

gerçekleştirirken bu adımlardan faydalanın

bilgiler yer alıyor. Daha önce GençBank

ama kurallara bağlı kalmadan her zaman

kapsamında bir proje gerçekleştirdiyseniz,

yeni yollar ve yöntemler deneyin.
Rehberin faydalı olması dileğiyle...
Proje Ekibi

→→ Gençler ile destekleyen yerel halk arasındaki bağ güçlenir.
→→ Tek bir kaynak yerine, birden fazla kaynaktan destek almak
projenizi güçlendirir.
→→ Daha fazla gencin projesini destekleyebilmeniz için toplam hibe
kaynağını artırabilirsiniz.
→→ Bireysel olarak projeni anlatırken daha fazla insanla tanışmanı
ve ekip olarak yerelde daha fazla tanınmanızı sağlayacak;
özgüveninizi artırarak projeyi daha fazla sahipleneceksiniz.

Kaynak geliştirme
şeffaflık ve güven gerektirir.
İster ayni, ister maddi kaynak olsun,
kaynağa ulaşmaktaki temel
bileşenlerden biri güven oluşturmaktır.
Güvenmediğiniz bir kişi ya da kuruma
destek vermezsiniz.

Kaynak geliştirme para bulmak
değil, ilişki geliştirmektir.
Evet, kaynak para ile ilgilidir ama
para aslında bir araçtır.
Kaynak geliştirmecilerin asıl
yaptığı şey ilişki geliştirmektir.

Kaynak geliştirme ‘amaç’ odaklıdır.
Kaynak geliştirmede kilit nokta
desteğin neden istendiğini
iyi anlatabilmektir.
Odaklanılması gereken, her zaman
amacın kendisidir.

Kaynak geliştirmenin
sonuçları ölçülebilir.
Kaynak geliştirme somut hedefler
koyularak gerçekleştirilir, sonuçları
ölçülebilir ve karşılaştırılabilir.

Kaynak geliştirmenin
tek bir yolu yoktur.

İnsanlar insanlara verir!
İnsanlar kurumlara bağış
yapar gibi görünür ama
bağışı kurumun yardım
ettiği kişilere yapar.
Örneğin TOG’a bağış
yaparak aslında
kuruma değil,
gençlere destek olur.

Kaynak geliştirme ve
bağışçı yönetimi
birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Kaynağı kimden istediğinize,
nasıl ve ne kadar bir kaynak
istediğinize göre iletişim yolları
farklılaşır. Örneğin sosyal medya
araçları kullanarak, yazılı, görsel
medya kullanarak ya da mektup
yazarak destek istenebilir. Bu
kitapçıkta temel alacağımız
kaynak geliştirme yöntemi
‘yüzyüze iletişim’ olacak.

Bağışçılarla ilişkileri geliştirmek
ve bağışçıların bağlılığını sağlamak
esastır.
Herkes bağış yapabilir.

Kaynak geliştirme
tek günlük bir etkinlik değildir.
Kaynak geliştirme, öncesi ve
sonrasında belli bir sistematik
çalışma gerektirir. Bir ‘döngü’
içerisinde ilerleyen çalışmaların
birleşimidir.

Bağış yapmanın zenginlikle ilgisi
yoktur. Kişiler/kurumlar farklı
nedenlerle destek verebilir,
ama zenginlik bunun başında gelmez
(Kişi ya da kurumların neden bağış
yaptığını ‘İlişki Geliştirme’
bölümünde ayrıntılı konuşacağız).

TABLO 1 – Kaynak Geliştirme Metotları
Bireysel-Kitlesel Bağışlar / Yardımlar

Kurumsal Bağışlar / Yardımlar

• Bağış kumbaraları
• TV-Radyo reklamları
• Etkinlikler
(balo, konser, kermes, çekiliş vb.)
• Tele bağış (telemarketing)
• Doğrudan postalama
• Mobil bağış
• Online bağış
• Yüzyüze/Kapı-Kapı
• Kitlesel fonlama projeleri
(koşu, crowdfunding vb.)
• Okul etkinlikleri
• Varlıklı kişilerin büyük bağışları
• Vasiyet bağışları
• Ayni bağış

• Kurumsal İşbirlikleri
• Sponsorluk
• Fonlar/Hibe
• Devlet destekleri
• Bağış eşleştirme
• Etkinlikler
• Amaca yönelik pazarlama
• Çalışanların maaşlarından katkı
• Ayni bağış

Projeni tasarla
Projen kaynak bulmaya hazır mı?
Araştır

TABLO 2 – Bağış / Destek türleri
• Nakdi
• Ayni

• Bireysel
• Kurumsal

• Küçük
• Büyük

• Tek seferlik
• Düzenli

• Şartlı
• Şartsız

Hedef ve taktik belirle
İşbölümü yap

→→ Nakdi – Ayni: Nakdi Destek, yapılan tüm parasal destektir. Ayni Destek, malzeme, hizmet vb.
desteklerdir.
→→ Bireysel – Kurumsal: Bireyler tarafından yapılan bağışlar bireysel, tüzel kişilikler tarafından yapılan
bağışlar ise kurumsal bağış olarak tanımlanır.
→→ Küçük – Büyük: Hangi miktarın küçük hangi miktarın büyük bağış olarak tanımlanacağı kurumun
yapısına bağlıdır, her kurumda bu tanımlar farklı olabilir. Örneğin bazı kurumlar 5.000 TL ve üzerini,
bazı kurumlar 10.000 TL ve üzerini büyük bağış olarak tanımlarken, bazıları ise 100.000 TL ve üzeri
bağışları büyük bağış kategorisinde ele alıyor olabilir (Biz, bu proje kapsamında ‘500 TL ve üzeri’ tüm
bağışları büyük bağış olarak nitelendiriyor olacağız).
→→ Tek seferlik – Düzenli: Aylık, üç aylık ya da yıllık belli bir talimat ile (banka otomatik ödeme talimatı,
kredi kartı vb.) yapılan düzenli ödemelere düzenli destek denir. Belli bir düzeni olmaksızın banka
yoluyla ya da nakit yapılan tüm bağışlar tek seferlik destek olarak tanımlanır.
→→ Şartlı – Şartsız: Bağışı yapan kişi eğer bunu belirli bir konuya/projeye yönelik yapmışsa bu şartlı
bağıştır ve bağış/destek sadece bu alana yönelik kullanılır. Eğer kişi/kurum bağışını ‘genel bağış’ adı
altında yaptı ise bu şartsız bir bağıştır, kurum ihtiyacı olan yerde bu kaynağı kullanabilir. Proje bazlı
kaynak geliştirmede kaynak genellikle şartlıdır.

İlişki geliştir
Sor, iste
Sıkı takipçi ol
Teşekkür et,
her fırsatta!
Geribildirimde bulun,
yeni projelerde destek istemen için bir fırsat!
Projenin verimliliğini ölç

İlk adımda bir ekip toplantısıyla
projenize ilişkin aşağıdaki soruları
kendinize sorun ve birlikte
bu sorulara cevaplar bulun.
Bu cevapları sonraki adımlarda
kullanacaksınız.

Projenizi kaynak geliştirmeye hazırlamak için
önce projenize A’dan Z’ye hakim olduğunuzdan
emin olmalısınız. Tüm detaylara hakim
olmanız potansiyel destekçilerle iletişim
kurarken size yardımcı olacaktır.
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Ortaya koyduğumuz
sorun/ihtiyaç nedir?
Bu problem kimi,
nerede, nasıl etkiliyor?
Kaç kişi etkileniyor?
Problem ne kadar büyük?

Hiçbir şey yapılmazsa ne olur?
Yapılırsa neler değişir?
Neden ‘şimdi’ bir şey yapmalı?
Kişi veya kurumlar neden
projeye destek vermeli?

Problem neden ortaya çıktı?

Destek veren kişiler veya
kurumlar için faydaları neler
olabilir?

Sorundan direkt olarak
etkilenen kişiler var mı?
Bulabilir miyiz?

Kişiler/Kurumlardan
beklediğimiz destek neler
olabilir?

Bu sorunu çözmek için
ne yapılabilir?
Bizim çözüm önerimiz ne?
Projenin ölçülebilir sonuçları
nelerdir? (Kaç kişiye
ulaşılacak, kimlere etki
edecek, çarpan etkisi
var mı vb.)

Neden bizim ekibimiz
desteklemeli?

Bu projeyi
gerçekleştireceğimize nasıl
güvenebilirler? Bu güveni
nasıl sağlayacağız?
Bu projenin ekip olarak bizi
heyecanlandıran yanları
neler?
Projemizin güçlü yanları
neler?

SORU-CEVAP PROJE ANALİZİ ÖRNEĞİ: HEYCanlı Kumbara Projesi
Neden ‘şimdi’ bir şey yapmalı?

Sorun nedir?
Köy okullarındaki okuma kitaplarının,
oyuncakların ve kırtasiye
malzemelerinin yetersiz olması ve
sürekliliğinin olmaması.

bir problem. Hem okuma, hem sokak
oyunları hem de kırtasiye malzemeleri
açısından.

Evlerde tahmin edebileceğimizin
çok üzerinde kullanılmayan eşya ve
malzeme var. Sadece tüketiyoruz, tekrar
kullanım, geri dönüştürme kültürümüz
çok zayıf.

Köylerde yaşayan ailelerin maddi
sıkıntılarından doğan sebepler ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın imkanı kısıtlı köy
okullarını yeterince destekleyememesi,
hatta ilçe milli eğitim müdürlüklerinin
bu tür köy okullarında dahi haberdar
olmaması.

Bu problem kimi,
nerede, nasıl etkiliyor?
İmkanı kısıtlı köy çocuklarını yerel ve
okul yaşantılarında etkiliyor.
Kaç kişi etkileniyor?
Problem ne kadar büyük?
Öncelikle Samsun ilçelerinin köylerinde
öğrenim gören ilkokul çocuklarını ve
ayrıca diğer illere bağlı köylerdeki
ilkokul çocuklarını etkiliyor.
Köy okullarındaki eğitimin kaliteli bir
düzeyde yapılması için önemli ve büyük

Bu neden oldu?

Bunu çözmek için ne yapılabilir?
Çözüm önerimiz ne?
Biraz daha büyük bir kumbara inşa
edebilir ve diğer ilçelerde de benzer
kumbaralar kurabiliriz. Tüm bu süreci
yerel belediyeler ve esnafla birlikte
yürütmeliyiz.
Okunan kitapları, kullanılan oyuncakları
ve kullanılmayan fazla kırtasiye
malzemelerini ya da az kullanılmışları
imkanı kısıtlı köy okullarına
gönderebiliriz.
Hiçbir şey yapılmazsa ne olur?
Yapılırsa neler değişir?
Hiçbir şey yapılmazsa bu sorun devam
eder; kullanılan oyuncaklar, kırtasiye
malzemeleri ve okunan kitaplar
çöpe atılır. Eğer bir şeyler yapılırsa,
sorunun büyüklüğü daha net ortaya
çıkmış olmakla birlikte, imkanı kısıtlı
çocukların ihtiyaçları giderilmiş olur ve
ayrıca yerel katılım ile gençlere güven
ve destek de artar.

Eğer bir şey yapılmazsa bir yandan
çöplerimiz bir kez kullanılıp atılmış
malzemelerle dolup taşmaya devam
eder; bir yandan da ihtiyaç sahibi,
imkanı kısıtlı çocuklar gün geçtikçe artar.

Bundan önce hayata geçirdiğimiz
projelerin görünürlüğü ve temasının
değerli ve önemli olduğu gösterilip
anlatılınca, bizim ekibimize
güvenebileceklerdir.

Kişi veya kurumlar projeye neden
destek vermeli? Destek verenlere
faydası ne?

Sorundan direkt olarak etkilenen
kişiler var mı? Bulabilir miyiz?

Kişi ve Kurumların projeye destek
vermesi hem daha fazla çocuğa
ulaşmayı kolaylaştırır hem de
görünürlüğü artırarak desteğin daha
fazla ve sürekli olmasını sağlar.
Beklediğimiz destek ne?
Yerel halkın bu konuda öncelikle
bilinçlendirilmesi ve okunan kitapların,
oyuncakların ve kırtasiye malzemelerinin
kumbaraya bırakılmasının sağlanması ve
teşvik edilmesi.
Neden bizim ekibimizi desteklemeli?
Bu projeyi gerçekleştireceğimize dair
güveni nasıl sağlayacağız?
(Biz kimiz, değerlerimiz, çalışma
şeklimiz, prensiplerimiz, bizi
diğerlerinden ayıran özelliklerimiz vb.)
Genç odaklı, heyecanlı, sonuç odaklı
ve farkındalığıyla yereldeki sorunları
çözmek için inisiyatif alan bir ekip
olduğumuzdan, ekibimize güvenilmeli
ve destek verilmeli.
Bu güveni, yerelde yaşayan insanlara
yüzyüze anlatıp geçmiş projelerimizden
örnekler sunarak sağlayabiliriz.

Evet, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi
öğrenciler ve ailelerini bulabiliriz.
Bu projenin ekip olarak bizi
heyecanlandıran yanları neler?
Samsun ilinde ve Atakum yerelinde,
diğer gençlerle iç içe olma, tanışma,
farklılıklarımızı öğrenme fırsatı
yakalamamız
Kumbaranın doğal olması, meşe
ağacından yapılmış olması
Kumbaranın çok amaçlı kullanılabilmesi
(oyuncak, kitap, kırtasiye malzemesi
bölmeleri)
Projemizin güçlü yanları neler?
Yerelde bağış algısını artırması
Kumbaranın kolay ulaşılabilir merkezi bir
yerde olması (örneğin pazar yeri vb.)
Bir benzerinin olmaması

Potansiyel destekçileriniz
kimler olabilir, araştırın.

İlk bölümde ekip olarak tespit ettiğiniz sorunu ve bu sorundan kimlerin etkilendiğini ortaya
koymuştunuz. Potansiyel destekçileri tespit ederken kendinize şunları sorun:
Bölgemizdeki bu sorun başka kimleri ilgilendiriyor olabilir?
Bu konuda duyarlı kimlerin desteğini alabiliriz?
Bölgemizde bu projeye destek verebilecek kişi veya kurumlar kimler olabilir?
→→ Yerel yönetimler

→→ Fikir önderleri

→→ Meslek odaları/STK

→→ Sanatçılar/Tanınan kişiler

→→ Bölgenin tanınan işadamları

→→ Üniversiteler

→→ Esnaf, küçük işletme sahipleri

→→ Aile bireyleri

→→ Yerel medya

→→ Eş, dost, tanıdık

Ardından ortaya koyduğunuz fikirlere dair araştırma yapmaya başlayın; internet üzerinden
kişi ya da kurumlar hakkında bilgi toplamaya çalışın.
Haberleri tarayın, daha önce bu tip konulara destek vermiş kişi veya kurumlar var mı?
Kendi iletişim ağlarınızın (tanıdık, akraba, yerel STK’lar vb.) görüşlerini alın.
Sokağa çıkın. İnsanlarla konuşun.
Ekip halinde birkaç gün, birkaç saat sokağa çıkın, insanlara projenizden bahsedin, fikirlerini
alın. Onların görüşlerini, önerilerini dinleyin. Bölge halkından alacağınız geribildirimler
projeniz için yeni açılımlar sağlayabilir.

Kaynak geliştirme somut hedefler
koyularak gerçekleştirilir.
Projenizi gerçekleştirmek için ne kadar
desteğe ihtiyacınız var, bunu hangi
yollarla bulacaksınız,
hedeflerinizi belirleyin.

Hedef 1: Toplam ihtiyacımız olan destek miktarı nedir?
Nakdi destek ihtiyacı ne kadar? Ayni destek olarak neler istenebilir?
Hedef 2: Araştırma aşamasında projenize ilgi duyabilecek,
destek verebileceğini düşündüğünüz kişi ve kurumları sıralamıştınız,
şimdi onları önceliklerinize göre sıralayın. Topladığınız bilgiler ışığında ulaşmayı
hedeflediğiniz ilk 5-10 kişi veya kurumu belirleyin ve detaylı incelemeye alın.
→→ Bu kişi veya kurumun
öncelikleri nelerdir?
→→ Daha önce sosyal projelere
destek vermişler mi? Ne
zaman? Detayları?
→→ Kurumda karar verici ‘kilit kişi’
kim, kiminle görüşmeli?

→→ Görüşülecek kişinin kişisel
özellikleri, ilgi duyduğu alanlar
neler? Hakkında neler biliyoruz,
neler öğrenebiliriz?
→→ Bu kişilere ulaşmamızı
sağlayacak, onları yakından
tanıyan bağlantılarımız var mı,
kimler olabilir?

→→ Bu kişi veya kurumla ortak
noktalarımız neler olabilir?
Hedef 3: Toplam ihtiyacımız olan destek miktarına ulaşmak için belirlediğimiz
kişilerin veya kurumların her birinden ne talep edeceğiz? Hedeflerinizi sıralayın.

TABLO 3 - Hedef
ve taktik belirleme

İHT İYA Ç
LİST E M İZ

T OP L AM
İ H T İ YA Ç L A R I M I Z

DESTE K İSTENE B İL ECE K
K İŞ İ/K UR UML A R

UL A Ş MA K İ ST EDİ Ğİ Mİ Z
H EDEFLER

HANGİ YÖNTEMLER
KU LL ANI L ABİ Lİ R?

Kaynak geliştirmek için
yapılması gereken işleri
birlikte listeleyin ve ekip içerisinde
işbölümü yapın.

Günümüzde kaynak geliştirme bir meslek haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanında
sivil toplum kuruluşlarında bu alanda çalışan binlerce kişi vardır. Türkiye’de ise henüz
çok az sayıda kaynak geliştirme uzmanı yetişmiştir. Kaynak geliştirme çok geniş bir
çalışma alanına sahiptir ve dünyada kaynak geliştirmenin sadece belli bir alanında
uzmanlaşan kişiler vardır; bireysel bağış uzmanları, kurumsal bağış uzmanları,
bağışçı bağlılığı uzmanları, veri analiz uzmanları gibi.
Kaynak geliştirme farklı yetkinlikler
gerektiren çok yönlü bir alandır.
Bu yetkinliklerden
bazıları şunlardır:
→→ Yaratıcılık
→→ Stratejik planlama
→→ Bütçelendirme
→→ Etkili iletişim
→→ Pazarlama
→→ Takip
→→ Raporlama & Analiz

Projeniz için kaynak geliştirme çalışması yaparken
her birini deneyimlemiş olacaksınız.
Bu yetkinliklerin bazıları sizin ilgi alanlarınızla
çakışıyor olabilir ya da bazılarına daha yatkın
olabilirsiniz. Ama her biri zaman içerisinde
geliştirilebilir.
Bu yetkinlikleri geliştirmek, sadece GençBank
dahilinde yapacağınız kaynak geliştirme çalışması
için değil, genel olarak her iş kolunda sizin için
mutlaka faydalı olacaktır.

Destek = Güven
İlişki geliştirme,
güven oluşturma safhasıdır.

Belediye başkanımız bize çok güveniyor. Onun
güvenini kazanmayı başardık, ama güvenini
kazanmak hemen olmadı, zaman aldı. Artık hangi
projeyi yapmak istesek gözü kapalı bize destek
veriyor. Bizi arayıp çay içmeye bile davet ediyor.
Bunu başardığımız için çok mutluyum.

Emircan – Arhavi

Güven sağladığınızda
istediğiniz desteğin geleceğini göreceksiniz.

Belediye ya da farklı kurumlara ilk gittiğimizde
şu tip soru işaretleri oluyor:Bu gençler bunu nasıl
Bu gençler bunu nasıl yapacak? Başımız ağrır
mı? Bir risk yaratır mı?
Başta ikna etmek kolay olmuyor ama başarılı
çalışmaları gösterdiğimizde artık bize daha
sıcak yaklaşıyorlar, daha çok ilgileniyorlar.

Bir tanıdık aracılığıyla gidince daha kolay destek
alabiliyoruz. Hiç tanımadığımız kişi/kurumlara
gittiğimizde önce bizi tanımaları gerekiyor.
Ancak daha sonraki aşamalarda destek
isteyebiliyoruz.

Seher - Samsun

İsmail – Adıyaman
Destek verenlerin farklı sebepleri oluyor;
bazıları gençlere destek olmak için,
bazıları amacımızı beğendiği için ya da
sadece kendi reklamlarını yapmak için
destek oluyor.

Potansİyel baĞIŞçilarin motİvasyonunu nasil keŞfedeceĞİz?
Bireysel ve kurumsal bağışçı motivasyonları birbirinden farklıdır.

Bireysel Bağışçı
Motivasyonları

Bireylerin bağış yapmaya karar vermelerinin
sebepleri birbirinden çok farklı ve oldukça
karmaşıktır. Öncelikle yaş, cinsiyet, yaşadığı
yer gibi demografik özellikler kişinin bağış
yaparken seçimlerini etkiler.
Bunun yanı sıra bazı kişileri bağış yapmaya

Bazen yaşanmış geçmiş deneyimler

iten kişisel değerleridir, örneğin eşitlik,

bağış yapmaya iter. Örneğin ailede birinin

adalet gibi. Bu sebeple örneğin bu değerleri

kanser hastalığı geçirmiş olması, bu

savunan biri insan hakları derneğine destek

konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına

mo tivasyon sebe plerin i

veriyor olabilir. Ya da inançlar bazen bağış

destek vermeye yönlendirebilir.

k e ş fe t me k dest e ği alm an ızı

yapmaya iten bir etkendir. Dini vecibeleri

Bazı kişilerse sosyal psikoloji ile

yerine getirmek gibi bir amaçla hareket

hareket ederler. Örneğin belli bir

edilmesi toplumumuzda oldukça yaygın

topluluğun parçası olmak için bir bağış

bağışçı motivasyonlarından biridir.

yapabilirler, ya da çevresindeki kişilerin

H e r k işi veya k uru m u n b ağış
y a p ma mot ivasyon u farklıd ır.
Po tansiye l ba ğ ışçıların

s a ğ layac a k e n ö n em li
f a ktör le rde n bir id ir.

Hayata anlam katmak, takdir edilmek,
prestij kazanmak gibi kazanımlar
insanları bağışa teşvik edebilir. Başka
bir motivasyon kaynağı da vizyondur;
kişiler daha iyi bir gelecek, daha yeşil
bir dünya gibi geleceğe dair hayallerini
gerçekleştirmek için bağış yapabilirler.
Ayrıca duygusal bir yanı olmadan,
tamamen rasyonel yaklaşımlarla hareket
ederek sorunları analiz eden ve destek
veren bağışçılar da vardır.

bağış yapmasından etkilenerek bağış
yapabilirler.
Bazı kişilerse ödüllerden etkilenirler, bu
içsel ya da dışsal bir motivasyon olabilir.

Rasyonel bakış açısıyla alınan
kararlar hariç belirttiğimiz tüm farklı
kişisel motivasyonların her biri farklı
duygulardan kaynaklanır; suçluluk, korku,
umut, empati, sempati, coşkunluk, ilham
almak, şükran, sahiplenme, merhamet,
minnet, gurur vb.

Bu motivasyon kaynaklarının bir kişide
olması, kişinin hemen bağış yapacağı
anlamına gelmeyebilir. Bazen tetikleyici
unsurlar gerekir. ‘Talep etmek’ bir duygu
ve düşünceyi tetikleyen, bağış yapmaya
iten en önemli tetikleyici faktördür.
‘Aciliyet’ de bir diğer önemli tetikleyici
faktördür.Örneğin yaşanan doğal afet
ve bu afetten etkilenen çocuklar olması
kişinin bağış yapmaya karar verme
sürecini hızlandırır.

Ayrıca not etmek gerekir ki bazı

Belli bir farkındalık ve motivasyonla bir
bağış yapmak istediniz, örneğin eğitim
konusunda bir bağış yapacaksınız.
Eğitimle ilgili çalışan sayısız sivil toplum
kuruluşu vardır, bu durumda hangisine
bağış yapacağınızı ‘güven’ süzgecinden
geçirirsiniz. Güveni etkileyenler faktörler
genellikle bağışın yapılacağı kurumun/
topluluğun performansına ilişkindir.
Kurumun/topluluğun geçmiş başarıları,
geçmişte kişinin kurumla/toplulukla
olumlu ya da olumsuz bir deneyim
yaşamış olması vb.

önemli bir yeri olan ‘tanıdık’ kavramının

durumlarda güven süzgecinden

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

geçmeden direkt yapılan bağışlar da

Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ırk, etnik
köken, meslek, dil, yaşadığı yer

olabilir. Bu durum genellikle sosyal,

Bireysel Bağışçı
Motivasyonları

DEĞERLER

toplumsal motivasyonla hareket
edildiğinde görülür. Yani örneğin güven
duyduğunuz bir kişi ya da topluluğun
teşviki ve yönlendirmesi kişiyi bağış
yapmaya iter. Bu, toplumumuzda da
güvenin oluşmasındaki önemini gösterir.

Eşitlik, adalet, özgürlük,
sorumluluk, doğruluk vb.

DENEYİMLER

Amaca ilişkin geçmiş deneyimler:
ailesinde kanser hastalığı olan bir
kişinin kanser üzerine çalışan bir
STK’ya destek vermesi; kendisi
burslarla okumuş olan, eğitime
zor şartlarda ulaşmış birinin
eğitim konusunda çalışan bir
STK’ya destek vermesi; daha önce
belli bir STK ile gönüllülük
deneyiminin olması vb.

SOSYAL/TOPLUMSAL
FAKTÖRLER

Örnek alınan kişiler, kişisel bağlar,
bir tanıdığın teşviki/ısrarı, tanıdığı
destekleme, sosyal baskı/teşvik,
bir gruba aidiyet, ortak değerler,
aile bağları, bir grup tarafından
kabul görme vb.

ÖDÜLLER
Gösterilebilir kazanımlar:
Prestij, tanınırlık, takdir edilme,
vergi indirimi/muafiyeti vb.
Manevi kazanımlar: Coşkunluk,
anlam bulma, hatırlanma, suçluluk
hissini hafifletme vb.

RASYONEL
ANALİZ

Bilinç, farkındalık, stratejik
çıkarları ile örtüşme, vergi
indirimi/muafiyeti, kanuni
yükümlülük vb.

VİZYON
Hedefler, stratejik öncelikler;
daha yeşil bir dünya, daha
adil bir ülke, değişim
yaratma vizyonu vb.

Güveni Etkileyen
Faktörler

Verimlilik

STK’nın/topluluğun amaca yönelik yaptığı
çalışmalardaki başarısı, sağladığı etki

Şeffaflık

STK’nın/topluluğun bağışçılarına yönelik açık tutumu,
gelir ve giderlerin şeffaflığı, bilgiye ulaşılabilirlik

Geçmiş
Deneyimler

Geçmişte STK’nın/topluluğun kişi ile kurduğu iletişimden
duyulan memnuniyet, güvenilen bir kişinin STK/topluluk
hakkında olumlu geribildirimi/tavsiyesi

Marka Değeri

STK’nın/topluluğun imajı

Kurumsal Bağışçı
Motivasyonları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı

Yerel yönetimler,

bunun başında gelir. Kurumsal öncelik

şirketler gibi

olarak belirledikleri alanlarda kalıcı
bir etki yaratma isteği bağış yapmaya

kurumsal bağışçıların

yöneltir. Bunun dışında son yıllarda daha

motivasyonu daha

çok öne çıkan kurumsal motivasyonlardan

rasyonel temellere

biri de çalışan ve müşteri bağlılığını
artırmaktır. Bu aynı zamanda marka
değerini de güçlendirir. Tabii bu durum,
küçük işletmelerden çok kurumsallaşmış

dayanır.
Kurumsal Bağışçı Motivasyonları:

büyük işletmeler için geçerlidir.

→→ Kurumsal sosyal sorumluluk

En başta kaynak geliştirmeyi tanımlarken,

→→ Toplumsal sosyal fayda
yaratmak

‘insanlar insanlara verir’ demiştik; her
ne kadar her kurumun bir vizyonu ve
öncelikleri olsa da bir yandan da kurum
yöneticilerinin kişisel motivasyonu ve
konuya yaklaşımı karar verme aşamasında
en büyük rolü oynar. Özellikle küçük
işletmelerde ve aile şirketlerinde bu çok
daha etkilidir. Bu sebeple görüştüğünüz
bir kurum da olsa kurumsal motivasyonu
analiz etmenin yanında görüşeceğiniz
kişinin kişisel motivasyonlarını da
keşfetmeye çalışın.

→→ Çalışan bağlılığını artırmak
→→ Müşteri bağlılığını artırmak
→→ Markalaşma/marka değerini,
güvenilirliğini artırmak
→→ Vergi indirimi/muafiyeti
→→ Resmi yükümlülük
→→ Rakipleri arasında farklılaşma
→→ Kurumsal vizyon, stratejik
önceliklerle örtüşmesi
→→ Ürün satışını artırmak

Konuşan Eller, proje görüşmesi

Danışmak: Bazen araştırmalar sonuç vermez ve
kişinin hangi konulara ilgi duyduğu, destek verip
vermeyeceği konusunda hiçbir önfikir edinememiş
olabiliriz. Bu durumda eğer zaman genişse, sadece

Yöneticilere ulaşmak: Doğru

tanışmak için bir görüşme planlamak daha doğru

kişilere ulaşmak çoğu zaman kolay

bir yaklaşım olabilir. Görüşmede kendinizi tanıtıp

olmayabilir. İşadamlarının yoğun

yaptığınız projeleri anlatabilir ve kişiye sadece

iş tempolarını genellikle yönetici

fikrilerini sorup konu hakkındaki görüşlerini

sekreterler yönetir. Yönetici

alabilirsiniz.

sekreterler yöneticilerin sağ
koludur, günün akışında belirleyici

Mümkün olduğunca çok diyalog kurun. Bu görüşme

rol oynarlar. Potansiyel bağışçınız

kişi veya kurumun ilgi alanlarını, beklentilerini daha

kadar onların yardımcılarıyla

iyi tanımlamamıza yardımcı olur. Bu bilgiler ışığında

da iyi ilişkiler geliştirin. Onları

hazırlık yaparak başka bir tarihte nasıl bir destek

kazandığınızda en büyük

isteyeceğinizi belirleyip yeni bir görüşme planlayın.

destekçiniz olacaklardır.

Projenizi başaracağınıza olan inancınızı gösterin!
Bağışçıların bağış yapmalarını etkileyen birçok faktör
olmasına karşın en önemli faktör sizin projeye
inancınız ve bunu gerçekleştirmeye olan güveninizdir.
Siz yeter ki ekip olarak kendinize
ve projenize inanın! Sizin inancınız ve projeyi
gerçekleştirmek için duyduğunuz heyecan
görüştüğünüz kişilere ilham verecek ve ikna
olmalarındaki en büyük faktör olacaktır!

etkİ yaratmak, İlham vermek

hİkayeleştİrme

30 SANİYE

Potansiyel destekçilerin genellikle

İyi bir hikaye anlatıcısı, dinleyenlerin

Kısa anlatmak kolay gibi görünse de aslında uzun

konuşmak için geniş zamanı olmaz,

duygularını harekete geçirir. Hikayenin

hayatta başka öncelikleri olabilir. İlgilerini

en ilgi çekici kısımlarına odaklanarak,

anlatmaktan çok daha zordur. Ama kısa mesaj

çekebilmek için projenizi hikayeleştirerek

duyguları harekete geçirmeyi

anlatmalısınız.

hedeflemelisiniz.

(sms) ve twitter kullanan gençler olarak, kısa
anlatma becerisi konusunda önceki kuşaklara göre
avantajlısınız!

Projenizi anlatmak ve destek istemek için farklı yöntemler kullanacaksınız. Karşınızdaki
kişiye bazen 1 saat, bazen 5 dakika bazen de sadece 30 saniyede projenizi anlatmanız
ve destek istemeniz gerekecek. Bu kısa sürelerde doğru mesajı ulaştırmak ve destek
vermesini sağlamak için 3 farklı iletişim planı ile hazırlanacağız:

30 saniyede nasıl anlatırım?

Kiminle konuşuyor olursanız olun (bir
uzman ya da profesör olsa da fark etmez)
her zaman basit öz ve kısa cümleler
kurun.
Biz kimiz, ne yapıyoruz
(ilgi yaratacak bir
cümle olmalı)

İlgi çekebilmek için 30 saniyede ne
anlatmalıyız? Bu anlatımın içerisinde şu
üç bilgi mutlaka yer almalı:

Nasıl yapıyoruz?

Örneğin şimdi...
(projenize dair
vurucu bir ipucu)

5 dakikada nasıl anlatırım?
15 dakikada nasıl anlatırım?

Dünyada satış pazarlama eğitimlerinde
kısa sürede ikna etmek üzerine en
sık kullanılan pratik çalışma ‘asansör
konuşması’dır (Elevator Speech/Pitch).
Türkiye’de asansör konuşması dendiğinde
genellikle Rahmi Koç’la karşılaşma örneği
verilir.
‘Asansörde Rahmi Koç’la karşılaştınız.
Ona hemen projenizi anlatıp destek

Dünyaca ünlü TED Talks serilerinden
ilginizi çekenleri izleyin. Herhangi
bir konu olabilir. Göreceksiniz ki,
dünyanın en etkili anlatımları
genellikle 15-20 dakikadan uzun
değildir ve hepsi bir kişisel
hikayeden yola çıkar.

vermesini nasıl istersiniz?’
30 saniyede her şeyi anlatamazsınız. 30
saniyede hedef her şeyi anlatmak değil,
dinleyen kişide merak yaratmak ve şuna
benzer bir şey söylemesini sağlamak:
‘Çok ilginç. Evet, daha fazlasını duymak
isterim.’

‘Merhaba, ben Seher. Ben ve arkadaşlarım
bir gençlik ekibi kurduk. Yaşadığımız yerdeki
sorunlara projeler üreterek çözümler
buluyoruz.
Örneğin şimdi, daha önce hiç yapılmamış
bir kumbara projemiz var. Etrafımızdaki
köylerde kitap, oyuncak ihtiyacı olan
yüzlerce çocuk tespit ettik. Buna karşın
şehirdeki evlerde de kullanılmayan
sayısız kitap ve oyuncak var. Projemizin
adı HeyCanlı Kumbara. Bu proje bizi
heyecanlandırıyor, çünkü hem tüketim
kültüründe bir değişim yaratacağımıza,
hem de ihtiyacı olan çocuklara fayda
sağlayabileceğimize inanıyoruz.
Fikrimizi nasıl buldunuz? Uygun bir
zamanınızda size detaylarını anlatmayı
çok isterim.’

30 saniyede en iyi anlatımı yakalamak
için aranızda bir beyin fırtınası yapın ve
herkes projeyi kendi cümleleriyle yazsın,
sonra aranızda asansör konuşması
denemeleri yapın. Ekip olarak en etkili
bulduğunuz anlatımı seçin ve birlikte
geliştirin.

PEKİ HİKAYENİZ NE?

Örnek Hİkaye Kurgusu

1. adımda projeyi tanımlarken birçok
soruya cevap bulmuştunuz. Hikayeniz
aslında bu noktaların bir örgü şeklinde
birleşmesiyle oluşacak.

“Merhaba, bize zaman ayırdığınız için
çok teşekkür ederiz. Öncelikle kendimi
tanıtayım. İsmim Seher. Lise son sınıf
öğrencisiyim. Arkadaşlarım Esra ve
Ali, hepimiz aynı okula gidiyoruz.
Biliyorsunuz ilçemiz küçük, gençler için
yapacak çok fazla alternatif aktivite yok.
Biz zamanımızı kafede ya da bilgisayar
başında geçirmek yerine farklı bir şeyler
yapmak istedik. Geçtiğimiz yıl GençBank
programını duyduk ve biz de katılmaya
karar verdik. GençBank çatısı altında
projelerimizi hayata geçirerek kendi
yaşadığımız bölgedeki sorunlara çözümler
üretmeye başladık. Ekip olarak faydalı bir
şeyler yapabilmek bizi mutlu etti. Bugüne
kadar deneyim sahibi olmuş abilerimiz,
ablalarımızın danışmanlığında birçok
proje gerçekleştirdik. Örneğin... (önceki
projelerden örnekler, görseller vb.)

Hikayenin bir kahramanı/kahramanları
olmalı. Bu hikayede kahraman sizsiniz!
Ama bu hikayenin içinde görüşeceğiniz
kurum ya da kişiler de var! Çünkü bu
başarıya onların desteğiyle birlikte
ulaşacaksınız; onlar sizin ortaklarınız...

Hikaye örgüsü şu şekilde olabilir:
→→ Ben kimim? (Kahramanlar)
→→ Biz kimiz, ekip olarak nasıl yola çıktık?
(Kahramanlar)

5 DAKİKA VE 15 DAKİKA
Bir sunum yaptığınızı değil, bir hikaye anlattığınızı
düşünün. Hikayenizi 10 yaşındaki bir çocuğun
anlayabileceği basitlikte anlatmalısınız.
Ek olarak bir dosya ya da powerpoint hazırladıysanız
hikayenizi destekleyecek görseller kullanın.
5 dakikalık ya da 15 dakikalık anlatımda

→→ Neler başardık? (Güven sağlama)
→→ Bugün tespit ettiğimiz sorun ne?
(Sorundan etkilenen kişilerin
hayatlarından somut örneklerle
sorunu anlatmak etkili olur) (Sorun)
→→ Çözüm önerimiz ne? (Çözüm=Projeniz)
→→ Bu soruna dair şimdi bir şey
yapılmazsa neler olur? (Aciliyet)
Yapılırsa neler değişir? (Vizyon)

da aslında aynı hikayeyi anlatıyor
olacaksınız. Tek fark, birinde biraz daha
geniş zamana yayma, daha fazla örnekle
anlatma şansınızın olması.

→→ Bunu gerçekleştirmek için sizin
desteğinize ihtiyacımız var! (İhtiyaç)
→→ Ve bağlayacağımız nokta: Beklentimiz
ne? (İsteyeceğiniz şeyi net olarak bu
noktada ortaya koymalısınız) (Talep)

Şu anda çözmek istediğimiz önemli bir
konu daha var. Biliyorsunuz etrafımızda
çok sayıda köy var ve bu köylerde
imkanları kısıtlı çok fazla çocuk var.
Okulda devlet tarafından verilen eğitim ve
eğitim malzemeleri çok kısıtlı. Çocukların
oyuncaklara, kitaplara ve kırtasiye
malzemelerine ihtiyaçları var. Biz bu
sorunu daha net tespit etmek için birkaç
köye gittik. Örneğin Ademler Köyü’ne
gittiğimizde birçok çocuk ve aileleriyle
tanıştık. Bunlardan bir tanesi Ayşe’ydi.
Ayşe 10 yaşında, çok yetenekli bir çocuk.
Babası asgari ücretle işçi olarak şehirde
çalışıyor, şantiyelerde kalıyor, çocuklarla
ilgilenme şansı yok. Ailesi Ayşe’nin
okumasını istiyor ama iki kardeşi daha var,
çok zor şartlarda okula gidip geliyorlar.
Kırtasiye malzemesi, oyuncak ya da kitap
alacak durumları yok, bunlar onlar için
lüks şeyler.

Bunun yanı sıra şehirde de kendi
yeğenim Ela gibi çocuklar var. Aileler tüm
imkanlarını sunuyor, evde sayısız oyuncak,
sayısız kitap ve kırtasiye malzemesi var.
Birçoğu bir köşede kullanılmadan duruyor.
Benim yeğenim Ela ve onun gibi şehirde
büyüyen çocukların da bu malzemelerin
kıymetini bilmesi, yeniden kullanımı ve
geri dönüşümü öğrenmesi gerekli.
Biz bu iki soruna birden çözüm olacak bir
proje ürettik. Bu bir kumbara fikri. Ama
bu bildiğiniz kumbaralardan değil. Adını
HeyCanlı Kumbara koyduk. Kumbaranın bir
tarafına oyuncak bırakabiliyorsunuz, başka
bir tarafı kırtasiye malzemeleri ve bir diğer
tarafı da kitaplar için. Bu tip 3 farklı amaca
hizmet eden bir kumbara ilk kez yapılacak.
İlçemizdeki
aileler
kullanmadıkları
eşyalarını kumbaraya koyacaklar ve biz
de bu bağışlanan eşyaları köy okullarına
ulaştıracağız.
Bugün bu konuda bir şey yapmazsak
bu sorun gün geçtikçe artarak devam
edecek; kullanılmış oyuncaklar, kırtasiye
malzemeleri ve okunan kitaplar bir kenara

ya da çöpe atılmaya devam edecek ve
kimseye faydası olmayacak. Ama bu projeyi
gerçekleştirirsek hem sorunun büyüklüğü
daha net ortaya çıkacak, hem de ilçemizde
halkın katılımıyla imkanı kısıtlı çocukların
ihtiyaçları giderilmiş olacak. Ayrıca
şehirdeki çocuklar yeniden kullanımın
ne demek olduğunu öğrenecekler ve
aralarında bir yardımlaşma doğmuş olacak.
Çocuklar arasında bir yardımlaşma doğmuş
olacak. Bu noktada sizin desteğinize
ihtiyacımız var. Kumbaranın yapımı için
3.000 TL gerekiyor. Bunu karşılamak için
GençBank’a hibe başvurusunda bulunduk,
yarısını hibe ile karşılayabileceğiz. Aynı
zamanda belediyemizle görüştük. Belediye
başkanımız
projeyi
destekleyeceğini
belirtti. Belediye, kumbara için parkta çok
güzel bir yer tahsis etti. Kumbara pazara
yakın, çok işlek bir noktada yer alacak.
Aileler çarşıya pazara giderken kumbaraya
eşyaları kolaylıkla bırakabilecekler.
Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor, çünkü
hem tüketim kültüründe bir değişim
yaratacağımıza, hem de ihtiyacı olan
çocuklara fayda sağlayabileceğimize
inanıyoruz.
Sizden beklentimiz, eğer mümkünse,
kumbaranın yapımı için gerekli olan
miktarın kalan kısmını üstlenerek destek
vermeniz. Desteklediğinizde kurumunuzun
logosu hem kalıcı bir şekilde kumbara
üzerinde hem de tüm duyurularımızda yer
alacak. Projeyi 1 ay içerisinde tamamlamayı
ve ay başında siz destekçilerimizle beraber
basının ve halkın katılımıyla açılışını
yapmayı hedefliyoruz.
Bu sorunu birlikte çözebiliriz. Biz bu projeyi
gerçekleştirmek için bütün koordinasyonu
yürütmeye, tüm gücümüzle çok çalışmaya
hazırız, yeter ki siz desteğinizle yanımızda
olun.”

HANGİ YÖNTEMLE İSTEYECEĞİZ?

Tutku & İnanç

Projenize olan inancınızı gösterin! Sizin inancınız ve
projeyi gerçekleştirmek için duyduğunuz heyecan
görüştüğünüz kişilerin ikna olmasında en büyük faktör
olacak!

İzle
TED Talks
Amanda Palmer –
Art of Asking (Sorma Sanatı)
*Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz.

Bu yaklaşımla destekçilerinizin güveni azalmaz,
tam tersine sağlamlaşır.

Değişime ortak
olmalarını sağlayın!
İstediğiniz miktarlar oldukça küçük miktarlar, isterken
kendinizden emin olun. Çünkü düşünün ki o para
başka bir yere harcandığında belki kimsenin hayatında
bir değişim yaratmayacak, ama siz bu küçük bağışla
bir değişim yaratacaksınız ve destekçilerinize de bu
değişime ortak olmaları için bir fırsat sağlayacaksınız.

Güven kazanmak istiyorsanız;
→→ Asla yalan söylemeyin,
yapamayacağınız bir
şeyi yapabilecekmiş gibi
göstermeyin.
→→ Bilmediğiniz konularda
‘bilmiyorum, bu konuyu
araştırıp size geri
döneceğim’ demeyi tercih
edin.
→→ Bazen süreç içerisinde
aksaklıklar olabilir,
bunlar projenin parçası.
Aksaklıklar da olsa
gerektiğinde destekçilerle
paylaşmaktan çekinmeyin.
→→ Projenin sonuçları
konusunda şeffaf olun.

Yüzyüze Görüşmeler

E-posta candır!
E-posta her ne kadar eski bir online iletişim teknolojisi
gibi görünse de kaynak geliştirme açısından hala en
etkin iletişim araçlarından biri olma özelliğini koruyor.

Kaynak geliştirmenin birçok metodu olduğundan bahsetmiş, bu metotları listelemiştik.
Tüm yöntemler arasında en etkilisi Yüzyüze iletişimdir. Bu yüzden eğer mümkünse
kaynak geliştirme çalışmalarınızda her zaman öncelikle Yüzyüze iletişimi tercih edin.

E-posta gönderiminde dikkat etmeniz gereken en
önemli detay, mesajın toplu bir gruba hitaben olması
değil, kişiye özel yazılmış olmasıdır.

E-posta ve telefonla da desteklemenizde fayda var. İsteyeceğiniz destek türü ise
belirlediğiniz ihtiyaçlara göre ‘Nakdi’ ya da ‘Ayni’ olabilir.

Gör ü ş m e l e r de s a y g ı l ı bi r tutum se r g i l e m e y e ö z e n g ö ste r i n.

Standart bir sunum hazırlayıp, her kişi veya kuruma aynı sunumu yapmanızı önermiyoruz.
Çünkü her görüşme kendine özeldir. Her bir görüşme, öncesinde özel hazırlık yapmanızı
gerektirir.

Bu , t ab i i y a ş ı nı z ı n dı şı nda , ba m ba ş ka bi r i g i bi da v r a nm a nı z ı

Görüşme Hazırlık Kontrol Listesi:

Görüşme bir ‘Monolog’ değil ‘Diyalog’ şeklinde olmalı. Görüşme sırasında önemli

ger ek t ir m i y o r . K e ndi ni z g i bi o l m a kta n v a z g e ç m e y i n.

noktalardan biri karşımızdaki kişiye sorular sormak ve yorum yapması için fırsat tanımak.

→→ Görüşeceğimiz kişi veya kurum kim/ler? (Hakkında araştırma safhasında bilgi
toplamıştık)
→→ Hakkında neler biliyoruz, nasıl ilgisini çekebiliriz? İlgi alanları neler?
→→ Bu toplantıda ulaşmak istediğimiz sonuç ne, beklentimiz ne?
→→ Görüşeceğimiz kişiden tam olarak ne isteyeceğiz? (1 cümle ile tanımlayın)
→→ Hangi ortamda anlatacağız?
→→ Görüşmede kimler ne görev alacak? Talep etme kısmını kim üstlenecek?
Ek bilgiler:
→→ Görüşeceğiniz kişiye/kişilere randevu aşamasında görüşmenin
amacına dair ipucu verin. Detaylarını bilmeseler de destek istemek
için görüşeceğinizi baştan bilmelerinde fayda var.

Önemli görüşmelerden önce, ekip içerisinde
rol dağılımı yapıp aranızda prova yapın.
Faydalı olmanın yanında
eğlenceli olacağına da
emin olabilirsiniz!

İ s t e m e k t e n k o r k m a y ı n ! ‘ Ta l e p e t m e k ’ v e ‘ v e r m e k ’
birbirinin tamamlayıcısıdır ve emin olun ki iki
taraf için de olumludur.
Yapısı gereği ya da yetiştiriliş tarzından dolayı istemekten çekinenler olabilir, hele ki söz
konusu olan para istemek olunca...

‘Evet, ama...’ cümlelerine hazırlıklı olun. Genellikle ‘destek vermek isteriz, ama...’ ile
başlayan cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Bunun gibi cümleler bir itiraz noktasını ya da bir
belirsizliği işaret eder. Hemfikir olmadıkları bir nokta, bir itiraz söz konusudur.
Böyle bir durumda çekincelerinin gerekçelerini sorun. Onları dinlemek söylediklerinizi
doğru anlayıp anlamadıklarını da keşfetmenizi sağlar. Soru işaretini giderecek cevapları
verdikten sonra talebinizi tekrarlayın.

Eğer böyle bir çekinceniz varsa, ilk yapmamız gereken acilen bakış açınızı değiştirmek.

Destekleyici cümleler ekleyin.

Çünkü;

Örneğin;

→→ İstemek kötü bir şey değildir! (Üstelik kendiniz için istemiyorsunuz.)

→→ Süreç boyunca TOG ve bir yerel STK’nın danışmanlık desteğinin olması

→→ Sizi destekleyenler sizi amacınız için destekler. Size güvendikleri sürece ellerinden
gelen her türlü desteği vermeye hazır olacaklardır.

→→ Verilen maddi desteklerin yerel dernek aracılığıyla kullanılacağı, yani paranın sizin
cebinizde değil, kurumsal bir çatı altında tutulacağı

→→ Biz para değil, bir projeyi hayata geçirmek için destek istiyoruz; para sadece bir
araçtır! Odak noktamız her zaman ‘projeyi gerçekleştirmek için destek’ istemek
olacak.

→→ Ortak noktalarınız

→→ İstediğiniz miktarlar oldukça küçük miktarlar, isterken kendinizden emin olun.
Düşünün ki o para başka bir yere harcandığında belki kimsenin hayatında bir
değişim yaratmayacakken, siz bu küçük bağışla bir değişim yaratacaksınız ve onlar
da bu değişime mutlulukla ortak olacaklar.

→→ Projeye ilişkin tüm detaylarının kaydedileceği, raporlanacağı, geribildirimde
bulunulacağı vb. (Ayrıca projeyle ilgili yasal belgelerin yanınızda bulunmasında
fayda var).

İstedikten sonra bekleyin.
Bırakın gerekirse kısa, birkaç saniyelik derin bir sessizlik olsun. Karşı tarafa zaman verin.
Yeni cümleler eklemeyin, bırakın ilk cümle karşı taraftan gelsin. Gelen cevaba göre
gerekiyorsa ek bilgiler verin, diyaloğa devam edin.

Görüşme öncesinde gelebilecek muhtemel
soruları düşünün. Bu sorulara ekip olarak
cevaplar geliştirin. Hazırlıklı olmak görüşme
sırasında duruşunuzu güçlendirecektir.

Projeniz sizin birinci önceliğiniz ama destekçilerin
birinci önceliği olmayabilir. Maddi kaynağı almak
için vakit kaybetmeyin. Eğer siz takip etmezseniz,
evet cevabı aldığınız halde takip etmediğiniz için
fırsatları kaçırabilirsiniz. Potansiyel destekçilerin
sizin yerinize takip etmesini beklemeyin,
unutulabilir ya da gecikebilirler.
Sıcağı sıcağına, hızlı hareket etmeli
ve sonuca ulaştırmalısınız.

BAĞIŞIN GERÇEKLEŞME SÜRECİ
Bağış vaadinde bulunmuş kişilerin/
kurumların, bağışını başarıyla
gerçekleştirmesi kaynak geliştirme
literatüründe ‘bağışın tamamlanması’
(Fulfilment) olarak adlandırılır. Bağış
tamamlama oranı (fulfilment rate)
ölçülebilir bir kavramdır.

TEŞEKKÜR ET
Görüşmenizin sonucu ne olursa olsun,
görüştüğünüz kişiye takiben mutlaka bir
teşekkür e-postası gönderin, her şeyden
önce size zaman ayırdığı için teşekkür
edin. Görüşmenin sonuçlarına göre
teşekkür mesajının içeriği ve
zamanlaması farklılaşabilir;

Görüşmeniz olumlu geçti ve

Görüşmeniz iyi geçti,

Görüşmeniz olumsuz geçti

‘Evet’ cevabı aldınız.

olumlu yaklaştılar fakat

ve ‘Hayır’ cevabı aldınız.

‘Evet ama’ cevabı aldınız.

Tek görüşmede evet cevabı almak

Bu gayet normal, ilk seferde evet

Görüşme sonrasında ekip olarak

Hayır cevabı

başarılı bir sonuç.

dememiş olmaları desteklemeyecek-

mutlaka hemen bir araya gelin.

leri anlamına gelmez. Bu sonucun

Neden hayır cevabı aldığınızı birlikte

almış olsanız da

farklı sebepleri olabilir, ekip içerisinde

değerlendirin.

toplantı sonrasında

• Görüştüğümüz kişide merak

mutlaka bir teşekkür

Tebrikler!
Bu olumlu sonucu takiben neler
yapılması gerektiğini planlamalı
ve hemen somut adımlara
dönüştürmelisiniz.
• Ekip içerisinden kim destekçi ile
düzenli olarak iletişimde kalacak?
• Bundan sonraki adımlar neler?
Destekçinizle birlikte planlayın.
• Ardından görüşmede onaylanan
konuları ve bundan sonraki
adımları mutlaka yazılı olarak
paylaşın, karşı tarafın yazılı teyit
etmesini hedefleyin.

görüşmeyi değerlendirin ve bir sonraki
adımı planlayın.

uyandırabildik mi? Hayırsa, neden?
Daha fazla bilgi istemişlerse bu

görüştüğünüz kişilere
mesajı gönderin,

çok iyi bir haber! Onlarla tekrar

• Görüştüğümüz kişi karar alıcı mıydı,

zaman ayırdıkları

görüşmek için en iyi fırsatı yakaladınız

doğru kişiyle mi görüştük?

için teşekkür edin ve

demektir. Gerekli araştırmayı
yapıp en kısa sürede (iki günden

• Yaklaşımımız farklı olabilir miydi?

fazla sürmemesinde fayda var)
geribildirimde bulunmalısınız.

• Nasıl bir yaklaşım izlenebilirdi?

Mümkünse en kısa zamanda yeniden
bir yüzyüze görüşme organize edin.

• Bu sorunu nasıl aşabiliriz?

önümüzdeki aylarda
yapılacak başka
projelerde belki
işbirliğine açık olup
olmadıklarına dair bir

• Bir daha benzer bir görüşmede

geribildirim almaya

aynı şeyin yaşanmaması için ne

çalışın.

yapabiliriz?

Sıcağı sıcağına, hızlı hareket etmeli
ve sonuca ulaştırmalısınız.

Yerel STK ile koordinasyon
Çatısı altında çalıştığınız yerel STK’yı görüşmelerle ilgili her aşamada haberdar edin.
Çünkü destek verecek kişiler sizinle değil STK ile de bağlantıya geçebilirler,
ve unutmayın ki desteklerini bu kanalla ulaştıracaklar. Bu durumda yerel STK ile aynı
dili konuşuyor olmanız, yerel STK’da konudan sorumlu birinin olması, onlarla destekçi
ilişkilerinde koordineli bir şekilde çalışmanız güvenin oluşturulmasında
büyük önem taşır.

Temel kuralımız:

Destekçilerimize her
fırsatta, her türlü
destekleri için teşekkür
etmek!

Yeni bir kişiyi kazanmak her zaman zordur.
Kazandığınız kişileri korumak
kaynak geliştirme çalışmasının önemli birparçasıdır.
Koruduğunuz destekçiler gelecekteki projelerimizde
ilk destek verecek kişiler olacaktır.

Destekçilerimize bizi destekleyerek

TOG’un GençBank destekçilerine özel

iyi bir şey yaptıklarını hissettirmeliyiz.

tasarladığı teşekkür belgeleri ve raporlar

Bu teşekkürün hangi formatta olacağı

var. Lütfen bu malzemeleri mutlaka

size bağlı. Sözlü ve yazılı teşekkür

edinin ve kullanın. Bu teşekkürün yanı

mutlaka olmalı. Ama mutlaka çerçeveli

sıra ek teşekkür çalışmaları elbette

bir sertifika, bir plaket ya da mektup

yapabilirsiniz.

şeklinde olmak zorunda değil!
Destekçinizi artık tanıyorsunuz, onun
ihtiyaçlarına uygun bir teşekkür olabilir.
Kendinizi kısıtlamayın. Yaratıcı olun.

Onları heyecanlandıracak
özgün ve yeni teşekkür
fikirleri üretebilirsiniz.
Önemli olan kalıcı olması,
onları gururlandırması,
hatırladıklarında gülümsetmesi...

Yaratıcı bir teşekkür etme örneği
“charity: water” kuruluşundan...

charity: water,
ABD’de kurulmuş, çok
genç bir sivil toplum
kuruluşu.
charity: water’ın vizyonu:
dünyada temiz suya ulaşamayan kişi
kalmaması. Temiz su sağlamak için
dünyanın dört bir yanında projeler
yürütüyorlar. Bunu gerçekleştirmek
için kişilerden doğum günlerini

Ekip olarak bir araya gelin ve
destekçilerinizi sıralayın,
her birine en etkili nasıl

bağışlamalarını istiyorlar.

teşekkür edebileceğiniz hakkında
beyin fırtınası çalışması yapın.

charity: water projelerine yılda
binlerce kişi doğum gününü

Kalıcı, ilham veren bir teşekkür

bağışlıyor.

metodu ne olabilir?

charity: water kuruluşunun 5.
yıldönümünde bağışçılarına teşekkür
etmek için sıradışı bir şey yaptı.
Kurumun tüm çalışanları ve gönüllüleri bütün bir günü tamamen dünyanın dört bir
tarafındaki bağışçılarına ‘kişiye özel’ teşekkür etmek için ayırdılar. Bazılarına elle
yazdıkları kartları gönderdiler, bazı destekçilerini aradılar, bazıları için ise kişiye
özel video mesajlar kaydettiler. İşte o günün hikayesi, videoyu izleyin, daha iyi
anlayacaksınız.

İzle
Charity: water
https://www.youtube.com/watch?v=eCSvXMTe1oY

Projenizin somut ve ölçülebilir sonuçlarını

Projenizdeki gelişmeleri ve sonuçları
her aşamada destekçilerinizle paylaşın,
onları heyecanınıza ortak edin. Bu, projenizi
daha fazla sahiplenmelerini
sağlayacaktır.

tespit edin;
→→ Kaç kişiye ulaştık? Kaç kişi
faydalandı? Çarpan etkisi var mı?
→→ Proje medyaya yansıdı mı?
Bu medya haberlerini detaylı
kaydedin. Raporlayın.
Geribildirim oluştururken kendinize
ayrıca şu soruları sorun:
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→→ Proje kapsamında neler
gerçekleştirdik?

Tüm bu bilgileri destekçilerinizle en etkili
şekilde paylaşın. Hem her aşamada, hem
de proje sonuçlandığında geribildirim
yapın. Bu paylaşım, bir dosya halinde
onlara sonuçları sunmak şeklinde
olabileceği gibi tüm destekçileri bir
araya toplayacağınız özel bir kapanış
etkinliği şeklinde de olabilir. Farklı iletişim
yöntemleri deneyebilirsiniz. Önemli olan,
destekçilerinize başarılanları en iyi şekilde
aktarmak. Onlara ilham verin; gerçekleşen
sonuçları görmek, daha fazla destek
vermelerini sağlayacaktır.
Talep etme aşamasında olduğu gibi
geribildirim aşamasında da
hikayeleştirerek anlatın.
→→ Hikayeyi anlatırken ‘biz’ dili kullanın.
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→→ Hedeflerimize ulaştık mı?
→→ Projenin devamlılığını nasıl sağlarız?
(Her proje için geçerli olmayabilir)
→→ Bundan sonra neler yapılabilir?
Sonraki adımlarımız neler olmalı?

→→ Destekçilerinize başardıklarınızı
anlatırken ‘sizin desteğinizle’, ‘sizin
katkınızla, beraber başardık’ benzeri
cümleler kullanın. Destekçilerinize,
‘projenin ortakları’ olduklarını
hissettirin.
→→ Hem başında hem sonunda bir kez
daha teşekkür edin.

Görselin Gücü

Geribildirimde görsel
kullanımı ulaşmak istediğiniz
etkiyi güçlendirir.

Logo Kullanımı

Medya Haberleri

Logo kullanımı kurumların en hassas

Destekçilerinize yapacağınız direkt geribildirimlerin dışında medya

olduğu konulardan biridir.

aracılığıyla yapılacak duyurular da büyük önem taşıyor. Bağışçı
motivasyonlarından birinin de tanınma, takdir edilme olduğundan

Destek sağladığınız kurumların logo-

bahsetmiştik. Bu sebeple, proje kapsamında yaptığınız bu duyurular

larını ve isimlerini kendilerinin izni veya

ve haberlerde destekçi kişi ve kurumların isimlerine yer vermek

bilgisi olmadan asla kullanmayın!

önemli. Bu, özellikle kurumsal bağışçıların önemsedikleri bir konu.

Yaptığınız tasarımların basımı öncesi

Burada

mutlaka

dikkat etmeniz

Bu

onların

özellikle

da

kurumsal

onayını

alın.

ilişkilerinizin

gelişmesi, güven ilişkisinin pekişmesi için
büyük önem taşıyor.

Projenizin her aşamasını
fotoğraflayın. Her aşamayı
gösteren fotoğrafları yan
yana koyarak görsel bir
hikaye yaratın.

Nadiren destekçi talepleri projenin

gereken şey,

amacını aşabilir, bu tip bir durumla
karşılaşmanız halinde ekibinizle
birlikte değerlendirmeli ve talebe

duyurularda

olumlu ya da olumsuz cevap

kurumsal

yaşanmaması için kurumsal destek-

destekçinin
projenin önüne
geçmemesi.

vermelisiniz. Bu tip bir durumun
çilerle en baştan nasıl bir haber
yapılacağı,

iletişim

stratejisinin

ne olacağı konusunda anlaşmaya
varmak süreci kolaylaştırabilir.

Projenizin ‘değişim
yarattığını kanıtlayan’
fotoğraf karelerini
yakalamaya çalışın.
Projeden faydalananları,
onların mutluluğunu
fotoğraflara yansıtın.

Projeyi tamamladığınızda sonuçları ve
etkilerini takip etmeniz de büyük önem
taşıyor.

Destekçilerinize etkili, yaratıcı bir şekilde
nasıl geribildirim verebilirsiniz?
Ekip halinde beyin fırtınası çalışması yapın.
Eminiz ki çok yaratıcı fikirler çıkacaktır.

Kaynak Geliştirme çalışmalarınız kapsamında
3 ana rapor tutmanızda fayda var:

1. gelİR RAPORU
Bu raporda yer vermeniz gereken detaylar:

Rapor örneklerini

Kimden, ne kadar, hangi yolla, hangi kaynak

ilerleyen sayfalarda

sağlandı? Bu kaynak ayni mi yoksa nakdi bir

Proje sonuçlarınızı analiz edin.
Yapacağınız her yeni projede
bir öncekine göre biraz daha yüksek
bir destek sağlamayı
hedefleyin.

kaynak mıydı? Bu bağışçı bireysel mi, kurumsal

bulacaksınız.

bir destekçi mi? Toplam gelir ne kadar?

Her proje için

2. gİDER RAPORU

yaptığınız
raporlamaları

Gider kalemleri neler? Giderin türü ne? Projenin

saklayın ve

amacına yönelik harcamalar, kaynak geliştirme

tamamladığınız

ve tanıtıma yönelik harcamalar hangileri? Hangi
tarihte yapıldı? Toplam gider ne kadar?

3. DESTEKÇİ İLİŞKİLERİ TAKİP RAPORU

her projenin
sonuçlarını
karşılaştırarak
verimliliğini ölçün.

Ayni ve nakdi destek verenleri ve gönüllüleri,

Yapacağınız her

kısaca projeye katkı veren herkesi ama herkesi

yeni projede, bir

kaydedin. Bu kişilerin iletişim bilgilerini düzenli

öncekine göre biraz

bir şekilde tutun; destekçinin adı-soyadı, iletişim
bilgileri vb. Destekçi bize hangi yolla ulaştı, hangi

daha yüksek bir

tarihte destek verdi? Destek türü ne? Toplam kaç

destek sağlamayı

kişi ve kaç kurumdan destek sağlandı?

hedefleyin.

KİTLESEL FONLAMA - CROWDFUNDING

Bir crowdfunding projesi başlatmak için proje
videosu hazırlamak şart olmasa da, başarılı
crowdfunding projelerinin genellikle video mesajı
içerdiği de unutulmamalı.

Kitle fonlaması

5. adım olan ilişki geliştirme adımında,

(crowdfunding) yöntemi

destekçilerin motivasyonlarının

son yıllarda dünyada
çok popüler hale gelmiş
proje bazlı online
kaynak geliştirme
yöntemlerinden biridir.

birbirinden farklı olduğundan
bahsederken, bir motivasyon kaynağının

Sonrasında ise projenizi duyurmak ve destek sağlamak için sık güncellemeler,
paylaşımlar yapmak, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak projenin ana eksenini
oluşturuyor. Hedef, mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak...
İşte sizin projelerinize benzerlik gösteren iki crowdfunding projesi örneği:

da ‘ödüller’ olduğunu söylemiştik.
Crowdfunding projeleri ödüllerin öne
çıktığı bir kaynak geliştirme biçimidir.
Başarılı crowdfunding projelerinde
genellikle fikri beğenenleri projeye dahil
etmek için destekçileri motive edecek

Yok Devenin Pabucu
http://www.fongogo.com/p/yok-devenin-pabucu-holy-camel-a-

Türkiye’de de kitle fonlamasına aracılık

çeşitli ödüller sunulduğunu göreceksiniz.

true-love-story-1

eden birçok web sitesi var; bunlardan

Örneğin bu bir kısa film çekme projesi

bazıları fongogo.com, biayda.com,

ise filmin jeneriğinde destekçinin isminin

Mutlu Yuvalar

fonlabeni.com. Dünyada en bilinen

geçmesi, basılan ilk kopyasının destekçiye

crowdfunding sitelerinden bazıları ise

hediye edilmesi gibi, bağış miktarına göre

kickstarter.com ve indiegogo.com.

farklı ödüller tanımlanabiliyor.

http://www.fonlabeni.com/proje/detay/580/mutlu-yuvalar

DOĞUM GÜNLERİNİ BİR DESTEK KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRMEK
Destek isteyen bir tanıtım filminde olmazsa olmazlar:

Doğum günlerini, düğünleri ve benzeri özel günleri iyi bir amaç için destek kampanyasına
dönüştürmek son yıllarda dünyada oldukça yaygın hale gelmeye başladı. Siz de kendi

→→ Destek çağrısı (Call to Action): Hem sesli hem de yazılı olaraktalebinizi belirtin.

doğum gününüzü projenize destek istemek için bir kampanyaya dönüştürebilirsiniz.

→→ Cevap mekanizması: Size nasıl ulaşacaklar, istediğiniz desteği size nasıl ulaştıracaklar?
Hem yazılı hem sözlü belirtin.

İşte İlham Verici
Bir Doğum Günü Hikayesi

→→ Müzik: Arka fonda konuya uygun bir müzik
→→ Anlatacağınız hikayeyi somutlaştırın.

New York’ta yaşayan 6 yaşındaki Lory uluslararası sivil toplum kuruluşu charity: water
aracılığıyla temiz su sağlamak için bir doğum günü kampanyası başlatıyor.

Burada belirtilen kaynak geliştirme yöntemlerinin büyük bir kısmı izne tabi

“ 6 . D o ğ um g ünüm i ç i n

yöntemlerdir, her dernek ve vakfın statüsü, resmi yükümlülükleri birbirinden farklı

he r ke s te n s a de c e 6 do l a r

olabilir. Bu sebeple kaynak geliştirme çalışmalarında her zaman birlikte çalıştığınız

i ste di m , he p si ni bi r de n de ğ i l .

yerel sivil toplum kuruluşunun resmi yükümlülüklerine uygun hareket edin.

Ç ünkü 6 + 6 + 6 bi r l e şi nc e
Kampanya Süresi
Kitlesel kaynak geliştirme faaliyetleri
planlarken uzun bir zamana yaymak
yerine, 1 gün, 1 hafta, 1 ay gibi kısa
sürelere odaklanmak, örneğin bir
haftayı ‘destek haftası’ ilan etmek ve
bu sürede ekip olarak tüm enerjinizle
çalışıp en fazla desteği toplamayı
hedeflemek etkili olacaktır.

büy ük bi r p a r a o l ur z a te n. ”
6. doğum gününde arkadaşlarından sadece 6 dolar destek vermelerini istiyor ve beklemediği
bir sonuçla karşılaşıyor: tam 2.386 dolar toplamayı başarıyor.
Lory arkadaşlarına kampanyasını duyurmak için bir video mesajı hazırlamış. Çok amatörce
hazırlanmış olsa da içtenliği ile kalplere ulaşıyor, insanları harekete geçiriyor.

Daha fazlası için:
https://my.charitywater.org/loryschwartzman

İYİLİK PEŞİNDE KOŞANLAR: ADIM ADIM

KÜÇÜK ETKİNLİKLERLE KAYNAK GELİŞTİRME

Adım Adım, dünyada ‘charity run’ olarak

Okulunuzda/Mahallenizde/Çarşıda/

Küçük işletmelerin/Esnafın

bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu

Pazarda stant açın. Hem projenizi anlatın,

desteği sağlayın.

Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak

hem de projenize kaynak yaratın.

için kurulan ilk sivil toplum oluşumu.

Projenize destek sağlamak için küçük

Adım Adım başta koşular olmak üzere

maliyetlerle eğlenceli etkinlikler

dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla

gerçekleştirebilirsiniz:

ülkemizin önemli sosyal sorumluluk
projelerine maddi kaynak ve tanıtım

Örneğin;

desteği sağlıyor. Kasım 2013 itibari
ile 3.400 yardımseverlik koşucusu
destekledikleri sivil toplum kuruluşları
yararına 4,4 milyon TL’ye yakın maddi
kaynak yarattı.
Adım Adım oluşumu, Türkiye’nin en
başarılı yardımseverlik koşucularına
çevrelerinden nasıl kaynak sağladıklarını
sordu ve koşucular sırlarını açıkladılar.
Linkteki sunumda koşucuların
çevrelerinden nasıl destek istediğine dair
ipuçları bulacaksınız. Koşucular özellikle
samimiyetin öneminden bahsediyor,
kişiye özel olarak bilgilendirme, teşekkür
ve hatırlatmaların önemini vurguluyorlar.

Daha fazlası için:
http://www.slideshare.net/renayonur/baarnn-anahtar

*Kaynak: adimadim.org

→→ Evde anne eliyle yapılmış çörek,
kurabiye ya da limonata satmak
→→ Bir günlük bir tost makinası mısır
patlatma makinası ödünç alıp, yapıp
satmak
→→ Açık hava sineması, konser, tiyatro
gösterisi vb. etkinlikler düzenlemek
→→ Tanıdıklar aracılığıyla toplanan
kıyafet ve aksesuarları, çok uygun
rakamlara projeye destek amaçlı
ikinci el ürün olarak satmak
→→ 1 TL karşılığı alışveriş bölgelerinde
hediye paketleme ya da benzeri bir
hizmet vermek (örneğin anneler
günü, babalar günü gibi özel günler
bu tip bir etkinlik için çok uygun
olabilir)

→→ Mahallenizdeki kafe restoranların
bir gün/hafta boyunca projenize özel
bir ürün çıkararak, elde edilen gelirle
projeye destek vermesini isteyin (özel
bir tatlı, kurabiye, özel bir yemek vb.)
→→ Esnafın posterlerinizi asarak
duyurulara destek vermesini isteyin.

YEREL MEDYA VE SOSYAL MEDYA DESTEĞİ
Yerel radyoları etkin kullanın: Programlara katılın, radyo spotu
hazırlayın. Yerel radyolar halka ulaşmanızda en etkin araçlardan
biri olabilir. Radyo programlarına katılmanız, hikayenizi anlatmak
ve destek istemek için bulunmaz bir fırsat. Bölgenizdeki yerel
radyoları araştırın, onlara kendinizi tanıtın, programlara katılmak
için fırsatlar yaratın. Ayrıca projenizin tanıtımı ve radyo spotu
hazırlamak için onlardan destek isteyebilirsiniz.
Yerel medya desteğini sağlayın.

SOSYAL MEDYA

Sosyal medya bir iletişim aracıdır, kaynak geliştirme
kampanyanızın paylaşılarak organik bir şekilde
yayılmasında önemli rol oynar.

Medya temsilcilerini birer potansiyel destekçi olarak görmelisiniz.
Bu kitapçıkta destekçiler için bahsettiğimiz tüm detaylar onlar için
de geçerli.

YEREL MEDYA

Projenizle ilgili her gün en az bir
güncelleme yapmayı hedefleyin.

Yerel TV Spotu ya da radyo
spotu hazırlayın.
Yerel TV ve radyolarda
haber olarak
yayınlanmasını
sağlayın.

Paylaşımlarınız mutlaka bir
çağrı (Call to Action) içersin.
Örneğin, desteklemek için bize
katıl, paylaş, retweet et vb.

Yerel yazılı basında ilanlarınıza
yer vermelerini sağlayın.

Yerel reklam alanlarını
kullanmayı hedefleyin.
Bölgenizdeki reklam
panolarının ücretsiz
kullanımını talep edin.

Web sitelerinde yer almayı
hedefleyin. Ücretsiz web banner,
video, haber yayınlanmasını
sağlayın.

Bir duyuru/bilgi metni
paylaşacağınız zaman
mutlaka etkili bir
görselle birlikte
paylaşın.

Paylaşımlarınız samimi olsun.
Paylaşımlarınıza projeye ilişkin
duygularınızı yansıtmaktan
çekinmeyin. (Heyecan, mutluluk,
merak vb.)

TABLO 5 Rapor Örnekleri

GELİRLER
Tarih

Destek Türü
(Nakdi/Ayni)

GİDERLER
Destek Türü Destek Veren
Kişi/Kurum

Destek
Miktarı

Gider Miktarı (TL)

Açıklama

01.05.2014

Ayni Destek

Sevgi Mobilya

Proje Gideri

180

Zımpara ve Vernik

Yiyecek-İçecek

Yüzyüze görüşme

04.05.2014

Fiş No: 008930

Sevgi Mobilya

Proje Gideri

3.000

Kumbara Yapımı

Kumbara
yapımına destek

Tanıdık vasıtasıyla görüşme,
yüzyüze görüşme

05.05.2014

Ayni Destek

Jet Kopyalama Merkezi

Tanıtım Gideri

100

Poster Basımı

05.05.2014

Fiş No: 0009473

Jet Taşımacılık

Ulaşım Gideri

100

Kumbara Taşıma

06.05.2014

Ayni Destek

Belediye

Proje Gideri

50

Yiyecek-İçecekler

GençBank

03.05.2014

Ayni

Kurumsal

Belediye

02.05.2014

Nakdi

Bireysel

Otel Sahibi
Ömer Zorlu

01.05.2014

Ayni

Kurumsal

Sevgi Mobilya

180

Zımpara ve Vernik Yüzyüze görüşme

01.05.2014

Ayni

Bireysel

Ali Soylu (Jet
Kopyalama
Merkezi sahibi)

200

Projeye Destek

Nilay Yıldırım
vasıtasıyla

05.05.2014

Nakdi
(banka)

Bireysel

Ayşe Yılmaz

50

Projeye Destek

Etkinlik sırasında

3.480 TL

Gider Türü

Başvuru

Kurumsal

1.500

Destek Veren
Kişi/Kurum

Hibe

Nakdi

50

Belge No

Destek Nasıl
Sağlandı?

01.05.2014

Toplam Gelir

1.500

Tarih

Açıklama

Toplam Gider

3.430 TL

TABLO 6 Destekçi İlişkileri Takip

Destekçinin Adı Soyadı

Ayşe Yılmaz

Ali Soylu

Ömer Zorlu

Sevgi Mobilya

Destek Miktarı (TL)

50

100

1.500

180

Destek Tarihi

05.05.2014

01.05.2014

02.05.2014

01.05.2014

Destek Nasıl Ulaştı?

Banka Havalesi

Ayni

Nakdi

Ayni

Destekçi Türü

Bireysel

Bireysel

Bireysel

Kurumsal

Desteklediği Proje

HeyCanlı Kumbara

HeyCanlı Kumbara

HeyCanlı Kumbara

HeyCanlı Kumbara

Telefon İş/Ev/Cep

533 675 65 65

533 675 65 65

............................

..............................

E-posta

....@gmail.com

....@hotmail.com

............................

..............................

Adres

............................

..............................

............................

..............................

Hangi Yolla
Projeye Destek Verdi?

Etkinlik
sırasında

Nilay Yıldırım
vasıtasıyla

Tanıdık vasıtasıyla
görüşme

..............................

Not: Bu raporlarda verilen tüm bilgiler örnektir. Gerçek kişi/kurum bilgileri değildir.

güneş yıldırım

Kaynak Geliştirme dışardan bakıldığında
zor görünmekle birlikte, doğru adımlarla
uygulandığında oldukça kolaydır. Rehberde
yer verdiğimiz 10 adımın, kaynak geliştirme
çalışmalarınızı pratik ve sistematik
bir şekilde yürütmeniz için size yol
göstereceğini umuyoruz.
Yerelde kaynak geliştirmenin
avantajlarından biri bu desteklerle
gerçekleştirdiğiniz projelerin çok somut
ve onların da hayatlarına dokunan
projeler olması. Bu avantajı bir fırsata
çevirebilirsiniz.
Destekçi kazanmada onlarla ‘güven’
ilişkisini kurma ve devam ettirmenin ne
kadar önemli olduğuna rehberde sıklıkla
değindik. Destekçilerinize değer verin, onları
tanımaya zaman ayırın ve en önemlisi
onları proje ortaklarınız olarak görün.

Doğru yaklaşımlar izlediğinizde
destekçi kazanma çalışmalarınızda
başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz.
Göreceksiniz ki kazandığınız destekçiler,
sadece projenizin finanse edilmesini
sağlamış olmayacak, aynı zamanda
projelerinizin ve GençBank’ın yerelde daha
fazla sahiplenmesini de sağlayacak.
Sonsöz olarak rehberden aklınızda
kalmasını istediğimiz en önemli cümle
‘Kararlılıkla isteyin!’
Güzel hayallerinizle, güzel projeler hayata
geçiriyorsunuz. Tutkuyla hayallerinizi,
projelerinizi anlatın, kararlılıkla destek
isteyin. Hayallerinize ortak olacak
destekçilerin çıkacağını göreceksiniz.

Ö. Güneş Yıldırım
Kaynak Geliştirme Uzmanı

Derya Kılıçalp
Kurumsal İlişkiler Koordinatörü

Nilay Küme
Program Asistanı
Gönüllü Koordinasyonu

Can Ercebe
Program Koordinatörü

Sivil toplum serüveni 2000 yılında
Greenpeace gönüllülüğü ile başlayan
Güneş Yıldırım, bir sosyal girişim olan
Fundraising Okulu’nun kurucusudur.
Uzun yıllar uluslararası çevre kuruluşu
Greenpeace, BM Çocuklara Yardım Fonu
UNICEF’te ve ardından TEMA Vakfı’nda
kaynak geliştirme alanında yöneticilik
yaptı. Kuruluşların yerel, bölgesel ve
uluslararası gelişimine, sürdürülebilir
kaynak sağlanmasına katkıda bulundu.
Sivil toplum kuruluşlarına, kaynak
geliştirme stratejisi oluşturma ve bağışçı
bağlılığı sağlamaya yönelik eğitimler
veriyor. Bireylerin tüm haklarından
tam olarak faydalandığı, sağlıklı ve
adil bir toplum yaratmak için sivil
toplum kuruluşlarının güçlü bir varlık
göstermesinin önemine ve kaynak
geliştirmenin bunu sağlamak için
en önemli adımlardan biri olduğuna
inanıyor.

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası

1981 Ankara doğumlu. Hacettepe

bölümünden 1998 yılında mezun oldu.

İlişkiler bölümünden 2010 yılında

Üniversitesi Sosyoloji bölümünden

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda 2006-2011

mezun oldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı

2004 yılında mezun oldu. 2007 yılında

yılları arasında farklı tema ve alanlarda

ile öğrencilik yıllarında tanıştı, çeşitli

aynı bölümde yüksek lisansını bitirdi ve

projeler yürüttü. 2011’den bu yana Kaynak

projelerde gönüllülük ve eğitmenlik

doktoraya başladı. Gençlik alt kültürleri

Geliştirme ve İletişim Departmanı’nda,

yaptı. Mezun olduktan sonra ise çeşitli

ve suçluluğu ile ilgilendi. Toplum

Kaynak Geliştirme ve Bağışçılarla İlişkiler

STK’larda çalışmaya başladı. 2012

Gönüllüleri Vakfı’nda 2007-2011

çalışmalarını yürütüyor ve Kurumsal

yılından beri GençBank projesinde

yılları arasında saha koordinatörlüğü

İlişkiler Koordinatörlüğü görevine devam

gönüllü koordinasyonundan sorumlu.

yaptı ve 2011’den bu yana GençBank

ediyor.

koordinasyon ekibinde yer alıyor.

Destek Veren
Kurumlar

To p l u m G ö n ü l l ü l e r i V a k f ı ( T O G )

1974 yılında kurulan ve 2006 yılından beri

gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk

“stratejik hayırseverlik” yaklaşımı çerçevesinde

çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel

faaliyet gösteren Sabancı Vakfı’nın çalışmaları,

gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla

toplumsal gelişme odaklı birçok girişimi kapsamaktadır. Vakıf, yaptırdığı kalıcı eserler

2002 yılında kuruldu.

(eğitim ve sağlık kurumları, öğrenci yurtları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler,
öğretmenevleri vb.); üniversite öğrencilerine sağladığı burs olanakları; eğitim, spor ve sanat

Gençlerin gönüllülük temelinde toplumsal katılımını artırmayı ve

alanlarında verdiği ödüller; desteklediği kültür-sanat etkinlikleri ve toplumsal gelişmeye

her sene 123 üniversite kulübü bünyesinde yaklaşık 40.000 gencin

katkıda bulunmak amacıyla uyguladığı “Hibe Programları” ile kuruluşundan

900’ü
aşkınSTEWART
proje ve etkinliği hayata geçirmesini desteklemektedir.
CHARLES

bu yana milyonlarca kişinin hayatında fark yaratmaya devam etmektedir.

Bu desteği sağlarken gönüllülük, proje yönetimi, insan hakları,
MOTT FOUNDATION

sosyal haklar, üreme hakları, sağlık okuryazarlığı ve örgüt yönetimi

CHARLES STEWART

MOTT FOUNDATION

gibi konularda eğitmen eğitimleri ve diğer akran eğitimlerini
gerçekleştirmekte ve ilişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel

Charles Stewart Mott Vakfı 1926 yılında, otomotiv endüstrisi

ihtiyaca yönelik yüz yüze destekler sunmaktadır. Diğer yandan da

öncüsü olan Charles Stewart Mott tarafından, Flint (Michigan,

gençlere burs ve staj imkanı sağlamakta ve gençlerin birbirlerinden
öğrenmelerini desteklemek amacıyla onların hareketliliğini artırıcı

ABD) kentinde, tamamen bireysel bir girişimle kentin artan
CHARLES STEWART

MOTT FOUNDATION

nüfusunun artan ihtiyaçlarına cevap bulabilmek için kurulmuştur.
Vakıf öncelikle toplumların ve toplumları oluşturan birey, aile,

öğrenme ortamları yaratmaktadır.

mahalle ve sivil oluşumların refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Mott
projelere

Vakfı, Sivil Toplum Programı kapsamında, sivil hayata “Aktif Katılımın Artırılması” teması

dönüştürmelerini sağlamak için kaynak yaratmaya yönlendir-

çerçevesinde kar amacı gütmeyen, sivil liderlerin kapasitelerini geliştirmek için savunuculuk

mektedir. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde

çalışmaları yürüten ve haklarının korunması gibi önemli konularda katılımcı yaklaşımları

bilinirliğini artırmaya yönelik araştırmalar yapmakta ve temaslar

güçlendirmeyi amaçlayan aracı kurumlara hibe vermektedir.

Gençleri,

toplumsal

yürütmektedir.

sorunlara

yönelik

fikirlerini

Fundraising Okulu, sivil toplum kuruluşlarının
kaynak

geliştirme

kapasitesini

artırmak

amacıyla çalışan bir sosyal girişimdir. Online
platform aracılığıyla Türkçe bilgi kaynağı yaratmanın yanı sıra, uzman yetiştirmeye
yönelik eğitimler ve sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirme stratejisi ve bağışçı
bağlılığına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kitapçık içeriği
Fundraising Okulu uzmanı tarafından hazırlanmıştır.
Daha fazla bilgi için: fundraisingokulu.org

