
Yerel projelerinize kaynak geliştirmeniz ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşmanız 
için web sitemiz üzerinden yepyeni bir tanıtım kanalı kullanmaya başlıyoruz!



“Gençlerin Değişim Yarattığı Projeler” Nedir?

Toplum Gönüllüsü gençler olarak;  sizlerin her yıl hayata geçirdiğiniz binlerce 
projeyi görünür kılmak, geniş hedef kitlelere ulaştırmak ve daha kolay kaynak 
yaratmanızı sağlamak için web sitemiz üzerinde kitlesel fonlama aracı olarak 

kullandığımız bölüme “Gencļerin Değisi̧m Yarattığı Projeler” diyoruz.



“Gençlerin Değişim Yarattığı Projeler” yer alan  projeleri ve 
bu alanı incelemek için  aşağıdaki bağlantıyı

kullanabilirsiniz.
https://www.tog.org.tr   



Haydi hep beraber projelerinizin tog.org.tr’de nasıl
daha görünür olacağına birlikte bakalım!



Öncelikle projenizin bir hikayesi olmalı, bu hikayeyi en doğru ve anlaşır şekilde
size ilettiğim JotForm üzerinde doldurmalısınız.

https://form.jotform.com/TOG/genclerindegisimyarattigiprojeler

Form üzerinde detayları bulacaksınız ama genel olarak beklentimiz

Projenizin amacı,
Amaçlarınıza ulaşmak için belirlediğiniz hedefler, 
Planladığınız etkinlikler. 



Hazırlayacağınız içeriklerde projenizin detaylarından 
bahsederken; yazı dilini, projenizin amacını, hedeflerinizi açık 
ve net şekilde ifade etmeniz bağışçıların dikkatini daha çok 

çekecektir. 

Projenizi Hazırlarken Nasıl Bir Yol Haritası İzlemelisiniz?



Web sitesi üzerinden bir kitlesel fonlama aracı olarak kullanılacak 
bu bölümden projenize 'ne kadar kaynak geliştirmeyi hayal 

ediyorsunuz' gibi bilgileri paylaşmanız projenin hedefine ulaşmasını 
kolaylaştıracak.

Not: 133 TOG topluluğu aktif şekilde proje üretiyor. Dolayısıyla eşitliği sağlamak için her ay bize ulaşan 3 farklı
topluluğun projesini öne çıkaracağız, diğer projeler sitede kaynak geliştirmek için yer alacak. 

Projenizin Bütçe Kalemlerini Belirlemiş Olmak Çok Önemli 



Projenizi anlatmak için net fotoğraflar kullanmanız site 
ziyaretçilerini daha çok etkileyecektir. Fotoğrafınızın nasıl 

olmasını gerektiği ile ilgili detayları
Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Medya İletişim Yaklaşımı 

kitinde paylaştık, inceleyebilirsiniz.

Projenizi Anlatan Fotoğraflar Nasıl Olmalı?



Projenizin görünür olması ve fonlanabilmesi için bir diğer önerimiz 
ise sosyal medya kanallarını çok iyi kullanmanız. 

Topluluğunuz kendi kanallarında projenizi duyururken, bir yandan bizler 
de Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın sosyal medya hesaplarında projenizin 

duyurusunu yaparak topluluğunuza destek olacağız ve projenizin sosyal 
mecralardaki görünürlüğünü arttıracağız.

Sosyal Medya Kanallarını İyi Kullanmanız Çok Önemli; 



Projeden Elde Edilen Kaynağı Topluluğa
Nasıl Ulaştıracağız?

Saha Koordinatörünün bilgisiyle TOG genel havuzunda birikmiş olan proje 
bağış bütçesi, proje uygulama kalemlerine göre topluluğunuza aktarılacak.

Proje gerçekleşmediği durumda fon topluluğunuzun diğer eğitim ve proje 
ihtiyaçları için yine Saha Koordinatörünüzün bilgisi ile kullanılacak.



Ufak İpuçları

Unutmayın, kendinizi anlatmanın en iyi yolu kısa ve net 
cümleler kurmaktır. 

Hazırladığınız metni herkes ilk okuyuşta anlamalı.

Hazırladığınız görsel ya da çekeceğiniz fotoğraf ne kadar 
kaliteli olursa insanların ilgisini çekmek o kadar kolay 

olacaktır.

Sizlere bu rehber eşliğinde ilettiğim kitte sosyal medyayı 
daha iyi anlayabilir, fotoğraf çekmek konusunda 

harikalar yaratabilirsiniz.



Ve unutmadan, desteğe ihtiyacınız olduğunda
benimle iletişime geçebilirsiniz. 

Mail adresim gonca.akpinar@tog.org.tr

İyilik ve yaratıcı çözümler dolu projelerinize
web sitesi üzerinden destek bulacağınıza eminiz.�


