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Bu	yayın,	2010	yılında	kurulan	özel	bir	danışmanlık	şirketi	olan	Eurasia	Social	
Change	uzmanları	tarafından	yazılmıştır.	Eurasia	Social	Change,	Avrupa,	Yakın	
Doğu	ve	Orta	Asya’	da	sosyal	kalkınma	ve	yönetişimde	yer	alan	bir	dizi	paydaşa	
uzmanlık	sağlamaktadır.	Eurasia	Social	Change,	Balkanlar,	eski	Sovyet	Cum-
huriyetleri	ve	Orta	Doğu	ülkelerinden	olan	bir	uzman	havuzu	ile	çalışmakta	ve	
İrlanda,	Türkiye	ve	İngiltere’de	ofisleri	bulunmaktadır.
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GİRİŞ

Göç ve göçmenlerin uluslararası korunması alanında çalışan STK’lara yönelik bu rehber, İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen AB eş finansmanlı bir projenin parçası olarak hazırlanmıştır.  
Proje “Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İşbirliği için Teknik Destek” ismi ile yürütülmektedir.

Bu Rehber, STK’ların misyonlarına kaynak sağlamaları için daha çeşitli ve daha sürdürülebilir araçları tanımlama 
isteğine yanıt olarak hazırlanmış ve projenin bir başka çıktısı olan Bağışçı Rehberine tamamlayıcı olmak üzere 
üretilmiştir.  Her iki yayın da http://gocvesiviltoplum.org/ adresinden indirilebilir.



Rehber Nasıl Kullanılır 

Bu Rehber bir bilgi ve ilham kaynağı olarak hazırlanmıştır. Kaynak geliştirme konusunda kapsamlı bir el kitabı 
değildir, ancak kaynak fırsatlarını stratejik olarak gözden geçirmek ve faaliyetlerini finanse etmenin yeni yollarını 
planlamaya başlamak isteyen herhangi bir STK için bir rehber olarak kullanılmalıdır. Rehber özellikle Türkiye’deki 
göçmenlerle veya göçmenler için çalışan daha yeni ve küçük STK’lar için faydalı olacaktır, ancak aynı zamanda 
STK’ların göç alanındaki çalışmalarına kaynak sağlamak için daha sürdürülebilir yollar keşfetmekle ilgilenen 
işletmeler ve belediye yetkilileri gibi daha olgun STK’lar ve diğer paydaşlar için de kullanışlı olacaktır. 
Rehber altı bölümde sunulmuştur: 

Bölüm 1 - Türkiye’deki Dernekler ve Vakıflar için mali ve diğer kaynakların harekete geçirilmesi ve yönetilmesine 
ilişkin yasal ve düzenleyici mekanizmalar ve yükümlülükler hakkında rehberlik sağlar. Bölüm ayrıca ana kavramları 
tanımlamakta ve Rehberin ana odağının, hukuken Dernek olarak kayıtlı STK’lara rehberlik etmek olduğunu 
açıklamaktadır. 

Bölüm 2 - “Kâr amaçlı” sektörden destek alma fırsatlarını inceleyip Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını ve buna 
çeşitli yaklaşımları açıklamaktadır. Bu bölümde, STK’ların misyonlarını ve hizmetlerini destekleyen, büyük ve küçük 
birçok farklı işletme örneği gösterilmekte ve belirli iyi uygulamalar tavsiye edilmektedir. 

Bölüm 3 - STK’ların bireysel vatandaşlarla ilişkilerini nasıl güçlendirebileceklerine ve daha güçlü bir seçim bölgesi 
oluşturarak hem bağış şeklinde mali destek hem de gönüllülük ve diğer yollarla “ayni” destek elde edebileceklerine 
odaklanmaktadır. Bu bölüm, Türkiye’deki STK’lar tarafından kullanılan başarılı kampanya ve kaynak yaratma 
yöntemlerinin birçok örneğini içermektedir. 

Bölüm 4 - Bağış toplamak için ticari faaliyetlerde bulunan STK’ların yasal parametreleri ve fizibiliteleri hakkında 
rehberlik etmekte ve sosyal girişim ve yatırımdaki küresel eğilimin arka planını açıklamaktadır. İyi uygulama 
örneklerine ek olarak, bölüm bir STK’nın satabileceği farklı mal ve hizmetleri ve bu tür bir işletmenin Türkiye 
yasaları çerçevesinde nasıl yapılandırılabileceğini açıklamaktadır. 

Bölüm 5 - Göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılama sorumlulukları açısından Türkiye’deki belediye yetkililerinin rolüne 
ve yerel yönetimlerin hem hizmet sağlama hem de hakların korunmasını sağlama açısından STK’larla nasıl başarılı 
bir şekilde ortak olabileceğine bakmaktadır. Bu bölümde sunulan kısa vaka çalışmaları, yerel yönetimlerin STK’lara 
sunduğu çok çeşitli işbirliği fırsatlarını göstermeye yardımcı olmaktadır. 

Bölüm 6 - Son bölüm, sosyal pazarlama ve kaynak seferberliğine ilişkin genel uygulamalar hakkında STK’lar 
için rehberin bir özetini sunmaktadır. Bu bölüm, tüm STK’ların profesyonel ve iyi hazırlanmış bir yaklaşım 
benimsemesinin önemini vurgulamakta ve STK’ların böyle bir yaklaşımı uygulamalarına yardımcı olacak kontrol 
listeleri ve ipuçları sunmaktadır. 

Sorumluluk Reddi 
Bu Rehber, bir STK’nın göç ve uluslararası koruma alanındaki kaynak seferberliğini başarılı ve yasal olarak nasıl 
güçlendirebileceğinin göstergesidir. Rehber kesin değildir ve verilen tavsiyeler zaman içinde ve farklı bağlamlarda 
değişebilir. Rehber, Avrupa Birliği’nin mali yardımı ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Konsorsiyum lideri ICE’ın 
sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Yazarlar Hakkında 
Bu yayın, 2010 yılında kurulan özel bir danışmanlık şirketi olan Eurasia Social Change uzmanları tarafından 
yazılmıştır. Eurasia Social Change, Avrupa, Yakın Doğu ve Orta Asya’da sosyal kalkınma ve yönetişimde yer alan bir 
dizi paydaşa uzmanlık sağlamaktadır. Eurasia Social Change, Balkanlar, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Orta Doğu 
ülkelerinden olan bir uzman havuzu ile çalışmakta ve İrlanda, Türkiye ve İngiltere’de ofisleri bulunmaktadır. 

www.eurasiasocialchange.com 

http://www.eurasiasocialchange.com 
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1.Giriş

Kaynak geliştirme konusunda destek, yönlendirme ve kapasite artırımına ihtiyaç duyan sivil toplum 
kuruluşlarının özellikle sürdürülebilirliğin sağlanması ve hizmet sunulan hedef gruplara yönelik faaliyetlerinin 
devamlılığı, elde edilecek düzenli, şeffaf ve yasal gelirlerle sağlanabilir. Türkiye’deki sivil toplum 
faaliyetlerinin büyük bölümü dernekler eliyle yürütülmekte olduğundan ve dernekler ile vakıfların bağış 
ve yardım gelirlerini elde etme usulleri benzerlik gösterdiğinden bu içeriğin oluşturulmasında çoğunlukla 
dernek işleyişi odak alınmıştır. Dernek ve vakıfların doğrudan ve dolaylı gelirlerine ve kaynak yaratımlarına 
ilişkin içeriğin, hazırlanma tarihindeki bilgi, mevzuat ve teamüller temel alınarak oluşturulduğu hatırda 
bulundurulmalı; tereddüt hâlinde ilgili güncel kaynaklara ve uzmanlara başvurulmalıdır. Bu minvalde başlıca 
güncel kaynakların,

• 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bağlı düzenlemelerinin (yönetmelik vb.) güncel metni
• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve bağlı düzenlemelerinin (yönetmelik vb.) güncel metni
• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun dernekler ve vakıflarla ilgili hükümleri
• 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bağlı düzenlemelerinin (yönetmelik vb.) güncel metni
• 3628 sayılı Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve bağlı düzenlemelerinin 

(yönetmelik vb.) güncel metni
• 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve bağlı 

düzenlemelerinin (yönetmelik vb.) güncel metni
• 1606 Sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf 

Tutulmasına İlişkin Kanun
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ilgili maddeleri
• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili maddeleri
• 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği ile 27010 Sayılı Vakıflar Yönetmeliği güncel metinleri
• 20696 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğigüncel metni
• 23919 Sayılı Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik güncel metni
• T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği’nin güncel metni
• Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük’ün güncel 

metni
• T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yönerge, tebliğ, genelge ve hukuki 

mütalaaları ile
• Dernek tüzükleri ve vakıf senetleri olduğu not edilmelidir. Bahsi geçen kaynakların ulusal geçerlik 

arz edenlerine T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve T.C. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir. 



STK’lar İÇİN YENİLİKÇİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ REHBERİ 6

2. Derneklerin Gelirleri

Ulusal mevzuata göre kazanç paylaşımını amaç edinmemesi gereken dernekler, kanunen yasaklanmamış 
diğer amaçlarını yerine getirebilmek için dört temel mali gelir kaynağı olanağına sahiptir. Bunlar;

başlıklarında incelenebilir.

Derneklerin doğrudan gelirleri, aidatlar, bağışlar ve yardımlar ile dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek 
mal varlığından elde edilen diğer gelirlerden oluşmaktadır. Derneklerin tüzel kişiliği itibariyle elde edecekleri 
doğrudan gelirler için (diğer gelirlerin bazıları hariç) kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığını hatırda 
bulundurarak doğrudan gelirleri inceleyelim.

Aidat Gelirleri

Dernekler, tüzüklerinde miktarın belirlenme şeklinin anılması kaydıyla üyelerinden giriş aidatı ve/veya 
düzenli aidat tahsil edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurları sıralayalım:

• Kurala bağlılık
• Ödeme yükümlülüğü

Bir derneğin aidat gelirinden bahsedilebilmesi için derneğe üyeliğin başlangıcının (giriş) günlük, haftalık, 
aylık, yıllık, birkaç yılda bir gibi düzenli olarak tanımlanması ve bu tanımlamanın tüzükte yer alması kurala 
bağlılık ilkesini karşılarken bu aidat sorumluluğunun üyelere tanımlanması gerekliliği ise ödeme yükümlülüğü 
ilkesini karşılar. 

1 Aidat 
Gelirleri 3 Yardım 

Gelirleri2 Bağış 
Gelirleri 4 Diğer 

Gelirler

“Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, 
dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere 
eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin 
ödentisini vermek zorundadır.” (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 70: Ödenti 
verme borcu)

Güvence Soruları:
1.  Aidat, tüzükte derneğin gelirleri arasında anılıyor mu?
2.  Giriş aidatı ve/veya düzenli aidatın hangi dernek organı tarafından 
 belirleneceği tüzükte düzenlenmiş mi?
3.  Aidat, yalnızca üyeler için tanımlanmış mı?

Kanun maddesindeki ifadeden, tüzükte düzenlenmesi kaydıyla dernek üyeleri için farklı meblağlarda üyelik 
aidatı belirlenebileceği yorumlanabilmektedir.  Unutulmamalıdır ki üyelik yükümlülüğü ne olursa olsun bir 
dernekteki tüm üyeler eşit haklara sahiptir. Yani yükümlülükler üyeden üyeye farklılık gösterecek şekilde 
düzenlenebilir; ancak her üye, üyelik haklarından eşit olarak yararlanır.
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Bağış Gelirleri

Derneklerin girişte ve/veya düzenli olarak tahsil ettikleri aidatların yanı sıra tüzüklerinde anılması kaydıyla 
üyelerinden, üye olmayan gerçek ya da tüzel kişiler ile yabancı kişi ve kurumlardan bağış yoluyla gelir elde 
etmesi de mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurları sıralayalım:

• İsteğe bağlılık
• Talep edilmeme
• Karşılıksızlık
• Şartlı/şartsız olma

Bağışın, bağışçının isteğine bağlı olması yani herhangi bir zorunluluğun söz konusu olmaması isteğe 
bağlılık ilkesini karşılarken dernek tarafından talep edilmiyor olması ise talep edilmeme ilkesini karşılar. 
Buradaki ayrıma dikkat edilmelidir: Dernek maddi destek talep ediyor; ancak kişileri zorlamıyor olsa bile 
‘bağış’tan söz edilemez. Bağış kavramı, derneğin talebi olmadan ve bağışçıların tek taraflı hür iradesine 
bağlıdır. Bağışçının tek taraflı olarak ortaya koyacağı iradeyle dernekten bağışına herhangi bir karşılık 
bekleyemeyecek olması, karşılıksızlık ilkesine dayanır. Öyle ki kişi, sözgelimi bir konsere katılmak için bilet 
bedelini bağış olarak derneğe aktaramaz. Bağışın herhangi bir karşılığının olmaması asli unsurlardandır. 
Ne var ki karşılıksız olması, bağışın bir(den fazla) şarta bağlı olamayacağı anlamına gelmez. Peki, nasıl? Bir 
amacın gerçekleştirilmesi (ör. İhtiyaç duyulan bir bölgede yurt inşa ettirilmesi) uğruna bağışta bulunulabilir. 
Buna ‘şartlı bağış’ adı verilirken herhangi bir şarta bağlı olmaksızın da bağış yapılabilmektedir. Buradaki 
hassas hususun, şartın bağışçıya menfaat sağlamıyor olması gerektiği olduğunu anımsatalım. Bu son 
tümceyle ne kastediyoruz? Bağışçı, doğrudan menfaat elde edeceği yani kendisine ‘karşılık’ doğuracak bir 
şarta bağlayarak bağışta bulunamaz.

Dernekler, nakdi bağış alabilecekleri gibi ayni bağış da alabilir. Dört ana unsur, hem nakdi hem de ayni, tüm 
bağışlar için geçerlidir.

Peki, bir derneğe yapılan bağışlar hangi amaçla kullanılabilir? Dernekler şartsız bağışları, amaçlarına erişmek, 
faaliyetlerini sürdürebilmek, idari giderleri ile genel giderlerini karşılayabilmek ya da yatırımda bulunmak 
amacıyla kullanabilir; ancak şartlı bağışları ise bağışçının şart(lar)ı doğrultusunda kullanmakla mükelleftir. 
Şarta uygun kullanılmayan bağışlar hakkında idari ve adli yaptırımlar uygulanabilir; tazmini talep edilebilir.

TÜRKİYE’DEKİ DERNEK VE VAKIF GELİRLERİYLE İLGİLİ HUKUKİ MEVZUAT

Güvence Soruları:
1. Bağış, tüzükte derneğin gelirleri arasında anılıyor mu?
2. Bağışta bulunan kişi/kurum kendi hür ve tek taraflı iradesiyle mi karar 
 veriyor?
3. Dernek, bir ya da birden fazla amacı gerçekleştirmek için üyelerinden ya da 
 üyesi olmayan kişilerden nakit ya da mal talep ediyor mu?
4. Bağışın karşılığında dernek tarafından bir mal/hizmet sunumu söz konusu  
 mu?
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Yardım Gelirleri

Derneklerce kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaçlara destek sağlamak ve kamu 
hizmetlerinden bir veya birkaçını yerine getirmek veya destek olmak üzere yardım toplanabilmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurları sıralayalım:

• İzne bağlılık
• Amaç odaklılık
• Karşılıksızlık

Türkiye’de ‘yardım almak’ izne tabii olmasa da ‘yardım toplama’ izne tabiidir. Peki, yardım almak ile 
yardım toplamak arasında ne fark var? Bir dernek, sözgelimi bir salgın sırasında yurtdışındaki öğrencilerin 
yurda dönüş masraflarını karşılayabilmek üzere kamuya açık şekilde, adrese ziyaretlerle, sosyal medya 
hesaplarından vb. yollarla nakit talep ediyorsa bu ‘yardım toplama’ faaliyeti sayılırken aynı amaçla bir 
kurumun proje hibe ilanına başvuruda bulunuyorsa bu yardım toplama faaliyeti sayılmaz; ancak dernek 
bahsi geçen hibeyi aldığında ‘yardım almış’ sayılır. Öyleyse bir projenin hayata geçirilmesi için hibe ilanı 
ya da proje çağrısına başvurarak nakit talep etmek ‘yardım toplama’ faaliyeti olmayacağından izne tabii 
değildir.

Kanundaki düzenlemeden yola çıkarak şu soruyu soralım: Bir dernek, belirli bir hedef kitle için maddi 
destek sağlanacağını duyurduğu bir sosyal medya ilanında destek olmak isteyenler için derneğin banka 
hesap numaralarını da not etmişse bu bir yardım toplama faaliyeti olarak mı değerlendirilir? Evet, derneğin 
önceden belirlenmiş bir amaçla, kişilerin tek taraflı iradesine bırakılmadan önce ortaya konmuş bir faaliyet 
için ilan yoluyla nakit toplaması, yardım toplama faaliyeti olarak değerlendirilir ve izne tabiidir.

Derneklerin, bir ilçedeki yardım toplama faaliyetleri için o ilçenin kaymakamlığından; bir ilin birden fazla 
ilçesini kapsayan yardım toplama faaliyetleri için o ilin valiliğinden; birden fazla ili kapsayan yardım toplama 
faaliyetleri içinse derneğin merkezinin bulunduğu ilin valisinden izin alması gerekir. Yardım toplama izin 
başvurusu dilekçe ile yazılı olarak yapılır. Dilekçede,

• Yardımın hangi amaçla ve ne miktarda toplanacağı;
• Yardım toplama faaliyet(ler)inin nere(ler)de sürdürüleceği;
• Hangi yardım toplama yöntemlerinin kullanılacağı;
• Yardım toplama faaliyetinde toplam kaç kişi çalıştırılacağı; bu kişilerin T.C. kimlik numaraları, 

ikametgah ve adli sicil beyanları ile vesikalık fotoğrafları;
• Bu yardım toplama faaliyetine tahsis edilecek makbuz sayısı;
• Derneğin yönetim kurulunda görevli olanlarla derneği temsile yetkili olanların açık kimlikleri ve 

adres bilgileri;

“(…) makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu 
çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor 
gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik 
olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.” (2860 
Sayılı Yardım Toplama Kanunu, Madde 5: Yardım toplama şekilleri)
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1. Yardım, tüzükte derneğin gelirleri arasında anılıyor mu?
2. Dernek, bir ya da birden fazla amacı gerçekleştirmek için üyelerinden ya da  
 üyesi olmayan kişilerden nakit ya da mal talep ediyor mu?
3. Kişiler, elde edilecek gelirin hangi amaçla kullanılacağına dair açıkça 

 bilgilendiriliyor mu?
4. Yardım toplanması için izin alınmış mı?
5. Yurtdışından yardım alınıyorsa valiliğe bildirimde bulunulmuş mu?

• Toplanacak yardım miktarını destekleyen rapor, maliyet hesabı, teklifnameler, keşif özetleri gibi bilgi 
ve belgeler;

• Yardım toplama faaliyetlerinde kamu görevlilerinin çalıştırılması öngörülüyorsa ilgili valilik ve 
kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri yer almalıdır. 

Sosyal medya hesaplarından duyuru yapılarak ve/veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi 
tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yürütülecek yardım toplama faaliyetlerinde ‘yardım toplamaya yetkili’ 
personel çalıştırılamaz; ancak yardım toplama faaliyetinin sevk ve idaresi için personel çalıştırılabilir ve bu 
kimseler için de yukarıda anılan bilgi ve belgeler başvuruda yer almalıdır.

Bir projenin hayata geçirilmesi amacıyla hibe ilanı ya da proje çağrısına başvurarak nakit talep etmek, 
‘yardım toplama’ faaliyeti değil ‘yardım alma’ olarak değerlendirileceği için izne tabii olmayacağını 
belirtmiştik. Yardım almak izne tabii olmasa da yurtdışından alınan yardımlar, bildirime tabiidir. Dernekler, 
valiliğe önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi ve ayni 
yardım alabilir. Yurtdışından alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce 
bildirim şartının yerine getirilmesi gerekir. Yurtdışından yardım alacak olan dernekler, yurtdışından yardım 
alma bildirimini DERBİS1 üzerinden doldurup valiliğe bildirimde bulunmalıdır.

Hibe veren ile proje sahiplerini bir araya getiren ve çoğunluğu elektronik ortamda hizmet veren platformlara 
ve bu amaçla iletişim ağı kuran girişimlere kayıt veya üyelik için, ‘yardım toplama izni’ aranmaz. Ne var ki 
üçüncü bir tarafın yararına düzenlenen maraton, koşu, yarışma gibi müsabaka ve karşılaşmalarda, yarar 
sağlanacak olanlara ‘yardımda bulunulacağı’ değerlendirildiğinden bu tür etkinliklerde banka hesap numarası 
ilan edilmesi, kayıt standı kurulması veya katılım ya da destekleme için maktu bedeller belirlenmesi gibi 
yollarla elde edilecek gelirler de yardım gelirleri sayılacağı için izne tabiidir.

Diğer Gelirler

Dernekler aidat, bağış ve yardım gelirlerinin haricinde doğrudan ve dolaylı olarak iktisadi işletmelerinden 
ya da iştiraklerinden elde ettikleri gelirler; kambiyo ve faiz gelirleri gibi finansal gelirler ve kira gelirleri 
başta olmak üzere sair kalemlerde de gelir elde edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurları 
sıralayalım:

• Kâr dağıtımı amaçlanmaması
• Kanunen yasaklanan faaliyetlerde bulunulmaması2 
• Kanunen özgülenen faaliyetlerde bulunulmaması 3

1 DERBİS, mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ve beyannamelerin elektronik ortamda verilmesini, bürokra-
tik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılmasını, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanmasını sağlayan Dernekler 
Bilgi Sistemidir.
2 5253 sayılı Dernekler Kanunu Madde 30 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5253.pdf
3 Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10744&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

TÜRKİYE’DEKİ DERNEK VE VAKIF GELİRLERİYLE İLGİLİ HUKUKİ MEVZUAT

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5253.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10744&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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Dernekler elde ettikleri geliri, kuruluş amaçları ve yasal düzenleme gereği kâr dağıtımına konu edemeyecekleri 
için yürütülen faaliyete ya da gelire konu olan işlem ne olursa olsun kâr dağıtımıyla sonuçlanmaması gerekir. 

Tablo 1 Dernekler için Nitelik ve Özelliklerine Göre Gelir Türleri

Derneklerin elde edecekleri aidat ve bağışlar için alındı belgesi, yardım toplama faaliyetlerinde ise o faaliyete 
tahsis edilmiş yardım toplama makbuzu düzenlemeleri gerekir. Bu gelirlerin katma değer vergisi, kurumlar 
vergisi, stopaj (gelir vergisi tevkifatı), veraset ve intikal vergisi gibi vergilerden muaf olduğu bilinmektedir.

Öte yandan Dernekler Yönetmeliği’nin otuz sekizinci (38) maddesi uyarınca havale, EFT, SWIFT gibi 
transfer işlemleri ile kredi kartı ya da ödeme kartları kullanılarak (yani bankalar aracılığı ile) yapılan ödemeler 
için banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi ve makbuz yerine 
geçmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmeleri ile ilgili detaylı bilgi bu rehberin 4. Bölümünde detaylı şekilde 
ele alınmıştır.

3. Vakıfların Gelirleri

Ulusal mevzuata göre yeterli mal ve hakların belirli ve sürekli bir amaca özgülenmesiyle oluşan ve mal 
topluluğu olarak incelenen vakıflar, senetlerinde belirlenmiş amaçlarını yerine getirebilmek için dört temel 
ve doğrudan mali gelir kaynağı olanağına sahiptir. Bunlar;

Nitelik/Özellikler Aidat Bağış Yardım Diğer

Yalnızca üyelerden alınabilir. √ X X X

Meblağını dernek belirler. √ X √ -

İsteğe bağlıdır. X √ √ -

Dernek tarafından talep edilebilir. √ X √ -

Düzenlidir. √ - X -

Amacını ödeyen belirleyebilir. X √ X -

Amacını dernek belirler. √ - √ √

Ödemeyen borçlanmış olur. √ - √ -

Karşılıksızdır. √ √ √ X

İzne tabiidir. X X √ X

√: Evet        X: Hayır       -: Engel yok

1 Varlıklardan 
Elde Edilen 
Gelirler 3 Yardım 

Gelirleri2 Bağış 
Gelirleri 4 Diğer 

Gelirler

başlıklarında incelenebilir.
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Varlıklardan Elde Edilen Gelirler

Vakıflar, amaçlarını gerçekleştirebilmek için yeterli mal varlığına sahip olan ve bu varlıkları, senetlerinde 
yazan amaçlar üzere kullanması gereken mal toplulukları olarak asli gelir kaynaklarını, bu varlıkları vasıtasıyla 
elde etmektedir. Buna göre bir vakfın sahip olacağı taşınır veya taşınmaz mallar ile menkul kıymet ve 
kambiyo senetlerinin kiralanması, satılması veya işletilmesi yoluyla elde edilecek gelirlerin vakıflar için asli 
gelir kaynağı olduğunu ifade etmek gerekir.

Sahip oldukları şirket hisselerinden elde edecekleri temettü (kâr payı); gayrimenkullerin kira gelirleri, muhtelif 
nakit varlıkların faiz ve kâr payı gelirleri ile taşıt ve iş makinelerinin işletilmesinden sağlanacak gelirler, 
varlıklardan elde edilen gelirler olarak incelenmektedir. Bu gelirlerin oluşması için dışarıdan (vakfeden, 
vakıf yöneticisi, vakıf evladı ya da vakıf mütevelli dâhil) hiçbir yeni kaynağa ihtiyaç bulunmamakta; vakfın 
özvarlıklarının işletilmesi şartı aranmaktadır.

Bağış Gelirleri

Vakıfların, senetlerinde anılması kaydıyla gerçek ya da tüzel kişiler ile yabancı kişi ve kurumlardan bağış 
yoluyla gelir elde etmesi de mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurlar ve ayrıntılarına 
bu rehberin Derneklerin Bağış Gelirleri bölümünde yer verilmiştir.

Yardım Gelirleri

Vakıflar tarafından kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaçlara destek sağlamak ve 
kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere yardım toplanabilmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurlara bu rehberin Derneklerin Yardım Gelirleri bölümünde 
yer verilmiştir.

Diğer Gelirler

Vakıflar varlıklarından elde ettikleri ile bağış ve yardım gelirlerinin haricinde kambiyo farkları gibi finansal 
gelirler elde edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı unsurları sıralayalım:

• Kâr dağıtımı amaçlanmaması
• Kanunen yasaklanan faaliyetlerde bulunulmaması
• Kanunen özgülenen faaliyetlerde bulunulmaması

Vakıflar, elde ettikleri geliri, kuruluş amaçları ve yasal düzenleme gereği kâr dağıtımına konu edemeyecekleri 
için yürütülen faaliyet ya da gelire konu işlem ne olursa olsun kâr dağıtımıyla sonuçlanmaması gerekir; ancak 
mal topluluğu olmaları hasebiyle bu tür gelirlerini varlıklarını artırmak (zenginleşme amacı) için kullanabilir, 
gelir artırıcı yatırımlara yönlendirebilir.

“Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek 
maksadıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadî işletme ve şirket 
kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. Şirketler dâhil iktisadî 
işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis 
edilemez.” (Vakıflar Kanunu, Madde 26: İktisadî işletme ve şirket kurulması)

TÜRKİYE’DEKİ DERNEK VE VAKIF GELİRLERİYLE İLGİLİ HUKUKİ MEVZUAT
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Nitelik/Özellikler Aidat Bağış Yardım Diğer

Yalnızca vakıf varlığından sağlanır. √ X X X

Meblağını vakıf belirler. √ X √ -

İsteğe bağlıdır. X √ √ -

Vakıf tarafından talep edilebilir. √ X √ -

Düzenlidir. - - X -

Amacını ödeyen belirleyebilir. X √ X X

Amacını vakıf belirler. √ - √ √

Karşılıksızdır. X √ √ X

İzne tabiidir. X X √ X

√: Evet        X: Hayır       -: Engel yok

Örnek Vakalar ve Karşılaşılabilecek Bazı Sorular

• Bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikası uyarınca iş birliği kurmak istediği dernek/vakıf, 
şirketin sağlayacağı hibe için izin almalı mıdır?
Hayır. İlanen duyuruda bulunarak yardım talep edilmediği için ‘yardım toplama’ fiili oluşmayacağından 
izne tabii değildir.

• Bir proje için özel bir kurumdan randevu alarak destek talep edecek olan dernek/vakıf izin almalı 
mıdır?
Hayır. İlanen duyuruda bulunarak yardım talep edilmediği için ‘yardım toplama’ fiili oluşmayacağından 
izne tabi değildir.

• Sözgelimi bir bebek bezi firmasından göçmen ve mülteci4 bebekler için ayni destek almak isteyen 
dernek/vakıf, yardım toplama izni almalı mıdır?
Hayır. İlanen duyuruda bulunarak yardım talep edilmediği için ‘yardım toplama’ fiili oluşmayacağından 
izne tabi değildir.

• Göçmen ve mültecilere hizmet verilecek mekanın restorasyonu için belediyeden destek almak 
isteyen dernek/vakıf, yardım toplama izni almalı mıdır?
Hayır. İlanen duyuruda bulunarak yardım talep edilmediği için ‘yardım toplama’ fiili oluşmayacağından 
izne tabi değildir.

• Özel gereksinimi olan göçmen ve mültecilerin psikoterapi alması için gereken hizmet ücretlerine 
yönelik oluşturulacak havuza destek olunması amacıyla düzenlenecek maratonda, koşuların namına 
yapılacak destekler için izin alınmalı mıdır?
Evet. İlanen bulunarak yardım talep edileceği, destekler için banka hesap numaraları paylaşılacağı 
ya da kurulacak stantlarda gelir tahsil edileceği için ‘yardım toplama’ fiili oluşacağından izne tabidir.

4Bu çalışmanın tümünde “göçmen ve mülteciler” ifadesi ile “Türkiye’de bulunan düzenli ve düzensiz göçmenler ile geçici koruma ve uluslar-
arası koruma kapsamında bulunan yabancılar” kastedilmektedir.

Tablo 2 Vakıflar için Nitelik ve Özelliklerine Göre Gelir Türleri
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• İnternet sitesinin ziyaretçilerinden gelir elde etmek istendiğinde sitedeki çevrim içi (online) bağış 
bölümü için izin alınması gerekir mi?
Hayır. Sitedeki bağış bölümü, belirli bir amaç için, belirlenmiş maktu bedeller üzerinden çalıştırılmıyor 
ise ‘yardım toplama’ fiili oluşmayacağından izne tabi olunmaz; ancak ‘bağış’ adı altında belirli bir 
amaç için gelir tahsil ediliyor ya da bağış miktarı kurum tarafından belirleniyorsa ve ziyaretçinin 
serbest meblağ tespitine izin verilmiyorsa ‘yardım toplama’ fiili oluşacağından izne tabii olunur.

• Kermesler yardım toplama faaliyeti sayılır mı?
Evet. Kermes faaliyetleri kanunda anılan sergi yoluyla ‘yardım toplama’ faaliyeti sayılacağından 
faaliyet izne tabidir. 

• Kurumumuzun mali durumunu iyileştirebilmek için bağışa ihtiyacımız var. Sosyal medya hesabımızdan 
banka hesap numaramızı paylaşarak destek hatırlatması yapmak için izin almamız gerekir mi?
Evet. Kanunda anıldığı üzere ilan edilerek ya da duyuru yapılarak gelir elde etmeye çalışmak, ‘yardım 
toplama’ faaliyeti sayılacağından faaliyet için izin alınması gerekir.

TÜRKİYE’DEKİ DERNEK VE VAKIF GELİRLERİYLE İLGİLİ HUKUKİ MEVZUAT
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1. Giriş

Türkiye’de başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerine imza atan şirketlerin sayısı her geçen yıl 
artmaktadır. Birçok şirket kendi tercih ettikleri veya hedef kitlesinin talebiyle yöneldikleri farklı sosyal ve 
ekolojik meselelerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla bütçelerinden önemli kaynaklar ayırmaktadır.  

KSS, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarıyla öncelikli hedefleri kazanç elde etmek olan şirketlerin 
ortak sosyal, çevresel fayda amacıyla bir araya gelmeleri ve güçlü bir iş birliği oluşturabilmeleri için önemli 
bir fırsattır. 

Çalıştığımız alan odağında bakıldığında, özel sektör göçmen ve mültecilerin sosyal hayata ve iş piyasasına 
entegrasyonu konusunda kritik bir öneme sahiptir. Her ne kadar ülkemizde doğrudan mülteci ve göçmenlere 
yönelik KSS faaliyetleri sayısı diğer alanlarla karşılaştırıldığında daha az olsa da çocuk, genç ve kadınların 
güçlendirilmesi, eğitim, sağlık, temel ihtiyaçlar, insan hakları, istihdam gibi alanlardaki birçok faaliyetin hedef 
kitlesi içinde toplumun bir parçası olarak göçmen ve mülteciler de yer alıyor. 

Rehberin bu bölümünde aşağıdaki başlıklarla sivil toplum kuruluşlarının özel sektör iş birlikleriyle nasıl 
kaynak geliştirebileceklerini anlatmaya çalışacağız.

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) nedir?
• Şirketler neden KSS’ye kaynak ayırırlar?
• KSS kapsamında kaynak geliştirme alanları ve iyi örnekler
• STK’lar için öneriler 

Sivil toplum kuruluşlarının özel sektörle ne tür iş birlikleri kurabileceği ve nasıl kaynaklar yaratabilecekleri 
konusuna giriş yapmadan önce kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramının ve şirketlerin neden KSS için 
kaynak ayırdığının incelenmesi gerekir.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) nedir?

Genel olarak özel sektördeki kurumların birincil hedefi, varlığını sürdürebilmek ve ekonomik kazanç 
sağlamaktır. Ancak, sürdürülebilirliği sağlamak için kurumların sadece kâr etmesi ve yasal sorumluluklarını 
yerine getirmeleri yeterli değildir. Şirketler, ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için hem etik davranmalı 
hem de ürün veya hizmet sundukları topluluklarla pozitif ilişkiler geliştirmek durumundadır. Bu kapsamda, 
KSS, genel olarak kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmek için ürün/hizmet sundukları topluluklara karşı 
sorumluluklarını yerine getirme ve onlarla iyi ilişki kurma çabası olarak tanımlanabilir. 

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk – KSS” tanımlaması yerine “Toplumsal Yatırım” terminolojisi de kullanılabilir. 
Özel sektör çalışmaları “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile ilişkili olarak bu yönde bir evrim geçirmektedir 
ve çalışmalarını sadece sorumluluk değil toplumsal yatırım olarak değerlendirmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, genelde kurumların yardımseverlik, gönüllülük faaliyetleri olarak algılanmakla 
birlikte, aslında üretim süreçlerinden ürünün veya hizmetin ulaştırıldığı son aşamaya kadar topluma karşı 
sorumluluklarının yerine getirilmesini kapsamaktadır.

Literatüre bakıldığında, kaynakların sadece özel sektörün çıkarlarını içeren bir alanda değil, tüm toplumu 
ilgilendiren geniş bir çerçevede kullanılması (Frederick, 1960); şirketlerin, toplumun değer ve kültürüne 
göre politikalarını sürdürmeleri (Bowen, 1953); kararlar alınırken bunların tüm sosyal sistem üzerindeki 
etkilerinin hesaba katılması (Friedman, 1962) ve toplumdaki paydaşlar üzerinde olumsuz etkiler yerine 
olumlu etkiler yaratabilecek konuların göz önünde bulundurulması (Epstein, 1987) gibi farklı KSS 
tanımlamaları öne çıkmaktadır. Literatürde daha yakın tarihe bakıldığında KSS tanım ve modellerinde 
sürdürülebilir kalkınma planları, çevre duyarlılığı, stratejik planlama ve proje yönetimi gibi kavramlar daha 
çok görülmeye başlanmıştır. (Karmilla, 2015)5

KSS’nin ülkemizdeki gelişimi düşünüldüğünde akla ilk olarak büyük markaların ve holdinglerin 2000’li 
yılların başında başlattığı eğitim ve sağlık alanındaki projeler gelse de gelişen duyarlılık sonucu son yıllarda 
farklı alanlarda KSS projeleri de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle, tekstil ve gıda gibi sektörlerde 
çalışan global firmaların tedarik zincirinde yer alan ülkelerdeki firmalara çalışan hakkı, insan hakları, çevre 
gibi konularda standartlar getirmesi ve bu konularda yatırım yapması da ihracatta önemli bir aktör olan 
Türkiye’de KSS’nin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Şirketler neden KSS’ye kaynak ayırırlar?

Şirketlerin KSS için neden kaynak ayırdıklarını anlamak, olası bir iş birliğinde STK’ların şirketlerle eşit ve 
yatay bir ilişkilenme geliştirebilmesi için çok önemlidir. Öncelikle KSS’nin, yukarıdaki tanımlarından da 
anlaşılacağı gibi şirketler için stratejik bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Bilinçli şirketler ticari faaliyetlerini sürdürebilmek ve hatta büyütebilmek amacıyla kaynaklarını sağladıkları 
çevreye ve kazanç sağladıkları topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek; doğadan ve toplumdan aldıklarının 
bir kısmını geri vermek (give back to the community) sorumluluğuyla KSS faaliyetleri için kaynak ayırmaktadırlar. 

Sosyal ve çevresel sorunları kendine dert etmiş ve KSS faaliyetlerini kendi hikayelerinin bir parçası yapan ve 
stratejik şekilde yürütebilen birçok şirketin bu sayede daha bilinir ve görünür olarak kazancını da arttırdığı 
bilinmektedir.

5 Türkiye ve Avrupa Örnekleri Işığında Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkiye-ve-avrupa-ornekleri-isiginda-kss.pdf

http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkiye-ve-avrupa-ornekleri-isiginda-kss.pdf
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KSS yatırımlarının, şirketlere finansal anlamda olumlu geri dönüşleri de değerlendirildiğinde, kaynak ayırma 
amaçlarına bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler de eklenebilir:

• Marka bilinirliklerini güçlendirmek, farklılaştırmak ve sonuç olarak satışları arttırmak,
• Çalışanlarını mutlu etmek,
• İş arayanlar için tercih sebebi olmak, 
• Hedef kitlesiyle ortak değerleri paylaştığını sergilemek,
• Kamu ile ilişkilerini güçlendirmek, 
• Vergi indirimi sağlamak,
• Uluslararası kalite standartlarının sertifikasyonunu almak, 
• Tedarik sağladığı diğer firmaların veya ihracat/ithalat yaptığı ülke devletlerinin koşullarını yerine 

getirmek.

2. KSS Kapsamında Kaynak Geliştirme Alanları ve İyi Örnekler

KSS kapsamındaki özel sektör iş birlikleri, sorunlara ortak proje geliştirmek ve yürütücü paydaşlığı, proje 
fonlaması veya kurumsal sponsorluk, ayni ve nakdi bağışlar, şirket çalışanlarının STK için gönüllü faaliyetler 
yürütmesi, uzmanlık paylaşımı, STK yararına ürün tasarımı ve satışı, ortak ARGE çalışmaları gibi geniş bir 
yelpazede gerçekleşebilmektedir. Şirketler bu yöntemlerden birini seçebildikleri gibi birkaç yöntemi bir 
arada kullanmayı da tercih edebilirler. 

KSS Projeleri

Dünyadaki örneklerle kıyaslandığında, Türkiye’de göçmen ve mültecileri hedefleyen KSS projelerinin 
sayısının azlığı dikkat çekmektedir. İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) 2019 yılında yayınladığı 500 
büyük şirketin çalışmalarını inceleyen ‘Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Almak Çalışması’nda6 da 
hedef kitlesine doğrudan göçmen ve mültecileri alan KSS projelerinin toplamda %1’in altında olduğu 
aktarılmaktadır. Bununla birlikte, hâlihazırda toplumun genelini veya özelde çocukları, gençleri ve kadınları 
hedefleyen birçok KSS projesinin hedef kitlesi içinde toplumun bir parçası olarak göçmen ve mültecilerin 
de yer aldığı görülmektedir. 

Göçmen ve mülteciler alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün geliştirecekleri yeni iş birlikleri 
ile göçmen ve mültecileri hedefleyen KSS projelerinin sayısının ülkemizde de artırılması mümkündür.

Raporun bu bölümünde, Türkiye’den ve dünyadan farklı örnekleri sizinle paylaşarak sivil toplum kuruluşları 
ile özel sektörün göçmen ve mültecileri hedefleyen ne tür projeler hayata geçirilebileceği konusunda fikir 
vermeye çalışacağız. 

ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİ ve KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

6 Bu rapor Türkiye’deki 500 büyük şirketin çalışmalarını incelemektedir. 
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Merhaba Umut - 2017

Turkcell’in Suriyeli göçmen ve mültecilerin hayatını 
mobil teknolojilerle iyileştirme hedefiyle hayata 
geçirdiği ve şu ana kadar pek çok uluslararası 
ödüle layık görülen ‘Merhaba Umut’, kişilerin 
Türkçe öğrenme, iletişim kurma, faydalı bilgilere 
ve yakındaki önemli yerlerin lokasyon bilgilerine 
ulaşmasına yardımcı olan bir mobil uygulamadır.  
Turkcell’in içerik ortakları Türkiye Kızılay 
Derneği, Uluslararası Göç Örgütü ve Daily Sabah 
sayesinde uygulama sürekli güncellenmekte ve 
göçmen ve mültecilerin güncel bilgilere erişmesi 
sağlanmaktadır.7

Yaz Anaokulları Projesi - 
2016

Erken çocukluk ve yetişkin eğitimi alanında 
1993’ten bu yana faaliyet gösteren Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı (AÇEV), 2016’da Suriyeli göçmen ve 
mülteci çocukların okula başlaması için eşit bir 
fırsat sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 
Plan International ve Siemens Türkiye iş birliğiyle 
“Yaz Anaokulları Programı” pilot projesini 
başlatmıştır10. Var olan içeriklerin göçmen ve 
mülteci çocuklar için adapte edildiği ve pilot 
çalışması İstanbul’da uygulanan proje, geliştirilerek 
UNICEF, GAP İdaresi ve Türkiye Kalkınma Vakfı iş 
birliğiyle birçok ilde uygulanmaya başlanmıştır.

Yarını Kodlayanlar - 2016

Türkiye Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone 
Vakfı, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük 
etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek 
kodlama bilincini yaymak için bir araya gelmiştir. 
Hayal et – Tasarla – Yap – Paylaş sloganıyla 81 
ilde çocuklara kodlama eğitimleri verilmesini 
sağlayan proje kapsamında Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) üniversitesinin 
çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” 
programıyla çocukların programlama hakkında 
fikir sahibi olması ve kendi tasarımlarını yapması 
sağlanmaktadır.8 Bu proje direkt mültecileri 
hedeflememiş olsa da özellikle göçmen ve 
mültecilerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul, 
Şanlıurfa ve Kilis illerinde göçmen ve mülteci 
çocukların eğitimden faydalanması sağlanmıştır.

Hayata Destek Teknoloji 
Sınıfı Projesi - 2018

Hayata Destek Derneği, Google.org ve 
Tides Foundation desteğiyle ve Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliğinde göçmen ve mültecilerin 
yoğun yaşadıkları şehirlerde Türk, göçmen ve 
mülteci çocukların ve yetişkinlerin bir araya 
gelerek etkileşim içine girebilecekleri, göçmen 
ve mültecilerin Türkçe öğrenip online eğitim 
programlarına katılabilecekleri ve sosyal hizmet 
olanaklarına internet üzerinden erişebilecekleri 
teknoloji sınıfları kurulması hedefiyle bu projeyi 
hayata geçirmiştir. Proje kapsamında toplamda 
20 teknoloji sınıfı kurulmuştur ve eğitimler 
verilmiştir9. 

7https://medya.turkcell.com.tr/bulletins/turkcellin-merhaba-umut-projesi-bir-kez-daha-dunyaya-ornek-oldu/ 
8https://habitatdernegi.org/dijital-donusum/yarini-kodlayanlar/ 
9https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2019/06/2018-faaliyet-raporu.pdf 
10https://acev.org/wp-content/uploads/2017/11/Suriyeli.Cocuklar.CaseStudyTR.pdf

https://medya.turkcell.com.tr/bulletins/turkcellin-merhaba-umut-projesi-bir-kez-daha-dunyaya-ornek-o
https://habitatdernegi.org/dijital-donusum/yarini-kodlayanlar/
https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2019/06/2018-faaliyet-raporu.pdf
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Türk Telekom 
Gelecek Köprüsü - 2018

Suriyeli göçmen ve mültecilerin dil ve mesleki 
eğitimler almasına, topluma uyum sağlamasına 
ve ülkelerine geri dönmeleri hâlinde yaşamlarına 
sorunsuz devam edebilmelerine imkan sağlamak 
üzere Türk Telekom, İnsan ve Medeniyet Vakfı ve 
Sakarya Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen 
projede11, temel Türkçe eğitimi, kodlama ve 
web tasarımı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, 
gazetecilik ve yazarlık eğitimleri verilmektedir.
Şanlıurfa ve Kilis illerinde göçmen ve mülteci 
çocukların eğitimden faydalanması sağlanmıştır.

Starbucks – IRC İş Birliğiyle Dünya 
Çapında 10.000 Mülteciye İstihdam 
- 2017

Starbucks 2022 yılına kadar dünya çapında 10.000 göçmen 
ve mülteciye istihdam sağlayabilmek için International Rescue 
Comittee ile önemli bir iş birliği yürütmektedir. İş birliği 
kapsamında 10.000 göçmen ve mülteciye istihdam sözü veren 
Starbucks ayrıca kendi vakfı aracılığıyla göçmen ve mültecilere 
özelleştirilmiş mesleki eğitimler sağlamak için IRC de dahil 
olmak üzere Refugee Council UK, ACCES Employment, 
Scottish Refugee Council Lutheran Immigration Services 
Northwest gibi kurumlarla iş birliği yapmaktadır. 

11 http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/kurumsal-sosyal-sorumluluk.aspx
12 https://www.tent.org/tent-news/uber-partners-with-the-tent-partnership-for-refugees-to-provide-opportunities-for-refugees-across-africa/ 

UBER – NRC İş Birliğiyle 
1000 Mülteciye Mesleki 
Eğitim ve İstihdam - 2019

Uber Aralık 2022’ye kadar 1000 mülteciye 
Afrika’daki platformunda şoför partner 
olabilmeleri için destek vereceğini açıklamıştır. 
Pilot uygulama Uganda’da 50 şoför mülteci 
ile başlamış ve bölgedeki diğer ülkelerde 
yaygınlaştırılmıştır. Proje kapsamında göçmen 
ve mültecilerin kendi araçlarını alabilmeleri için 
Uber’in Tent iş birliğiyle verdiği finansal destek ve 
garanti sayesinde Uganda PostBank tarafından 
düşük faizli krediler sunulmuştur. Uber bu 
projesini Norveç Mülteci Konseyi (NRC) ve yerel 
bir sivil toplum kuruluşu olan Yardid ile birlikte 
hayata geçirmiştir. 12
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https://acev.org/wp-content/uploads/2017/11/Suriyeli.Cocuklar.CaseStudyTR.pdf 
https://acev.org/wp-content/uploads/2017/11/Suriyeli.Cocuklar.CaseStudyTR.pdf 
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Koton - El Emeği 
Koleksiyonu - 2019

Doğrudan bir sivil toplum kuruluşuyla oluşturulan 
bir iş birliği olmasa da Koton’un GAP İdaresi 
tarafından yürütülen bir çalışması olan Çok 
Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ile yürüttüğü 
‘El Emeği Koleksiyonu’ çalışmasında pek çok 
göçmen ve mülteci kadını da yer almıştır. Bu 
projeyle, 8 ilden 18 ÇATOM ile çalışan Koton, 
kadınların ekonomik sisteme katılımına destek 
verilmiştir. 2019 yılına kadar yedi sezon devam 
eden bu koleksiyon sayesinde, proje toplamda 
6.500 kadının ekonomik sisteme katılımına 
destek olmuştur.13

Airbnb – Open Homes:
15Mülteciler için Konut - 2012
Alternatif konaklama imkanı sunan Airbnb 
şirketi Open Homes projesi ile yeni taşındıkları 
şehirlerde kalıcı bir konaklama çözümü bulana 
kadar mültecilere evini açmak isteyen gönüllülerle 
mültecileri buluşturmaktadır. International 
Rescue Committee(IRC), Solidarity Now, Hebrew 
Immigrant Aid Society (HIAS) gibi mültecilere 
destek olan sivil toplum kuruluşları da projenin 
ortakları arasındadır.

Better Shelter – 
Daha İyi Barınak - 2010

Better Shelter,14 IKEA, Housing for All Foundation ve 
Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komiserliği (UNHCR) 
iş birliğiyle hayata geçirilen yenilikçi bir insani yardım 
projesidir. Zorla yerinden edilmiş mültecilere daha 
erişilebilir, daha korunaklı ve insanlık onuruna yakışır 
barınma olanakları sağlamak için yola çıkan bu sosyal 
girişim bugüne kadar mültecilere 40 ülkeden 40.000’den 
fazla barınak dağıtmıştır. IKEA ürünleri gibi kutudan çıkan 
ve 4 kişinin bir arada kurabildiği modüler tasarım bir çok 
ödüle de layık görülmüştür. Barınaklar sadece ailelere yuva 
olmakla kalmayıp mobil klinik, çocuk dostu alan, kayıt ofisi 
gibi farklı amaçlarla da mülteci kamplarında yerini almıştır. 

13 https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/el-emegi-projesi-6-bin-500-kadina-2-milyon-tl-gelir-sagladi/
14 https://bettershelter.org/x
15 https://www.airbnb.com.tr/openhomes?_set_bev_on_new_domain=1601019372_ZmRkZTE5N2ZjOWUw

www.unitedwork.com.tr

Avrupa ve ABD’de birçok insan 
kaynakları firması, sivil toplum 
kuruluşlarının iş birliğiyle mültecilerin 
istihdama katılımını arttırmak için 
mesleki eğitim, staj ve doğrudan işe 
alım programları yürütmektedir. 

Türkiye’de benzer bir çalışmayı 
Hollanda merkezli United Work Vakfı 
yapmaktadır. 

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/el-emegi-projesi-6-bin-500-kadina-2-milyon-tl-gelir-sagladi/ 
https://bettershelter.org/
https://www.airbnb.com.tr/openhomes?_set_bev_on_new_domain=1601019372_ZmRkZTE5N2ZjOWUw
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Bvlgari – Save the Children Serisi - 200916

2009 yılında daha iyi bir gelecek kurabilmeleri için dezavantajlı çocukları 
eğitim yoluyla güçlendirme amacıyla Save the Children ile iş birliğine 
başlayan dünyaca ünlü mücevher ve aksesuar markası Bvlgari, iş birliklerinin 
10. yılında Save the Children yararına tasarladığı yeni bir mücevher serisini 
ünlü yüzlerin de desteğiyle satışa çıkarmıştır. Kampanyada ünlülerin 
kullanılması hem farkındalığı hem de ürün satışını arttırmaya katkı 
sağlamıştır. Bvlgari’nin web sitesindeki bilgilere göre bu uzun süreli iş birliği 
kapsamında Save the Children için son 10 yılda 80 milyon ABD dolarından 
fazla kaynak yaratılmıştır.

16 https://www.bulgari.com/en-int/collection/save-the-children.html 

Kurumsal Nakit / Nakdi Bağışlar

Şirketlerin öne çıkardıkları KSS faaliyetlerinden biri de kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına 
yaptıkları bağışlardır. Bu bağışlar tek seferlik olabileceği gibi bir iş birliği veya iyi niyet anlaşması kapsamında 
düzenli de olabilir. 

Sivil toplum kuruluşunun ihtiyacına veya şirketin tercihine göre bu bağışlar şartsız veya sadece özel bir 
amaçla harcanması adına şartlı olarak yapılabilir.

Nakit bağışlarda en çok karşılan yöntemler şöyledir:

• Sivil toplum kuruluşunun yardım kampanyasına istinaden yapılan bağışlar,
• Şirketlerin yıllık gelirinin bir kısmının, desteklediği alanlarda faaliyet gösteren bir veya birden çok 

STK’ye bağışlanması
• Amaca yönelik pazarlama: Bir ürün veya hizmetin satışından elde edilen maddi gelirlerin bir kısmının 

veya tamamının toplumsal duyarlılık kapsamında bağışlanması 
• Sivil toplum kuruluşunun bir faaliyetine veya özel bir etkinliğine sponsor olmak amacıyla yapılan 

bağışlar
• Çalışanların gönüllü şekilde maaşlarından ayırdıkları bir tutarı veya fazla mesai gibi ek ödemelerini, 

kurumlarının iş birliği içinde olduğu STK’lara bağışlaması
• Sivil toplum kuruluşlarının kermes/fuar gibi etkinliklerinde yer almak adına yapılan bağışlar

Yukarıda sıralananlar arasından amaca yönelik pazarlama örnekleri son yıllarda daha fazla görülmeye 
başlanmıştır. Markalar, belli ürünlerini bir sosyal mesele ile ilişkilendirerek veya bir sosyal meseleye özel yeni 
bir ürün veya hizmet üreterek elde ettikleri gelirlerin bir kısmını veya tamamını bağış yapabilmektedirler. 
Dünya çapında bilinen güncel örneklerden biri “Kırmızıyı Seçtiğinde Hayatları Kurtarmaya Yardımcı Olursun” 
(When You Choose Red, You Help Save Lives) sloganıyla yola çıkan ve birçok markanın kırmızı renkte 
ürettikleri ürünlerin (Iphone Red serisi gibi) satışından elde ettikleri gelirlerin HIV/AIDS ile mücadelede 
kullanıldığı red.org kampanyasıdır. Bu kampanya sayesinde bugüne kadar 650 milyon ABD dolarından fazla 
gelir toplanmıştır.

Amaca yönelik pazarlamanın insani yardım, göçmen ve mülteci alanındaki birkaç örneğine bakalım:

ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİ ve KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

https://www.bulgari.com/en-int/collection/save-the-children.html
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Prima – Unicef Hayat 
Kurtaran 1 Aşı - 201517

“Anne ve yenidoğan tetanosunu tüm dünyada 
beraber durduralım” sloganıyla UNICEF logolu 
her ürün satışına karşılık UNICEF’e bir aşı 
bağışlayan Prima, bugüne kadar 300 milyon aşıyı 
mali olarak desteklemiştir. Bu iş birliği UNICEF’in 
birçok ülkede anne ve yenidoğan tetanosunu 
sonlandırma uğraşına büyük katkı sağlamıştır. 
Bazı ülkelerde tam başarı sağlanmıştır. Ürün 
satışlarına ek olarak birçok başarılı sosyal 
medya kampanyasıyla da alternatif kaynaklar 
geliştirilmiştir.

IKEA Türkiye – 
Maya Vakfı İş Birliği - 2019 

Türkiye’de güzel bir iş birliği örneği de IKEA ile 
Maya Vakfı arasında gerçekleşti. IKEA Türkiye, 
restoranından satın alınan her çocuk menüsünün 
0,50 TL’sini Maya Vakfı’nın ProjectLift projesine 
bağışlamıştır. Ayrıca, 1 Kasım-22 Aralık 2019 
tarihlerinde satın alınan her SAGOSKATT 
yumuşak oyuncağın satışından elde edilen gelirin 
5 TL’sini Maya Vakfı’na bağışlayarak mültecilere 
yönelik yürütülen psikososyal faaliyetler için 
kaynak yaratmıştır. Ayrıca IKEA çalışanları aynı 
sene Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda Maya 
Vakfı yararına koşarak bağış toplamışlardır. 18

17 https://www.prima.com.tr/prima-hakkinda/prima-unicef-isbirligi/yazilar/unicef-ile-birlikte-bir-dilegimiz-var
18 https://twitter.com/MayaVakfi/status/1158796105800474624?s=20
19 https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-partners-with-save-the-children-to-help-millions-of-children-over-the-next-three-years
20 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
21 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf

Şirketler ürün ve hizmet satışları dışında sivil toplum kuruluşlarının genel faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla, tek seferlik veya düzenli olarak yaptıkları bağışlarla da gündeme gelmektedirler.

En yaygın kullanılan seyahat platformlarından biri olan Trip Advisor ve Vakfı, 2019 Dünya Mülteciler 
gününde yayınladıkları bir bildiride, International Rescue Comittee ve Mercy Corps gibi göçmen ve mülteci 
alanında çalışan insani yardım kuruluşlarına yaklaşık 6 milyon ABD doları destek verdiklerini duyurmuştur.
Johnson & Johnson da 2014 senesinde Save the Children’ın global hedeflerine ulaşmasını desteklemek 
amacı ile yeni bir iş birliği başlattıklarını ve gelecek 3 sene içinde toplamda 10 milyon ABD doları destek 
vereceğini duyurmuştu.19  

Sivil toplum kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve üniversiteden yeni mezun gençlere ilk iş 
fırsatlarını sunmak için Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin önde gelen birçok şirketi tarafından 
desteklenen “İlk Fırsat” girişimi de özel sektörün maddi olarak desteklediği önemli bir örnek olarak ele 
alınabilir. Mültecilere yönelik faaliyetleri olan Hayata Destek Derneği, Maya Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, 
Yuva Derneği gibi sivil toplum kuruluşları insan kaynağı için bağış desteği alan organizasyonlar arasındadır.

Türkiye’de kamu yararına çalışan statüsü ve vergi muafiyeti tanınmış dernek ve vakıflara şirketlerin direkt 
yapacağı nakdi bağışlarda bazı vergi avantajları da mevcuttur. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun20  89. 
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun21 10. maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi 

https://www.prima.com.tr/prima-hakkinda/prima-unicef-isbirligi/yazilar/unicef-ile-birlikte-bir-dilegimiz-var  
https://twitter.com/MayaVakfi/status/1158796105800474624?s=20
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-partners-with-save-the-children-to-h
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf
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22 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.pdf

muafiyeti tanınan vakıflara, yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) %5’ini (gelir 
vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan 
bağış ve yardımlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu 
olabilmektedir.

Kurumsal Ayni Bağışlar

Nakit bağışlar kadar kurumsal ayni bağışlar da sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirmesinde kilit 
bir rol oynuyor. Ayni bağışlar, şirketlerin stoklarından göçmen ve mültecilere gidecek insani yardım 
malzemelerinden, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duydukları mekan, araç 
gereç ve uzmanlıklara kadar geniş bir yelpazede yapılabilmektedir.

Temel İhtiyaç Malzemeleri ve Gıda Bankacılığı
Temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ayni bağışlarla ilgili 
getirilmiş olan gıda bankacılığı düzenlemeleri bağışta bulunan kurumlara vergisel avantajlar sunmaktadır.

Şirketlerin vergi avantajından yararlanabilmesinin ilk şartı, bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde 
veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi yardımı yapabilmesine 
ilişkin hükümlerin bulunmasıdır. Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor 
olmasının, nakit bağışlardan farklı olarak kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf dernek/vakıf olup 
olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Gıda bankacılığı düzenlemelerinin gelir ve kurumlar vergisi mükellefi bağışçıya sağladığı vergisel avantajlar 
aşağıdaki gibidir.

1- Ticari işletmeye dahil malların (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi) bağışlanması durumunda 
bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu 
işlem, faturanın bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

2- Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nu22 17/2-
b maddesine göre Katma Değer Vergisi’nden müstesnadır. Katma Değer Vergisi mükellefleri, bir 
vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7’nci 
satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.
Aynı Kanun’un 30/a ve 32’nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddesi bağışlarının) bünyesine giren Katma Değer Vergisi tutarı, 01.01.2019 
tarihinden itibaren 7104 sayılı Kanun’la maddeye eklenen hükümle, KDV Kanunu’nun 17/2-b bendinde 
yer alan bağışlara konu olan mal ve hizmetlerin alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 
maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi indirilebilecektir.

3- Bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışlarının işletmeye dahil olmaması hâlinde 
ise söz konusu malın maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 8/1. maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne 
yazılarak vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİ ve KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.pdf
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Türkiye’den ve dünyadan birkaç örnek paylaşmak gerekirse, 

• Inditex firması, mülteci ve göçmenlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek 
için verdiği nakdi bağışlara ek olarak 2017 yılından bu yana mülteci ve göçmenlere dünya çapında 
yarım milyondan fazla giyim malzemesi bağışladığını duyurmuştur.

• Türkiye’de hızlı tüketim sektörünün önde gelen şirketlerinden Procter & Gamble son 4 yılda Türkiye 
Kızılay Derneği’ne 1,5 milyondan fazla kişisel bakım ve hijyen ürünü bağışı yaptığını duyurdu. Bu 
ürünler göçmen ve mülteciler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere hijyen paketleri şeklinde 
ulaştırılmıştır.

• Birçok şirket, 2020 Mart ayında Edirne sınırında toplanan ve sınırı geçmek için bekleyen binlerce 
göçmen ve mültecinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için sahada çalışan Türkiye Kızılay Derneği, 
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Hayata Destek Derneği, Nef Vakfı gibi sivil toplum 
kuruluşlarına, alanda dağıtılmak üzere ayni yardımlarda bulunulmuştur.

Alternatif Ayni Yardımlar
Şirketlerin ayni yardımları yukarıda da bahsedildiği gibi temel ihtiyaçlarla sınırlı değildir. Teknoloji alanında 
çalışan birçok şirket, sivil toplum kuruluşlarına ayni yardımlarda bulunarak çalışmalarını desteklemektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknolojik çözümlere ücretsiz veya cüzi bir idari ücret ödeyerek 
erişebilmeleri için oluşturulmuş olan Techsoup platformu (www.techsoupturkiye.org.tr), sivil toplum 
kuruluşları ile teknoloji şirketlerini bir araya getiren başarılı örneklerden biri. Sivil toplum kuruluşları, 
normalde lisans ücreti ödemeleri gereken programları Techsoup üzerinden bağış olarak alabilmektedirler. 

Techsoup platformuna ek olarak Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin sivil toplum kuruluşlarına 
lisans, kullanım alanı gibi teknoloji çözümleri bağışladıkları kendi bağış programları da mevcuttur ve kabul 
kriterleri oldukça esnektir 23.

Farklı sektörlerden örnek vermek gerekirse, Suriyeli göçmen ve mültecilerin yoğun olarak Avrupa’ya gitmeye 
başladıkları 2015 yılında anlık ihtiyacı karşılayabilmek için Volkswagen şirketi bazı kaynaklarını sivil toplum 
kuruluşlarıyla paylaşma kararı almıştır. Şirket için kullanılan araç filosunu göçmen ve mülteci çocukların 
okula gidebilmesi için Alman Kızılhaçı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açan Volkswagen, 
ayrıca bu süreç içinde gönüllü olmak isteyen çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlayarak gönüllülük yaptıkları 
saatlerde ücretli izin hakkı tanımıştır.

Maalesef örneği çok az olsa da özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği kurabilecekleri çok değerli 
alanlardan biri de uzmanlık ve deneyim paylaşımı. Şirketler farklı konulardaki uzmanlıklarını sivil toplum 
kuruluşlarına yenilikçi çözümler üretebilmek için paylaşabilmektedirler. 

United Parcel Service (UPS) ve UPS Vakfı 2015 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK/UNHCR) ile kurulan iş birliği kapsamında lojistik uzmanlarını, insani yardım malzemeleri tedarik 
zincirinin, depolama, takip ve dağıtımlarının geliştirilmesi adına çalışmaları için geçici olarak görevlendirmiştir. 
UPS teknolojik alt yapısını, insani yardım operasyonları için kullanılabilmesi amacıyla uyarlamıştır. UPS, sivil 
toplum kuruluşlarına nakdi bağışları ve insani yardım malzemelerini ücretsiz taşıma hizmetine ek olarak 
yaptığı bu uzmanlık paylaşımıyla başarılı bir çalışmayı gerçekleştirmiştir.24 

23 https://www.techsoupturkiye.org.tr/
24 https://www.unhcr.org/the-ups-foundation.html 

https://www.techsoupturkiye.org.tr/
https://www.unhcr.org/the-ups-foundation.html
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Yukarıdaki örneklere ek olarak, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre aşağıdaki olasılıklar da kurumsal 
ayni destekler kapsamında düşünülebilir.

• Özel ihtiyaç sahibi göçmen ve mülteciler için gerekli olan tedavi, medikal cihaz veya öğretici 
ekipmanlar için ilgili şirketlerden destek istenebilir,

• Göçmen ve mültecilerin sıklıkla ihtiyaç duyduğu geçici barınma sorunlarıyla ilgili turizm firmalarıyla 
iş birliği kurulabilir,

• Bir karayolu veya havayolu şirketi ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilir,
• Araştırma şirketleri sahada düzenli olarak yaptıkları araştırmalara sivil toplum kuruluşlarının 

talepleri üzerine birkaç soru ekleyerek bilgi toplayabilir ve sivil toplum kuruluşlarını ciddi araştırma 
maliyetlerinden kurtarabilir,

• Medya kuruluşları farkındalık veya bağış kampanyaları için destek sunabilir,
• Şirketler ofis/depo veya etkinlik alanı olarak kullanılmak için mekan tahsis edebilir,
• Yapı sektöründe çalışan şirketler faaliyet inşaat, tadilat, bakım, onarım destekleri sunabilir,
• Çalışma alanlarının tefrişat ve bilişim teknoloji ihtiyaçları ilgili şirketler tarafından karşılanabilir,
• Kırtasiye, diğer sarf malzemeler ve kargo ücreti gibi düzenli giderler ilgili kuruluşlardan bağış olarak 

alınabilir.

3. Sivil Toplum Kuruluşları için Öneriler

Kurumsal iş birlikleri ve bağışlar, sivil toplum kuruluşları için önemli kaynak alanlarından biri. Türkiye’de, 
özel sektör iş birlikleri aracılığıyla göçmen ve mülteci alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına var olan 
kaynaklardan daha fazlasını yaratmak mümkün. Peki, etkili bir iş birliği yapmak için nelere dikkat etmek 
gerekir?

Öneriler: 
 i İhtiyaçlarınızı doğru ve detaylı tanımlayın.

Hangi ihtiyaçlarınız için ne tür iş birlikleri kurabileceğinizi listeleyin. Yukarıda örneklerde görebileceğiniz 
gibi, özel sektörün sizlere sağlayacağı kaynaklar yalnızca nakit parayla sınır değil.

 ii Doğru şirketi bulmak için araştırma yapın.

Birkaç öneri:
• Sizi daha önce desteklemiş şirketleri ve benzerlerini araştırın. 
• Şehrinizde sosyal fayda üretmek için bağış yapan yerel ve güçlü şirketleri inceleyin. Çok uluslu 

şirketler kurumsal sosyal sorumluluk anlamında daha deneyimli olabilirler ancak kendi yerelinizdeki 
kaynaklara daha kolay erişebileceğinizi unutmayın.

• Göçmen ve mülteci alanına destek veren şirketleri ve trendlerini anlamaya çalışın.
• Globalde göçmen ve mültecilere destek vermesi ile öne çıkmış ancak Türkiye’de bu alanda KSS 

faaliyeti bulunmayan şirketleri inceleyin.
• Hâlihazırda sorumluluk alan şirketlerin bir araya geldiği platformların üye şirketlerine ve destekçilerine 

de göz atın. Örneğin:
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 ○ Küresel kalkınma amaçlarına destek olmak için kurulan Global Compact25 ve Global Compact26 
Türkiye üye şirketleri

 ○ Mültecilere destek olmak adına taahhütte bulunan global şirketleri bir araya getiren Tent.
org’un üyeleri

 iii Şirketler için talep beyanınızı yazılı çalışın. (Case for Support)

En temelinde şirketlerin neden size kaynak ayırması gerektiğini doğru şekilde anlatmanız ve onları ikna 
etmeniz gerekir. (6. Bölümde, pazarlama ve kaynak yaratma stratejilerinin nasıl geliştirileceğine dair daha 
genel tavsiyeler bulabilirsiniz). Bunu yapılandırılmış bir doküman ile yapmak çok daha etkili olacaktır. 
Üzerinde çalıştığınız bu doküman kaynak arayışınızın da temelini oluşturacaktır.  Bu dokümanda olması 
gerekenler ise aşağıdaki gibidir:

• Mümkünse etkili ve duygu barındıran bir giriş
• Organizasyonunuz hakkında bilgi (vizyon/misyon, kısa tarihçe)
• Programlarınız, güçlü yanlarınız ve bugüne kadar başardıklarınız (rakamlarla ulaştığınız kişi sayısı, 

yarattığınız etki vb.)
• Neden kaynak geliştirmeye ihtiyacınız olduğu
• Bu kaynakla neyi başarmak istediğiniz, nasıl bir etki yaratacağınız 
• Donörden açık ve anlaşılır talebiniz (talep edeceğiniz şirkete göre revize edebilirsiniz)

Akıcı bir dil, iyi bir tasarım, doğru görseller, anlaşılır tablolar ve hedef topluluğunuzdan gerçek kişilerden 
alıntılarla etkili bir doküman hazırlayabilirsiniz. Farklı programlarınız için farklı talep beyanları oluşturmanız 
gerekebilir. 

 iv Hangi şirkette, kiminle iletişim kuracağınızı planlayın.

Şirkette KSS ile hangi birimin veya kimin ilgilendiğini, karar vermede etkili kişilerin kimler olduğunu 
öğrenmeye çalışın ve ilk teması doğru kişi ile doğru kanaldan kurmaya çalışın. Kurumlara referans bir isim 
aracılığıyla yaklaşmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Hedeflediğiniz kuruma gitmeden önce kurumun vizyon 
ve geçmişini araştırmış olarak hazırlıklı gidin ve toplantınızda önerdiğiniz iş birliğine o kurumu neden 
yakıştırdığınızı iyi anlatın. 

 v Etik çerçevenizi belirleyin.
Bir şirketle iş birliği yapıp yapmama kararı alırken organizasyonunuzun referans alacağı yazılı bir politikanız 
yoksa, etik duruşunuzu, kriterlerinizi, kırmızı çizgilerinizi yazılı hâle getirin. 

 vi İlk aldığınız yardımın bir sonraki için kapı araladığını unutmayın.
Bu bölümde verilen farklı örneklerde de görebileceğiniz gibi şirketlerle uzun soluklu iş birlikleri kurmak 
mümkündür. Bu sebeple kurulan ilişkiye yatırım yapın ve ilişkiyi bir sonraki adıma taşımak için stratejik 
davranın. İletişimi sürekli kılın.

25 United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en 
büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. (https://www.globalcompactturkiye.org/un-global-compact/)
26 UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra 
aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için 
bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformudur. ( https://www.globalcompactturkiye.org/global-compact-turkiye/ )

https://www.globalcompactturkiye.org/un-global-compact/
https://www.globalcompactturkiye.org/global-compact-turkiye/
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1. Bireysel Bağış ve Desteklerin Kaynak Geliştirmedeki Yeri

Bireysel destekler, STK’ların sürdürülebilirliği için son derece önemlidir. Kişiler, kuruluşunuza doğrudan bağış 
yapmak ya da başka türden desteğini sunmak üzere sizinle ilişki kurar. Dayanışma, destek olma, iyi niyet, 
iyilik, ortaklık, paylaşım gibi esaslarla başlatılan bu ilişkiler, birkaç farklı bakımından sivil toplum örgütlerinin 
dayanağı işlevi görür.

• Bireyler toplumla aranızdaki köprüdür. Bir kişinin kurumunuzla kurduğu ilişki, kurumunuzun toplumun 
aklında yer ediş biçimini belirler; en azından nasıl algılandığınıza etki edeceği şüphesizdir. Kişiler; size 
yaptıkları bağışı, sizinle birlikte yürüttükleri mikro-projeyi, kısaca sizin aracılığınızla yaşadıkları sivil 
toplum deneyimini paylaşarak kurumunuzun toplum içinde görünürlüğüne vesile olurlar. Bireyler 
arasında halkalar hâlinde yayılan bilgi (kolay) ölçülebilir değildir fakat son derece etkilidir. Hakkınızda 
söz konusu edilenler, kurumunuzun itibarını zedeleyebilir, konsolide edebilir ya da güçlendirebilir. Bu 
durumların her biri kurumunuzun sürdürülebilirliği ile doğrudan alakalıdır.

• Bireyler kurumlarla aranızdaki köprüdür de. Kurumunuzun kaynak geliştirme stratejisinin ağırlığı, 
rehberin farklı bölümlerinde detaylıca incelediğimiz özel sektör kuruluşlarıyla iş birlikleri yapmak, 
yerel yönetimlerin desteğiyle hareket etmek ya da ticari faaliyetler yürütmek şekillerinde olsa dahi 
bu yöntemlerin her birinin bireylerle kurduğunuz ilişkilerden geçtiğini akılda tutmak gerekir. Özel 
sektör ve kamu kuruluşları için ‘kurum kimliği’ ve ‘kurumsal hafıza’ kuşkusuz önemli meselelerdir 
fakat bu kurumlarda iletişim kurduğunuz herkes, aslında bir yandan karar verici konumdaki birer 
potansiyel ‘bireysel bağışçı’ veya ‘bireysel destekçi’dir de. Karar verenler ya da karar verilmesine 
vesile olanlarla tatmin edici ve hesap verebilir nitelikte bir ilişki yürütmeye dair ilkeleriniz, sadece 
kurumsal bağış veya desteğe, hayal ettiğiniz iş birliğine ulaşmanıza hizmet etmez; bunun yanında size, 
çalışma biçiminizden etkilenen bir ya da bir yığın tek seferlik, bazen de düzenli bağışçı kazandırabilir. 
(Profesyonel paydaşlık ilişkisi kurduğunuz herkesin organik birer çevresi vardır.) Veya tersine, çok 
sayıdaki bağışçılarınızdan herhangi biri, sizinle belli bir süredir yürüttüğü ilişkiden öyle memnun 
kalmıştır ki, çalıştığı kurumla STK’nız arasında geniş çaplı kurumsal bir iş birliğine korkusuzca aracı 
olabilir. 

• Bireysel bağış ve destekler sizi özgürleştirir. Uluslararası ya da yerel fonlara erişebilmek, özel sektör 
veya kamu kuruluşlarıyla beraber hareket edebilmek, ticari faaliyetler aracılığıyla kaynak geliştirebilmek 
kuşkusuz kurumunuzu maddi anlamda zenginleştirerek hedeflediğiniz alanda toplumsal iyileşmeye 
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katkıda bulunmanıza izin verecektir. Fakat bu kaynak geliştirme biçimlerinin her biri, kendine has 
bağlayıcı koşullarla gelir. Söz gelimi uluslararası donör kuruluş, sivil toplum faaliyetinizi şu veya bu 
ilde yaptığınız durumda finanse edebileceğini söylerken; size şu veya bu biçimde destek olan başka 
bir kamu kuruluşu, projenizde öngördüğünüz faydalanıcı grubunun kapsamı konusunda tavsiye 
niteliğinde bir söz hakkından fazlasına sahip olmak isteyebilir. Oysa kaynağının önemli bir kısmını 
bireysel bağışlarla elde eden bir kurum olmak demek, kime, nerede ve ne biçimde destek olacağınıza 
özgürce ve sadece ihtiyaca yönelik olarak karar verebilmenize fırsat sağlayacaktır. Bireysel bağışlarla 
kaynak geliştirebilmek, faaliyetlerinizdeki inisiyatif gücünüzü arttırır.

• Bireysel bağışlar sizi atik kılar. Sivil toplum faaliyetleri yürütürken kimi durumda hızlı davranmak, atik 
hareket edebiliyor olmak paha biçilmez değerdedir. Başka kurumlarla paydaşlık ilişkisi başlatmak, 
geliştirmek ve yürütmek zaman alan süreçler yönetmenizi gerektirir. Oysa bireysel bağışlar 
aracılığıyla oluşturduğunuz kaynağınız, bu ilişkileri yürütecek zamanınızın olmadığı acil durumlarda 
devreye girerek kurumunuzun gerektiği anda acil reaksiyon verebilmesine hizmet eder. Söz gelimi, 
bir insani yardım kuruluşuysanız, beklenmedik bir doğal afet anında sahaya hızla inebilmeniz ve 
operasyon yürütebilmeniz için bireysel kaynaklarınızın kuvveti belirleyici olacaktır. Bunun yanında 
yürüttüğünüz sivil toplum faaliyetlerinde karşınıza projenizi oluştururken öngöremediğiniz ihtiyaçlar 
her zaman çıkacaktır. Diyelim ki bir deprem sonrasında, etkilenen topluluk için standart ihtiyaçları, 
masa başında belirlemiş ve ulaştıracağınız standart destek paketlerini buna göre oluşturmuş 
olabilirsiniz. Ancak saha çalışmalarınız esnasında, özellikle çocuklar, kadınlar ya da yaşlılara yönelik 
niş ihtiyaçların varlığını fark etmeniz olasıdır. Göçük altında saatler geçirmiş bir faydalanıcınız 
için ortopedik yatak, hayvancılıkla geçinen başka bir faydalanıcınız için hayvan yemi, yapılan ayni 
yardımları tasnif etmede fiziksel gücünü kullanan kıymetli gönüllünüz için sıcak yemek ya da yerel 
ekonominin alt üst olduğu ortamda tavan yapan lojistik giderler; proje oluşturmanın ilk anında akla 
gelmeyen, standartlaştırılamayan fakat sahada sağlanması gereken elzem ihtiyaçlardan olabilir. 

• Bireysel bağışlar, gönlünüzce savunuculuk yapabilmenize izin verir. Kaynaklarınızın bağımsızlığı, 
sözünü sakınmayan bir sivil toplum kuruluşu olabilmeniz için gerekli koşullardandır. Dünyada 
Greenpeace gibi örneklerini gördüğümüz, iletişim kampanyaları aracılığıyla karar vericilere yönelik 
doğrudan söz üreten kurumlardan olmak hedefiyle yola çıktıysanız özellikle düzenli bağışçılarınızın 
niceliği sizin için belirleyici olacaktır. Yukarıda bahsi geçen her iki kurum da gelirinin büyük 
çoğunluğunu düzenli destekçilerinden elde etmektedir. 

• Bireysel bağışçılarınızın varlığı pusulanızdır. Size destek olanların varlığı, sizi sadece maddi kaynak 
anlamında beslemez; doğru yolda olduğunuzun, adil ve hakkaniyetli bir dünya için çalıştığınıza dair 
bir gösterge işlevi de görür. Bu kişilerin çokluğu, arkanızda sizinle benzer bir dünya hayali olan, 
ortak hassasiyetleri paylaşan bir topluluk olduğu anlamına gelir. Daha önemlisi, bireysel bağışçı ve 
destekçilerinizin sayısı arttıkça, kaynak geliştirmenin diğer biçimlerine de erişimiz kolaylaşır; tabiri 
caizse, bireysel bağışçı ve destekçilerinizin niceliği ve niteliği, özel sektör ya da kamu kuruluşlarıyla 
aynı masaya oturduğunuzda elinizi kuvvetlendirecektir. 

• Bireysel bağışçı ve destekçilerinizin varlığı, kurumunuz için değeri azımsanmayacak bir motivasyon 
kaynağıdır. Varlığınızı destekleyen onlarca, yüzlerce ya da binlerce insan olduğunu bilmek, 
çalışanlarınızın her sabah uyanarak şevkle iş yapabilmeleri için uygun ortamı sunar. Bireysel bağışçı 
ve destekçilerinizi ayrıca bir iç iletişim meselesi gibi ele alarak çalışanlarınızı motive etmek için bir 
zenginlik kaynağı olarak da değerlendirebilirsiniz.   

https://www.greenpeace.org/eu-unit/funding-and-transparency/
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2. Bağışçı / Destekçi Piramidi

İnsanlar kurumunuza desteklerini farklı frekans, yoğunluk ve biçimde sunabilirler. Bağışçılarla ilişkilerinizi 
düzenlerken sizin için kimlerin ağırlıkta olduğuna ve olacağına karar verip kurumuzun bireysel bağışçılarla olan 
iletişimini buna göre kurabilirsiniz.

Bu kişilerin her birine ulaşmak için ayrı stratejiler geliştirmeniz ve farklı araç ve ortamlardan yararlanmanız 
gerekebilir. Bağışçılarınıza, telefon, e-posta, sosyal medya kanalları, geleneksel medya kanalları, kişisel 
bağlantılar, etkinlikler ve yüz yüze faaliyetler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Her bir ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek 
için ayrı yatırımlar yapmanız gerekebilir. 

3. Bağışçı / Destekçi Profillerini Anlama

Peki insanlar size neden bağış yaparlar? Bireysel bağışçılarınızın sayısını arttırmak ve devamlılığını sağlamak 
için mevcut ya da hedeflediğiniz potansiyel bağışçılarınızı iyi tanımanız gerekir.

Bağışçılarınızın sizin yanınızda olmaları için duygusal motivasyonları ya da rasyonel sebepleri olabilir. Belki 
size bağış yapan bireyler, sizinle aynı hayali ve değerleri paylaşıyordur. Söz gelimi aynen sizin istediğiniz gibi, 
kaynaklara erişimin herkes için adilane düzenlendiği bir dünya hayal ediyor; eşitlik, özgürlük, kapsayıcılık, 
adalet gibi kavramların hayatta karşılık bulması gerektiğine inanıyorlardır. Ya da iyileştirmek üzere faaliyetler 
yürüttüğünüz sorunu bizzat yaşamış olabilirler. Belki yolları bu sorun ya da sorunları bizzat yaşayan kimselerle 
kesişmiş olduğu için iyileştirmek üzere sorumluluk hissediyorlardır. Belki ‘biliyorlardır.’ Sizin, çeşitli iletişim 
kampanyaları oluşturarak kamuoyuna ulaştırmaya çalıştığınız verilere bir sebepten hakimlerdir ve sizin de 
çalıştığınız alanda derinleşmiş, bu sorunu iyileştirmenin stratejik bir parçası olmak istemişlerdir. Tabii başka 
baskın faktörler de bulunabilir. Dinî inançları ya da politik duruşları gereği destekçiniz olmaktan memnuniyet 
duyuyor olabilirler veya güvendikleri bir arkadaşları ya da hayranlık, saygı duydukları bir ünlü size destek 
olduğu için dahil olmak istediklerini fark etmişlerdir. 

Bağış motivasyonlarına dair kafa yormak, potansiyel bağışçılara nasıl ulaşacağınız konusunda sizin için bir 
rehber görevi görür. Potansiyel bağışçılarınızla yollarınız ‘online’ ve ‘offline’ ortamlarda kesişir. Sitenize gelen 
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ziyaretçilerinizden, katıldığınız sempozyumda sivil toplumun sorunlarını ayak üstü tartıştığınız insana; Facebook 
gönderinizi ‘beğenen’ takipçiden, bir üniversite şenliğinde kurduğunuz stantta hakkınızda bilgi almak isteyen 
gence, potansiyel bağışçı/destekçilerinizle yolunuz kesiştiği her anı değerlendirmek üzere hazırlıklı olmanız 
gerekir. Çevrim dışı etkinliklerde kurumunuzu ve çalışmalarınızı kısaca anlatan bir broşür ile kartvizitinizin 
yanınızda olması kurumunuzun görünürlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak bakımından önemlidir. Çevrim 
içi ortamda yani kurumunuzun resmî sitesinde de yine aynı şekilde, kurumunuzun vizyonunu ve misyonunu 
tanımlayan kısa ve anlaşılır bir pasaj ile iletişim kanallarının görünür bir noktada olması dikkat etmeniz gereken 
hususlardandır. Hem çevrim içi hem de çevrim dışı karşılaşmaları, potansiyel bağışçılarınızla yeniden iletişime 
geçebilmek için birer fırsat olarak kabul etmelisiniz. Karşılaştığınız kimselerden, ad, soyad, e-posta adresi, 
telefon gibi bilgileri kendilerinin rızasıyla almalısınız. Ayrıca bu bilgileri doğum günü tarihi, yaş, eğitim geçmişi, 
yaşanılan yer, medeni durum, meslek gibi başka demografik bilgilerle zenginleştirebilirsiniz. Bu noktada da 
kurumunuzun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu27 uyarınca hareket ettiğinden emin olmanız 
elzemdir. Bağışçınıza dair bilgileriniz, onları harekete geçirmek istediğiniz durumlarda işinize yaracaktır ve 
daha fazla bağışçıya ulaşmak için, kimlerin sizin ideallerinizi paylaştığını analiz etmenize izin verecektir. 

Peki kimler sizin gibi onca kurum varken size bağış yapmayı tercih eder? Şüphesiz ki, size güvenenler. Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı’nın 2019 tarihli Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Raporu’na28 
8göre, insanların kuruluşlara bağış yapma kararını belirleyenler arasında en başta gelen etmen, ‘kuruluşun 
aldığı bağışları amacına uygun kullanacağına dair verdiği güven’ olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı araştırma, 
insanların, kuruluşların bağışı amacına uygun kullanıp kullanmayacağına dair ortak büyük bir kaygının da 
varlığını ortaya koyar. Açıktır ki kuruluşlar bağış toplarken ve daha önemlisi bu bağışları ihtiyaç sahiplerine 
aktarırken çok dikkatli olmalılardır. Tam da bu sebeple, kurumuzun hesap verebilir ve şeffaf oluşuna özen 
göstermeniz gerekir. Türkiye’de bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar 
ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platform olan Açık Açık29 ’a akredite bir kurum olmanız, bu anlamda 
kurumunuz için iyi bir seçenek olabilir. 

4. Kampanya: Bireylerle Birlik Olmanın Yolu

Kampanya nedir? 

Kampanya, belli bir konuda toplumu bilgilendirmek, o konuda farkındalık ve hassasiyet kazandırmak, yanlış bir 
uygulamayı durdurmak ya da somut bir hedefe ulaşmak için yaptıklarınızın toplamıdır. Bir kampanya aşağıdaki 
amaçlardan birine veya birden fazlasına hizmet edecek şekilde kurgulanabilir.

• Bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık kazandırma
• Davranış değişikliği
• Kaynak geliştirme
• Savunuculuk

Doğrudan ve tek bir amaca ilişkin kaynak geliştirmeye yönelik kampanya oluşturabileceğiniz gibi, yukarıda 
sayılan diğer amaçlara odaklanarak da kurumuzun sürdürülebilirliğine hizmet edebilirsiniz. Bu kampanya 
biçimlerinden her biri, kurumuzun destekçi sayısını arttırmasına, tek seferlik ya da düzenli bağışçılar edinmesine, 
görünürlüğüne ve iyileştirmek üzere çalıştığı toplumsal sorunların gündeme taşınmasına hizmet edebilir.

27 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
28 https://tusev.org.tr/usrfiles/images/Turkiyede_Bireysel_Bagiscilik_ve_Hayirseverlik2019.pdf
29 https://acikacik.org/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://tusev.org.tr/usrfiles/images/Turkiyede_Bireysel_Bagiscilik_ve_Hayirseverlik2019.pdf
https://acikacik.org/
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Yardım Toplama Kampanyası

Belli bir alanda faaliyetlerinizin giderlerini elde edebilmek üzere etkili bir yardım toplama kampanyası 
oluşturmak istiyorsanız kampanyanız aşağıdaki sorulara cevap verebilir nitelikte tasarlanmalıdır.

• Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Sorun nedir?
Sorunu iyi tarif edin. Sorunu anlatırken iletişim dilinizin kolay anlaşılır olmasına özen gösterin. 
Özellikle sivil toplum alanının kendine ait jargonundan sıyrılmaya çalışın. İçinde bulunduğumuz 
iletişim dünyasında insanların dikkatlerini çekebilmek için saniyelerle yarıştığımızı hatırlayın, 
ekonomik olun, uzun ifadelerden kaçının. Kullandığınız kelimeler, farklı geçmişlere, farklı sosyo-
ekonomik koşullara sahip, değişik profildeki insanlar tarafından kolayca algılanabilir olsun. Özgün 
bir slogan bulun. Sloganınızda sorunu söz konusu ettiğiniz gibi, çözüme de göz kırpın.   

• Odaklandığınız sorun gerçekten büyük ve acil bir sorun mu? 
İnsanları harekete geçiren şey, aciliyet duygusudur. Pek çok şeyin yolunda gitmediği 
günümüz dünyasında, insanların sizin dert edindiğiniz meseleyi gündemlerine alabilmeleri ve 
önceliklendirebilmeleri için onlara gerekli verileri sunun. Argümanlarınızı veri temelli sunmayı es 
geçmeyin fakat kampanya dilinizi verilere de boğmayın. Sorunu tüm boyutlarıyla anlatmak isterken 
karamsarlık yaymayın. İletişiminizin ‘umut temelli’ frekansta seyretmesine çaba gösterin. İnsanlarda 
“Bu koskoca sorun, benim ufacık bağışım/desteğimle mi hallolacak yani?” türünden bir isteksizlik 
uyandırmadığınızdan emin olun.

• Odaklandığınız sorun kimleri ilgilendiriyor? İyileştirmek istediğiniz sorun kimlerin hayatını 
istenmeyen yönde etkiliyor?
İnsanlar, kimin yanında olduklarını bilmek ister. Ve tabii bunun hangi ucunun kendi hayatlarını, 
çocuklarının, belki torunlarının hayatlarını etkilediğini de... İnsanların, odaklandığınız sorunun 
mevcut ya da gelecekteki asıl sahipleriyle karşılaşmasını sağlamaya çalışın. Kimi durumda, onları 
olmak istedikleri kişiyle buluşturmanız gerekecek. İnsanlara olmak istedikleri kişiye dönüşebilmeleri 
için düzenli çağrıda bulunun.

• Bu sorunu iyi tarif edebiliyor musunuz? Gerekli yazılı ve görsel malzemeler elinizde mi?
Hikayelerden yararlanın. Hikayeler, olgu ve verilerden çok daha fazla akılda kalır. Günümüz 
teknolojisinin sunduğu dijital hikaye anlatım biçimlerinden faydalanın. Video, fotoğraf ve 
illüstrasyonlarla anlatımınızı zenginleştirin. Duyguları harekete geçirmekten korkmayın. İnsani 
duyguları ortaya çıkarmak ve söz konusu etmek, eşitlik, özgürlük, adalet gibi değerlerden 
bahsetmekten daha kıymetsiz değildir. 

• Odaklandığınız sorunun nasıl çözüleceğini öngörüyorsunuz?
Önerdiğiniz çözümü anlatmak için en az sorunu anlattığınız kadar alan ayırın. Çözümün, hayatı ne 
şekilde iyileştireceğine dair detaylı canlandırmalar sunarak insanların daha iyi bir dünya tahayyül 
edebilmelerine olanak sağlayın. 

• Sunduğunuz çözüm, anlaşılır ve gerçekçi mi? Önerdiğiniz çözüm sorunu gerçekten iyileştirecek mi?
Önerdiğiniz çözümün işlerliğini örnek başarı hikayelerini ortaya koyarak tasdikleyin. Bu, insanların 
size destek olmak konusunda motivasyonlarını yükseltecektir. 
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• Hedef kitleniz kim?
Fikrini, davranışlarını, bir yasayı değiştirmesini ya da size doğrudan bağış yapmasını istediğiniz 
kitleyi tanımlayın. O hedef kitleyi nerede bulacağınıza dair araştırmalar yapın. Hedef kitlenize 
doğrudan ulaşamıyorsanız sizi ulaştıracak hedef kitleye erişmeyi de deneyebilirsiniz. İlgili hedef kitleye 
ulaşabilmek için doğru araçları kullandığınızdan emin olun. Kampanyanız hükümetteki karar alıcılara, 
bakanlığa, meclise ve seçmenlere mi, bir şirketin yöneticilerine, çalışanlarına ya da tüketicilerine mi 
yoksa doğrudan halka mı yönelik karar verin. Gerekirse hedef kitlenizi yaş grubu, cinsiyet, coğrafi 
konum ya da yaşam pratiğini paylaşacak şekilde daraltın. Doğru medya araçlarını seçin. Sesinizi 
televizyon, gazete, internet sitesi, sosyal medya, bloggerlar ve köşe yazarları, basın açıklamaları veya 
sempozyumlar aracılığıyla duyurabilirsiniz.

• İnsanlardan ne yapmalarını bekliyorsunuz? Bunu net bir şekilde ifade ediyor musunuz?
İnsanlardan ne yapmalarını beklediğinizi açık ve net yönergeler hâlinde ifade edin. Harekete 
geçebilmelerini onlar için kolaylaştırın. Bir internet adresine gidip bağış yapacaklarsa o adresi 
tekrarlamaktan kaçınmayın. Tekrar, insanları etkilemenin önemli bir yoludur. Sosyal medya 
gönderilerinizi paylaşabileceklerini hatırlatın. Ya da bir kuruma yönelik dilekçe yazmaları, faks 
çekmeleri, e-posta ya da ‘tweet’ atmalarını bekliyorsanız, açık bir dille rica edin. Ne var ki yaşadığımız 
hızlı çağda, insanlardan birden fazla şey yapmalarını, fazla zaman ayırmalarını talep etmemeye çalışın. 
Kampanyanızda destekçilerinizden birden fazla istekte bulunmamaya özen gösterin. Böylelikle sonuca 
odaklanmış olursunuz.

• İnsanların katılımları neyi değiştirecek? İnsanlar size bağış yaparak ya da sözünüzü yaygınlaştırarak 
neyi yapmanıza destek olacak? Birlikte neyi başarmayı vaat ediyorsunuz?
Kampanyanızın ölçülebilir hedefleri olsun. Ulaşmak istediğiniz kişi ya da mesaj sayısını, bağış miktarını 
sık sık hatırlatın. Varılacak nokta net olduğunda birlik duygusunu yakalamak sizin için kolaylaşacaktır. 
İnsanları ara bilgilendirmelerle besleyin. “Şu kadar gün kaldı,” “bu kadar insana/bağışa daha ulaşmamız 
gerek,” şeklinde anımsatmalar, hedefinize yaklaşıldığını hissettirmek, insanlarda dahil olma isteğini 
kamçılayacaktır. Bağışın küçüğüyle büyüğünün olmadığını hatırlatın. Damlaya damlaya göl olduğunu 
kampanyanızdaki güncellemelerle söz konusu edin. Yine Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı30 ’nın 
Türkiye’deki bağışçılara dair yaptığı 2014 ve 2019 tarihli araştırmaları31 , insanların, yaptıkları bağışları, 
miktar olarak çok küçük buldukları ve bu bağışları düzensiz olarak yaptıkları için bir kuruluşa bağışta 
bulunmak yerine doğrudan yardım yapmayı tercih ettiklerini gösteriyor.

 
• İnsanlar size neden ve nasıl güvenmeliler?

Hesap verebilir olun. Bu yönünüzün altını çizin. İş yapış biçiminize dair sizi başka kurumlardan ayıran 
başka özelliklerinizi de söz konusu edin. Kurumunuzun şeffaflığını vurgulamak, yapılan bağışların 
doğru yere gittiğini temin etmek bağışların sayısı ve miktarını arttıracaktır. Türkiye’de bağışçıların 
kurumlardan ziyade, bire bir tanıdıkları ya da sokakta karşılaştıkları kişilere bağış verme yönünde bir 
eğilimleri olduğunu biliyoruz. Bu ve bu gibi verilerden haberdar olmak, bağışçınızı tanımak için Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı29 gibi kuruluşların araştırmalarını inceleyin ve bağışçılarınızın sizi tanımaları için 
onlara fırsatlar sunun, ihtiyaçlarını giderin. 

• Kampanyanızın iyi bir çıkış stratejisi var mı?
Kampanyanızın başarıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için 
ölçülebilir hedefleriniz önceden belirlenmiş olsun. Doğru zamanda bitirmeyi bilin. Kampanyanız 
sonlandığında, sonucu ne olursa olsun bir rapor oluşturup yaygınlaştırın.

30 https://www.tusev.org.tr/tr
31 https://tusev.org.tr/usrfiles/images/Turkiyede_Bireysel_Bagiscilik_ve_Hayirseverlik2019.pdf

https://www.tusev.org.tr/tr
https://tusev.org.tr/usrfiles/images/Turkiyede_Bireysel_Bagiscilik_ve_Hayirseverlik2019.pdf
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Bu sorulara cevap verebiliyor olmanın yanında, kampanyanızı oluştururken işe yarayabilecek taktiklerden 
biri de kampanyanızı ortak akılla tasarlayabileceğiniz bir çalıştay düzenlemektir. Kurumunuz içinde farklı 
alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bir araya gelerek başarılı bir kampanya kurgulamaya dair kafa yorması sizi 
birkaç bakımdan güçlü kılar. İlk olarak, bu katılımcıların her biri, kendi mesleki yetkinliklerini ortaya koyarak, 
kampanyanızın kör noktalarını görmenize olanak sağlar. İkincil olarak, katılımcılık esas alınarak oluşturulmuş 
bir kampanya, kurumunuz içinde benimsenerek şevkle yürütülecektir. Son olarak, katılımcıların her birinin 
mesleki niteliklerinin dışındaki bireysel algıları, potansiyel bağışçılarınızı daha kampanyanız başlamadan 
anlamanıza hizmet eder. Bu çalıştay, bir odak grup çalışması işlevi görebilir. Böyle bir çalıştay esnasında, 
kampanyanıza dair bir ‘SWOT’ analizi yapabilir, kampanyanızın güçlü ve zayıf yönleriyle karşınızdaki fırsat 
ve tehlikeleri öngörebilirsiniz. Kampanyanızın, hedef kitlenize nasıl ve hangi iletişim araçlarıyla ulaşacağını, 
onları nasıl değiştireceğini, harekete geçireceğini gösteren bir yol haritası yani kampanya stratejinizi ortak 
akılla hazırlamak her zaman iyi fikirdir. Stratejinize kampanyanızın –varsa– dönüm noktalarını dahil etmek ve 
stratejinizi olası kriz ve değişimlerin yaşandığı durumları hesaba katarak belirlemek, kampanyanızın daha başarılı 
olmasına hizmet eder. Bir kampanyanın olmazsa olmazı, iyi bir planlama, hazırlık ve iş bölümüdür. Özellikle 
kampanyanızda rol alacak insan kaynağınızı iyi örgütleyip ve yedekli düşünmeniz elinizi kolaylaştıracaktır. 

‘Çevrim İçi’ Kampanyacılık

Çevrim içi kampanyaların çevrim dışı yöntemlerden önemli farkı, daha hızlı, daha yaygın ve daha düşük 
maliyetli olmasıdır. Böyle bir kampanyanın bileşenleri kısaca aşağıdakilerdir.

• Marka Bilinci Yaratmak
Kampanyanızı oluştururken kurumuzun ilkelerini esas alın ve kampanyanız ile kurumunuz arasındaki 
bağın görünür olmasına dikkat edin.

• Web Sitesi Hazırlama
Çevrim içi bir kampanya için kendi resmî web sitenizde bir alan oluşturabileceğiniz gibi, kampanyanızın 
adını taşıyan bir alan adı alarak, yeni bir web sitesi oluşturmanız da mümkündür. Kampanyanızı 
yürüttüğünüz internet sitenizin kullanıcı dostu nitelikte olması önemlidir. Özellikle farklı cihazlardan 
erişildiğinde düzgün göründüğünden muhakkak emin olmalısınız. Dijital tasarım esaslarına riayet edin. 
Bu konuda kurumunuzun yetkin olduğunu hissetmiyorsanız, başarıya ulaşmış yerli ve uluslararası 
kampanyaların sayfalarını iyi inceleyin. Ne olursa olsun, esas amacınız insanlardan bağış almak olacağı 
için bağış butonunun dikkat çekici nitelikte olmasına özen gösterin. Ana sayfanızda bağış ve destek 
sekmesinin rengi farklı olsun. Büyük ve etkileyici görsel malzemeler tasarlayın. Çağrı metinlerinizin 
güçlü olmasına dikkat edin. Bağış sayfanızın güvenliğinden emin olun.

• Sosyal Medya Görünürlüğü
Dijital Düşün Derneği’nin Aralık 2019 tarihli araştırmasına göre32 Türkiye’de 13 milyondan fazla 
Facebook kullanıcısı bulunmaktadır. Fakat siz Facebook’la yetinmeyin, yaygın diğer sosyal medya 
platformlarında da varlık göstermeye özen gösterin. Güncel sosyal medya pratiklerini çalışın; söz 
gelimi insanlar sabahları serviste işe giderken Facebook hesaplarına bakarken gönderilerinizi kulaklık 
takmadan inceleyecek, hazırladığınız videonun sesini duymayacaklardır. Bu ve bu gibi pratikleri 
hesaba kattığınız içerikler üretin. Her mecranın kendine has güncel kullanım alışkanlıklarına dair 
araştırmalar yapın. Söz gelimi YouTube’a video yüklerken, küçük resim (thumbnail) eklemeyi ve 
videonun açılışında logonuzun bulunması gereğini unutmayın; Instagram’a 1 dakikayı aşmayan 
videolar yükleyebileceğinizi hesaba katın.

32 https://public.flourish.studio/visualisation/1100155/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1100155 

BİREYSEL BAĞIŞ, KAMPANYA DÜZENLEME, KİTLESEL FONLAMA 



STK’lar İÇİN YENİLİKÇİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ REHBERİ 36

33 https://developers.facebook.com/products/frame-studio/ 
34 https://canva.com
35 https://picmonkey.com/
36 https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/

Paylaşımlarınızı insanların en fazla sosyal medya kullandıkları zamanlarda yapmaya çalışın. 
İnsanları fazla gönderiye boğmamaya da dikkat edin. Kampanyanızda yeterli bütçeniz bulunuyorsa 
içeriklerinizin, hedeflediğiniz kullanıcıların karşısına çıkması için reklam alanı satın alın. Katılımı 
arttırmak adına insanlara kendileri için özelleştirebilecekleri içerikler paylaşma fırsatı sunun. 
Facebook’un profil resimleri için çerçeve oluşturma özelliği33 buna iyi bir örnektir.

• İçerik Üretme ve Pazarlama
Sosyal medya hesaplarınızda kampanyanıza dair kullandığınız görsel malzemeleri aynı font 
ailesini ve renk skalasını kullanılarak tasarlayın, kampanyanızın bütüncül bir dili olsun. Bir dijital 
iletişim ajansıyla çalışma fırsatınız bulunmuyorsa Canva34 ya da PicMonkey35 gibi uygulamalar 
aracılılığıyla kendi içeriklerinizi kendiniz üretebilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarınız dışındaki 
dijital ortamlarda görünebilmek üzere de içerikler üretin. Basın bültenlerinizi haber portallarına, 
kampanyanıza bağladığınız listeleri çok okunan sitelere gönderebilir; canlı yayınlara konuk olarak 
katılabilirsiniz.

• E-posta Gönderimi
İletişim bilgilerini bırakarak imza veren veya bağış yapan kişiye teşekkür etmeyi, onu kampanyanın 
gidişatı konusunda güncellemeyi ve kampanya sonrasında ilişkinizi sıcak tutmayı unutmayın, bütün 
bunları e-posta gönderimleri aracılığıyla yapabilirsiniz. FonZip, EuroMessage, Inbox, MailChimp, 
Setrow, SendinBlue, SmartMessage kullanabileceğiniz e-posta gönderim sistemleri arasındadır. 
Kampanya bütçeniz kısıtlıysa bu kurumlarla görüşüp amacınızı ve bir sivil toplum kuruluşu 
olduğunuzu belirterek size özel bir tarife sunmalarını rica edebilirsiniz. E-posta gönderimleriniz 
için farklı alıcı listeleri oluşturup performans analizleri yapabilir ya da söz gelimi basın çalışanlarına 
özel farklı içerikler sağlayabilirsiniz. E-postalarınızı özenle tasarlayın ve göndermeden önce mutlaka 
test edin. E-postalarınızın açılma ve okunma oranlarını raporlar aracılığıyla inceleyin ve hangilerinin 
iyi işlediğini tespit edin. Sola yaslı metinlerin kolay okunduğunu ve insanların e-postaları okuyup 
okumayacaklarına genellikle başlığa ve ilk bölüme bakarak saniyeler içinde karar verdiklerini 
unutmayın. 

• Video/Animasyon Prodüksiyonu
YouTube, 2020 itibarıyla Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformudur.36 Video 
hazırlayabilmek için bütçe ayırın. Video yaptırmak için yeterli bütçeniz bulunmuyorsa ulusal ve 
uluslararası ödüller için yarışan reklam ajanslarının kapısını çalarak kampanyanıza paydaş olmalarını 
önerebilirsiniz. Büyük reklam ajansları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine girerek oluşturdukları 

https://developers.facebook.com/products/frame-studio/ 
https://public.flourish.studio/visualisation/1100155/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1100155
https://picmonkey.com/
https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
http://Canva.com
https://www.picmonkey.com/
https://fonzip.com/
https://www.euromsg.com/
http://www.inboxmailmarketing.com/
https://mailchimp.com/
https://www.setrow.com/
https://www.sendinblue.com/
https://www.smartmessage.com/
https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
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kampanyalarla önemli ödüllere başvururlar.

• SEM ve SEO (Arama Motoru Pazarlaması ve Arama Motoru Optimizasyonu) 
Profesyonel bir dijital iletişim ajansından destek alma şansınız bulunmuyorsa bu iki konuda ücretsiz 
ya da düşün ücretli çevrim içi kurslara katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Google, Coursera ve 
Udemy bu eğitimleri alabileceğiniz adreslerdendir. 

• Uygulama (Akıllı cihazlar için)
Bir uygulamanız olmasının fark yaratacağını düşünüyorsanız yatırım yapmaktan kaçınmamanız 
gerekir. Dünya Gıda Programı’nın (United Nations World Food Programme) Share The Meal 
uygulaması, başarılı örneklerdendir. 

DIJITAL	KAMPANYACILIKTA	
10 İYİ ÖRNEK

BABA BENİ OKULA GÖNDER (2005)
www.bbog.org/tanitim-hikayelerimiz.aspx

IF LONDON WERE SYRIA / MOST SHOCKING ONE 
SECOND A DAY VIDEO 
LONDRA SURIYE’DE OLSAYDI / EN SARSICI HER 
GÜNE BIR SANIYE VIDEO’SU (2014)
www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ

1

2

Kurum: Aydın Doğan Vakfı
Kampanya sayfası: www.bbog.org/bbog.aspx
Tür: Kaynak Geliştirme & Savunuculuk & Bilinçlendirme
Hedef kitle: Halk, daraltılmamış kitle 
Mesaj: ‘Okumayan kızımız kalmasın diye katkıda bulunun.’
Slogan: ‘Baba beni okula gönder.’
İletişim aracı: Kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: SMS aracılığıyla bağış ve bağışçı sayısında artış

Kurum: Save The Children
Kampanya sayfası: https://www.dontpaniclondon.com/project/most-shock-
ing-second-a-day/ 
Tür: : Kaynak Geliştirme & Savunuculuk
Mesaj: #SaveSyriasChildren / Suriye’nin çocuklarını kurtarın.
Slogan: ‘Burada yaşanmadığı hiçbir yerde yaşanmadığı anlamına gelmez.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış
Devam filmi: Still The Most Shocking Second A Day / 
Hâlâ En Sarsıcı Her Güne Bir Saniye (2016)
https://www.dontpaniclondon.com/project/most-shocking-second-a-day/ 
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ICE	BUCKET	CHALLLENGE
BİR KOVA BUZ (2014)
www.youtube.com/watch?v=P-RHswHbnow

OLMASA DA OLUR (2015)
www.youtube.com/watch?v=SWb_nFc7qx8

THE	SEA	CEMETERY
MEZAR DENIZ (2016)
www.youtube.com/watch?v=SWb_nFc7qx8

3

4

5

Kurum: ALS Association & Motor Neurone Disease Association
Kampanya sayfası: www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
Tür: Kaynak Geliştirme & Bilgilendirme
Hedef kitle: Halk, daraltılmamış kitle 
Mesaj: ’24 saat içinde başından aşağı bir kova buz dök ya da 100 dolar 
bağışta bulun.’
Slogan: ‘ALS için bir kova buzu kabul ediyorum.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları; offline etkinlikler
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış

Kurum: Darüşşafaka
Kampanya sayfası: www.darussafaka.org/haberler/olmasa-da-olur
Tür: Kaynak Geliştirme
Hedef kitle: Halk, daraltılmamış kitle 
Mesaj: ‘Çocukların aydınlık gelecekleri olması için az çok demeden her ay 
destek olun.’
Slogan: ‘Bazı şeyler #OlmasaDaOlur, eğitim olmazsa olmaz.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış

Kurum: Hayata Destek
Kampanya sayfası:www.hayatadestek.org/bulten/mezardeniz-den-
izde-yasamini-yitiren-multecilerin-anisina/
Tür: Kaynak Geliştirme & Savunuculuk 
Hedef kitle: Halk; Akdeniz kıyılarını turizm için ziyaret etmiş olanlar
Mesaj: ‘Akdeniz’de hayatını kaybeden 4000 mülteciyi düşünerek mülte-
cilere destek olun.’
Slogan: ‘Denizi geçmeye çalışırken hayatını kaybeden mülteciler anısına’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış

http://www.youtube.com/watch?v=P-RHswHbnow
http://www.youtube.com/watch?v=SWb_nFc7qx8
http://www.youtube.com/watch?v=Ui9RPgaSrGo
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
http://www.darussafaka.org/haberler/olmasa-da-olur
http://www.hayatadestek.org/bulten/mezardeniz-denizde-yasamini-yitiren-multecilerin-anisina/
http://www.hayatadestek.org/bulten/mezardeniz-denizde-yasamini-yitiren-multecilerin-anisina/
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#IPROTECTTIGERS	CHRISTMAS	ADVERT
KAPLANLARI KORUYORUM YILBAŞI FİLMİ (2016)
www.youtube.com/watch?v=-B0VZQ1FpCw

EVAN (2016)
www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc

END	VIOLENCE
ŞİDDETE SON VER (2016)
www.youtube.com/watch?v=XwMITfK8vhc
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Kurum: Hayata Destek
Kampanya sayfası:https://destek.wwf.org.tr/kaplan-evlat-edinin
Tür: Kaynak Geliştirme & Bilgilendirme
Hedef kitle: Halk; hediye almayı sevenler
Mesaj: ‘Ayda 5 pound bağışla siz de bir kaplanın koruyucusu olun.’
Slogan: ‘Sana ihtiyaçları var’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış & ulaşılan kişi sayısı ve bilgi yayılımı 

Kurum: Sandy Hook Promise
Kampanya sayfası:www.sandyhookpromise.org/our_impact
Tür: Farkındalık & Bilgilendirme & Bilinçlendirme
Hedef kitle: Halk; ebeveynler, gençlerle yaşayanlar & eğitmenler
Mesaj: ‘Silahlı şiddet önlenebilir. Nasıl olduğunu sitemizde öğrenin.’
Slogan: ‘İşaretleri okumayı öğrenin.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Ulaşılan, siteye giren kişi sayısı ve bilgi yayılımı

Kurum: UNICEF
Kampanya sayfası:www.unicef.org/end-violence
Tür: Savunuculuk & Bilgilendirme & Kaynak Geliştirme
Hedef kitle: Halk, daraltılmamış kitle 
Mesaj: ‘Çocuğa yönelik şiddete son verin.’
Slogan: ‘Şiddet bir çocukta ömür boyu sürecek izler bırakır.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış & ulaşılan, siteye giren 
kişi sayısı ve bilgi yayılımı

BİREYSEL BAĞIŞ, KAMPANYA DÜZENLEME, KİTLESEL FONLAMA 

http://www.youtube.com/watch?v=-B0VZQ1FpCw
http://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc
http://www.youtube.com/watch?v=XwMITfK8vhc
https://destek.wwf.org.tr/kaplan-evlat-edinin
http://www.sandyhookpromise.org/our_impact
http://www.unicef.org/end-violence
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WHEN	BATMAN	VISITS	A	REFUGEE	CAMP
BATMAN BİR MÜLTECİ KAMPINA GİDER (2017) 
http://www.youtube.com/watch?v=nYSsxo7mjeU

AYNI KOVANDAYIZ (2019)

9
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Kurum: War Child
Kampanya sayfası: www.warchild.org.uk/whats-happening/blogs/bat-
man-visits-refugee-camp
Tür: Kaynak Geliştirme & Savunuculuk & Bilgilendirme
Hedef kitle: Halk, daraltılmamış kitle 
Mesaj: ‘Savaştan etkilenen çocuklara yardım edin.’
Slogan: ‘Bazı çocuklar için hayal kurmak gerçeklikten kaçmanın tek 
yoludur.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları
Başarı kıstası: Bağış ve bağışçı sayısında artış

Kurum: Greenpeace Akdeniz
Kampanya sayfası: www.greenpeace.org/turkey/harekete-gec/ayni-ko-
vandayiz/
Tür: Kaynak Geliştirme & Savunuculuk
Hedef kitle: Halk; genç aileler ve gıda konusunda kaygılı genç nüfus. 
Karar vericiler; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Mesaj: Gıdalarımızın 3’te 1’ini borçlu olduğumuz arıları korumak için 
tarımda kullanılan zararlı pestisitler yasaklanmalı, buna destek olun.
Slogan: ‘Arılar yaşasın diye hepimiz aynı #kovandayız.’
İletişim aracı: Sosyal medya & kitlesel iletişim araçları, offline etkinliler 
Başarı kıstası: Söz konusu pestisitlerin yasaklanması; bağış ve bağışçı 
sayısında artış

‘Çevrim Dışı’ Kampanyacılık

Çevrim içi kampanyalarınızı çevrim dışı etkinliklerinizle güçlendirebileceğiniz gibi, sadece çevrim dışı 
etkinliklerle bireysel bağışçı ve destekçilere ulaşmanız mümkündür. Çevrim dışı etkinlikleriniz için 
mecralarınız geleneksel medya kanalları ve kamusal alanlar olabilir.

Yüz Yüze Modeli

Yüz yüze modeli çevrim dışı kampanya yürütmeniz için size olanak sağlar. Bu modelde oluşturduğunuz 
ekip, kurumunuza tek seferlik ve düzenli bağışçılar kazandırmak amacıyla, kamusal alanlarda bağış toplama 
çalışmaları yapar. Yüz yüze ekibi özellikle büyük şehirlerin merkezlerinde, meydanlar, sokaklar, festival ve 
fuar alanları ve alışveriş merkezlerinde çalışır. Ekip liderinin belirlediği noktalarda konuşlanan profesyonel 
temsilcileriniz, bu yerlerde insanlarla sözlü iletişim kurarak kurumunuzun dert edinip iyileştirmek istediği 
toplumsal soruna dair mini bir sunum yaparak insanları bilgilendirir ve destek olma çağrısında bulunur. Yüz 

http://www.youtube.com/watch?v=nYSsxo7mjeU
http://www.warchild.org.uk/whats-happening/blogs/batman-visits-refugee-camp
http://www.warchild.org.uk/whats-happening/blogs/batman-visits-refugee-camp
http://www.greenpeace.org/turkey/harekete-gec/ayni-kovandayiz/
http://www.greenpeace.org/turkey/harekete-gec/ayni-kovandayiz/
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yüze modeli hatırı sayılır bir yatırım gerektirir. Bu modeli yürütmeniz için insanları doğrudan yarı zamanlı 
olarak işe alabileceğiniz gibi aracı firmalar aracılığıyla ekibinizi oluşturmanız da mümkündür. 

Yüz yüze kaynak geliştirme faaliyetinde 
bulunacak bütün çalışanların, 
kurumuzun varlık sebebi, faaliyetleri, 
geçmişi, fon kaynakları ve iş yapış 
biçimine dair kapsamlı şekilde 
bilgilendirilmiş olması son derece 
önemlidir. Ekibin insanlarla iletişime 
geçtiğinde sergileyeceği tutuma 
ve kullanacağı ifadelere dair özenli 
kararlar alınmış olmalıdır. Her bir 
çalışan kurumunu temsil eder. Yüz 
yüze çalışanlarınız kibar davranmalı, 
temiz ve bakımlı görünmeli, güler yüzlü 
ve kapsayıcı tavrıyla iyileştirmeye 
çalıştığınız sorunun çözümüne dair 
birlik olmaya davet edici olmalıdır. 
Ekibinizin her üyesi, insanlardan 
gelebilecek tüm soruları doğru şekilde 
yanıtlayabilecek yetkinlikte olmalıdır. 
Ekibin yüz yüze faaliyetlerini gereğince 
yerine getirebilmesi için kurumsal 

kıyafet, kurumunuza ait kimlik kartı, broşür, form veya POS cihazı gibi görünürlük, iletişim ve bağış toplama 
araçlarına sahip olması sağlanmalıdır. 

Yüz yüze faaliyetlerinin analizi, özenle yapılmalıdır. Haftanın hangi günleri, günün hangi saatlerinde, 
nerelerde ve kimlerle hangi şekillerde iletişime geçildiğinde olumlu sonuçlar alındığına dair yapılan 
kıyaslamalı analiz çalışmaları sonunda veri temelli ilerlemek, yüz yüze kampanyanızın başarısı için 
belirleyici olacaktır. Çalışanların performans değerlendirmeleri de yapılmalıdır. Yüz yüze modeli, bağışı o 
anda almaya odaklanabileceği gibi, kişilerden iletişim bilgileri toplamaya da yoğunlaşabilir. Bu durumda, 
iletişim bilgileri kendilerinden alınan bağışçı/destekçi adayları, sonradan yapılacak telefon görüşmeleri ve 
e-posta gönderimleriyle bağışçı olmaya davet edilir. Yüz yüze faaliyetlerinin iyi bir örneği, UNICEF’in yaptığı 
çalışmalardır. 

Göçmenler ve LGBTIQ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, Interseksüel, Queer) hakları gibi toplumsal 
tartışmaların canlı olduğu alanlarda çalışan kurumlar için yüz yüze modelinde kampanya yürütmenin 
kendine has zorlukları olacaktır.

5. Kampanya Dışı Zamanlarda Kaynak Geliştirme

Kurumunuzun sürdürülebilirliği için kaynak geliştirme çalışmalarınızı yıllık planlama çerçevesinde, tüm 
zamanlara yaymanız iyi bir fikirdir. Çevrim içi ya da çevrim dışı mecralarda sürekli varlık göstererek hedefleri 
belirlenmiş bir kampanya yürütmediğiniz zamanlarda da bağış ve başka türlü desteklere erişebilir olabilirsiniz.

BİREYSEL BAĞIŞ, KAMPANYA DÜZENLEME, KİTLESEL FONLAMA 

https://www.unicefturk.org/yazi/bize_katilin
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Kitlesel Fonlama Siteleri 

Kitlesel fonlama, basit anlatımıyla bir proje veya girişimin bir grup insan ve kurum tarafından internet 
aracılığı ile finanse edilmesidir. Kitlesel fonlama siteleri, proje sahiplerine üzerinde çalıştıkları ürünleri 
hayata geçirmek ya da kurumlar için faaliyetlerini yapabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları maddi kaynağa, 
belirli bir kişinin veya kurumun yatırımı yerine, toplumdaki bireylerin irili ufaklı desteği ile ulaşma şansı 
tanır. Faaliyetlerinizi projeler hâlinde sunarak, kitlesel fonlama sitelerinde duyurabilir, birey ve kurumları bu 
faaliyetleri başlatmanız ya da sürdürebilmeniz için destek olmaya çağırabilirsiniz. Kitlesel fonlama sitelerinde, 
ödül bazlı ya da bağış bazlı yöntemlerden birini seçebilirsiniz. Ödül bazlı kitlesel fonlama modelinde, sebebini 
ve işleyişini açık ve detaylı biçiminde anlattığınız projenize destek olanların her birine, bulundukları katkıya 
göre ödüller verebilirsiniz. Bu ödüller, teşekkür yazısı gönderme, faaliyet raporunuzda ismini anma gibi 
uygulamalar olabileceği gibi, defter, tişört, kupa gibi ‘souvenir’ eşyalar da olabilir. Ofisinizde bir gün beraber 
çalışmak ya da ünlü bir destekçinizle buluşturmak gibi, kendi yaratıcı ödülünüzü de oluşturabilirsiniz. Bağış 
bazlı kitlesel fonlama modelinde, insanlardan karşılıksız olarak size destek olmalarını rica edebilirsiniz. Bu 
sitelerdeki varlığınızı, dönemsel hızlı kampanyalar şeklinde kurgulayabilir ya da uzun soluklu projeler için de 
işler hâlde tutabilirsiniz.

Türkiye’de kullanılan bazı kitlesel fonlama siteleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sitelerin saygınlık, bilinirlik, 
popülerlik durumunu ve güncel ziyaretçi trafiğini göz önünde bulundurarak insan kaynağınızı ve zamanınızı 
hangisi üzerinde harcayacağınıza karar verebilirsiniz. Kitlesel fonlama sitelerinde projelerinizin bulunması, 
başkalarına destek olmak isteyen bireylerin karşısına çıkmanıza vesile olurlar, sizi tanımayan kişiler o sırada 
projenize bağış yapmasa bile kurumunuzdan haberdar olacaklardır.

arikovani.com     crowdfon.com     fonbulucu.com     fongogo.com     ideanest.org

Kitlesel fonlama sitelerinin uluslararası olanlarında bulunmanız, döviz bağışlarına ulaşmanız için uygun bir 
yöntem olabilir. Bazı global kitlesel fonlama siteleri aşağıdaki gibidir.

http://52x52.org     www.cafamerica.org     www.globalgiving.org
www.gofundme.com     www.justgiving.com     www.launchgood.com

Kitlesel fonlama sitelerinde kurumunuza ait kullanıcı profiline sahip olabilmeniz için bu siteler sizden 
kimi bilgiler, resmî belgeler ve finansal raporlar sağlamanızı bekleyebilir. Ayrıca bu bilgileri düzenli olarak 
güncellemeniz gerekecektir. Bu siteler tarafından akredite olmak, hangi kurumlara güveneceğini bu 
platformlar üzerinden takip eden bir bağışçı adayı kitlesine erişebilmeniz anlamına gelir. Özellikle ABD’de 
ve Avrupa’da birey ve kurumlar, bağışta bulunmak için STK’ların kendi sitelerini kullandıkları kadar, bu 
sitelerden faydalanmaktadır.

Dijital Medya İletişimi

Günümüz dünyasında web siteniz ve sosyal medya hesaplarınız, kurumunuz yüzü işlevi görür. Kampanya 
zamanları dışında da web sitenizi güncel tutmanız ve sosyal medya hesaplarınızdaki hareketliliğiniz 
bireysel bağışçı ve destekçiler edinmeniz, var olanları kaybetmemeniz için önemlidir. Kurumunuzu daha 
önce duymamış biri, sizinle ilgili bilgiyi birinci ağızdan yani sizden alabilmek üzere bu adreslere bakacaktır. 
Bireysel kaynaklarını arttırmak ya da konsolide etmek isteyen bir sivil toplum kuruluşu için dijital medya 
iletişimini etkin kullanmak olmazsa olmazlardandır. 

https://arikovani.com/
http://crowdfon.com
http://fonbulucu.com
http://fongogo.com
http://ideanest.org
http://52x52.org
http://www.cafamerica.org
http://www.globalgiving.org
http://www.gofundme.com
http://www.justgiving.com
http://www.launchgood.com
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Dijital medya iletişiminizi yürütürken iletişiminizin bileşenlerine karar verdiğiniz bir strateji oluşturabilirsiniz. 
İletişiminizi, aşağıdaki başlıklarda ele almanız mümkündür. 

• Kurum kimliğiniz 
(Kuruluş amacınız, tarihçeniz, ilkeleriniz, çalışanlarınız hakkında bilgiler)

• Faaliyetleriniz 
(Neler yapıyorsunuz, hangi lokasyonlarda çalışıyorsunuz, ne için yapıyorsunuz, çalışmalarınız hangi 
olumlu değişimlerle sonuçlanıyor? Faydalanıcılarınız, sizden destek almak isteyenler size nasıl ulaşabilir? 
Faydalanıcılarınıza göre nasıl bir kurumsunuz?)

• Savunuculuk 
(Özel günlerden söz gelimi 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü veya 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü 
sizin için önemliyse bu günlerde varlık göstermelisiniz.)

• Kaynak Geliştirme
(Takipçileriniz size nasıl destek olabilir? Destekçilere neden ihtiyacınız var? Ayrıca bağışçılarınızı onore 
ya da motive edebilirsiniz. Ayrıca Anneler Günü, Babalar Günü, bayramlar, yılbaşı gibi tarihleri kaynak 
geliştirme fırsatları olarak değerlendirebilir, bu günlerde takipçilerinizin sizden bağış karşılığı sertifikalar 
almaları için mikro kampanyalar tasarlayabilirsiniz.)

• Aktüalite
(Çalıştığınız alanda ulusal ve uluslararası gündemde neler var, neler oluyor? Çeviri içeriklerle çalıştığınız 
alanı kültürel olarak zenginleştirebilirsiniz.)

Üyeleriniz ve Gönüllüleriniz

Kurumunuzu doğru ve şeffaf biçimde ve yeterince tanıttığınız zaman, insanlar doğallıkla yanınızda olmak 
isteyecek ve üyeniz, bağışçınız ya da gönüllünüz olarak size katılmak isteyecektir. Bu kişileri kaynak 
geliştirme elçileri olarak harekete geçirmek mümkündür. 

Türkiye’de bir STK’ya üye olmak ve bir STK’nın düzenli bağışçısı olmak karıştırılan kavramlardır. Oysa bir sivil 
toplum kuruluşuna üye olma süreciyle düzenli bağışçı olma süreci birbirinden farklıdır. Bir kişi derneğinize 
üye olmak istediğinde, başvurusu kabul edilir ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yönetim kurulu 
onayınızla üyeliğe geçişi sağlanabilir. Üyeler, kurumunuza düzenli aidat vermekle yükümlüdürler ve karar 
alma mekanizmalarınıza dahil olabilirler. Buna karşılık bir sivil toplum kuruluşuna tek seferlik ya da düzenli 
bağışta bulunmanın bir yükümlülüğü bulunmaz.

Gönüllüleriniz ise, herhangi bir karşılık beklemeden size ve faaliyetlerinize destek olan kişidir. Gönüllüleriniz 
size türlü şekillerde kaynak sağlayabilir.

Uzmanlık Bağışı – Gönüllüleriniz kendi mesleki yetkinliklerini sizin çalışma kapasitenizi arttırmak üzere 
harekete geçirebilir. Mimar gönüllünüzden toplum merkezinizin en etkin kullanımı için danışmanlık 
vermesini, grafik tasarımcısı gönüllünüzden sosyal medya gönderileriniz için içerik oluşturmasını, sağlık 
çalışanı gönüllünüzden çalışanlarınıza yönelik ilk yardım eğitimi vermesini, bankacı gönüllünüzden finansal 
raporlarınızı kontrol etmesini, editör gönüllünüzden raporlarınızın son okumasını yapmasını veya fotoğrafçı 
gönüllünüzden çalışmalarınızı belgelemesini isteyebilirsiniz. Bu liste elbette zenginleştirilebilir.

Aracılık – Gönüllülerinize sizi iş birliği kurabileceğiniz kurumlarla tanıştırması için aracılık yapma teklifinde 
bulunabilirsiniz. Gönüllülerinizin bir çevresi vardır ve onlar sizi yeterince iyi tanıdıkları durumda, sizi kurumlar 
ya da başka bağışçı ve gönüllülerle tanıştırabilirler.

BİREYSEL BAĞIŞ, KAMPANYA DÜZENLEME, KİTLESEL FONLAMA 

https://www.siviltoplum.gov.tr/uyelik-islemleri
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Mikro Projeler – Gönüllüleriniz arasından saha çalışmalarınıza katılıp faydalanıcılarınıza yönelik hizmet 
sağlamak isteyenler olacaktır. Toplum merkezinde belirli aralıklarda düzenli olarak müzik dersi vermek 
isteyen bir gönüllünüz olduğunda onunla birlikte mikro bir proje tasarlayabilirsiniz. Fakat böyle bir durumda, 
çalışma ilkelerinizin ve her iki tarafın da birbirinden beklentilerinin son derece açık belirtildiği bir protokol 
belgesi oluşturmanız hem kurumunuzun hem de gönüllünüzün fiziksel, zihinsel ve ruhsal güvenliği için 
gereklidir. 

Kaynak Geliştirme Elçiliği – Gönüllüleriniz çalışmalarınızın devamı için size maddi kaynak sağlayabilir. 
Örneğin, katılımcılarını size bağış yapmaları koşuluyla belirlediği bir yoga dersi, mum yapma atölyesi hatta 
bir akşam yemeği düzenleyebilir. FonZip ve benzeri siteler, bireylerin kişisel kaynak geliştirme kampanyaları 
oluşturabilecekleri altyapıyı sunmaktadır.  Yine bu gibi sitelerde kendilerine özel kampanya oluşturarak 
kendi doğum günlerinde çevrelerini hediye almak yerine sizin kurumunuza bağış yapmaya davet edebilirler. 
Yardımseverlik koşusu düzenlemek de son yılların popüler kaynak geliştirme biçimlerindendir. Ulusal ve 
yerel maratonları fırsat kabul ederek Adım Adım sitesi üzerinden katılacakları, koşuyu ilan edip kendi 
destekçilerini kurumunuza bağış yapmaya yönlendirebilirler.

Etkinlikler

Çalışmalarını kutlamak, görünürlüğünüzü arttırmak, sizinle aynı hassasiyetleri paylaşan kişi, kurumlar 
ve derneğiniz arasında bir ‘topluluk hissi’ uyandırmak ve belki de bağış toplamak üzere bir etkinlik 
tasarlamanız da mümkündür. Bir etkinlik tasarlarken, yolunda gitmeyebilecek birçok hadiseye engel olmak 
ve etkinliğinizden tüm katılımcıların memnun ayrılmasını sağlayabilmek, epey önceden hazırlanmaya 
başlamak ve oldukça detaylı bir planlama ile hareket etmek önemlidir. Bu gibi durumlar için aşağıdaki 
kontrol listesinden faydalanabilirsiniz.

Etkinlik Kontrol Listesi

• Etkinliği yürütme komitesi kimlerden oluşuyor? Komite hangi tarihlerde buluşup kararlar alacak?
• Etkinliğin konsepti nedir? Nerede ve ne zaman yapılacak?
• Etkinliğe kimler davet edilecek ve kaç kişi katılacak? Davetiyeleri kim gönderecek?
• Etkinliğin akışı nasıl olacak? Kimler konuşacak ya da sunum yapacak? Konuşma metinlerini/

sunumlarını kim koordine ve kontrol edecek? Programı kim yönetecek? Buz kırıcı oyunlar oynanacak 
mı?

• Etkinliğinizin iletişim planı nasıl olacak? (Basın bülteni, davetiye, mailing, slogan, hashtag, sosyal 
medya duyuruları...) 

• Etkinliğin davetlilerine ve konuşmacılarına hediye verilecek mi? Onlara nasıl teşekkür edilecek?
• Etkinlik nasıl bir gidere mal olacak? Kaynağını nereden alacak? Bir sponsor olacak mı? Olacaksa 

sponsor görüşmelerini kim yapacak?
• (Bir bağış toplama etkinliği ise) Yardım toplama izni mevcut mu? 
• Etkinlik için hangi ürün ve hizmetler alınacak? Mekan & catering & sunuş/kolaylaştırıcılık & özel 

dekor & ulaşım ve başka ürün ve hizmetler için sözleşmeleri kim yapacak?
• Etkinlikte görünürlüğünüz nasıl sağlanacak? Ayaklı roll-up, broşür, kırlangıç bayrak, logolu kıyafetler, 

posterler hazırlanacak mı?
• Etkinliğinize hangi malzemeler götürülecek? Bağış makbuzu, POS cihazı, yazarkasa kimin 

sorumluluğunda olacak? 

https://fonzip.com/
https://www.adimadim.org/
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• Etkinlik mekanında ihtiyacınız olan tüm koşullar mevcut mu? Mekanın ışık, ses, görüntü sistemleri 
yeterli mi, otoparkı var mı, engelli dostu mu?

• Etkinlik sırasında karşılamadan, konuklardan veri toplamaktan, iç iletişimden, catering firması 
koordinasyonundan, basın/medya kuruluşu üyelerinden, teknik uygulamalardan ve akışın genel 
uygulanmasından kimler sorumlu olacak? Akışa ters giden durumlarda süreç nasıl, hangi zincirde 
yönetilecek?

• Etkinliğiniz için acil durum planı yapıldı mı? 
• Etkinlik nasıl kayıt edilecek? Video ve fotoğraf hizmeti alınacak mı?
• Etkinlik hakkında, öncesinde, sırasında ve sonrasında basın sözcüleriniz kimler olacak? Kim 

tarafından bilgilendirilecekler?
• Etkinliğinizin medyada yansımasını kim arşivleyecek?
• Etkinlik provası ne zaman ve kimler tarafından yapılacak?
• Etkinlik sonrasında iç değerlendirme ne zaman yapılacak?
• Etkinliğe dair (kamuya ve medya kuruluşlarına yönelik) raporlama kim tarafından ve etkinlikten kaç 

gün sonra yapılacak?

Bütün bu işler için sorumluları etkinlik öncesinde ve zamanında atamanız, verimli bir etkinlik yönetimi 
gerçekleştirmenizde önemli bir rol oynayacaktır.

BİREYSEL BAĞIŞ, KAMPANYA DÜZENLEME, KİTLESEL FONLAMA 
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Göç alanında çalışan STK’ların çoğunluğu faaliyetlerini hibelerle veya bağışlarla sürdürmektedir. Bununla 
birlikte, son yıllarda ekonomik olarak stresli bir dönem nedeniyle mevcut hibe finansmanı miktarlarında 
ve bireysel bağışlarda azalma olmuştur. Bu nedenle, STK’ların finansal olarak sürdürülebilir olmaları ve 
kaynaklarını çeşitlendirmeleri için alternatifler aramaları gerekmektedir.

Dünyada daha fazla örneği görülmeye başlayan alternatif kaynak yaratma yollarından biri de iktisadi 
işletmelerdir. STK’lar kendi kaynaklarını yaratmak için bir iş modeli ile ticari faaliyette bulunabilir ve kuruluşa 
kazanç sağlayabilirler. Bu noktada STK’lardan bahsederken sıkça kullanılan ‘kar amacı gütmeyen (non-
profit)’ tanımı ile bir çelişki olup olmadığı akla gelebilir. Bu tanım, sivil toplum kuruluşlarının ticari faaliyette 
bulunmak ve kazanç paylaşmak amacıyla kurulamayacaklarını ifade etmek için kullanılır. 

Bu bölümün devamında, ticari faaliyetlerde bulunmayı düşünen STK’lar için önce yasal çerçeveye ardından 
da çeşitli örnekleriyle olası ticari faaliyet alanlarına ve STK’lar tarafından dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlara değineceğiz.

1. Yasal ve Mevzuat’a İlişkin Bağlam

Bilindiği üzere ulusal mevzuatta dernekler ve vakıflar kazanç paylaşımı amacı taşımaktan menedilmiştir; 
ancak derneklerin amaçlarına ulaşabilmesi için iktisadi işletmeler kurarak ticari faaliyette bulunması 
mümkündür. Burada hangi faaliyetlerin ticari statüde olduğunu ayırt etmek için kullanılan en belirgin 
ölçütlere yönlendirecek soruları hatırlamak gerekmektedir:

• Bir mal ve/veya hizmet sunumu söz konusu mu?
• Mal ve/veya hizmet sunumunda bedel (mal/hizmet karşılığı tutar) kimin tarafından belirleniyor?

Eğitim hizmeti, kitap satışı, danışmanlık faaliyeti gibi kalemler, mal ve/veya hizmet sunumuna örnek 
verilebilir. Öte yandan bunların sunumuna ilişkin bedeller, hizmeti sunan (dernek veya vakıf) tarafından 
belirleniyorsa (yani örneğin tarife uygulanıyor, alıcılar için bir ya da birden fazla fiyat tespit ediliyor ve 
ancak bu bedelin ödenmesi koşuluyla hizmet sunuluyorsa) yürütülen faaliyetin ticari olduğu sonucu ortaya 
çıkacaktır. Örneğin bir toplantı ya da kongreye kayıt/katılım ücreti, STK tarafından belirleniyorsa bu bir 
‘ticari faaliyet’tir. Ne var ki bahsi geçen bu toplantı ya da kongreye katılım için zorunlu bir bedel talep 
edilmiyor olmasına karşın katılımcılar(dan bazıları) derneğe katkı amacıyla tutarlılık arz etmeyen, karşılıksız 
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ve birbirlerinden farklı meblağlarda bağışta bulunuyorsa ticari bir faaliyetten söz edilmez.
Dernek ve vakıfların tacir sıfatları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 16. Maddesi’nde tanımlanmıştır:

MADDE 16- (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve 
kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek 
üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve 
kuruluşlar da tacir sayılırlar.

(2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler 
ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi 
ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle 
işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar.

Yukarıdaki hükümlere göre yasal olarak tacir olarak kabul edilen kişilik, dernek ve tüzel kişiliğinin bizzat 
kendisidir. Dernekler ve vakıflar tarafından kurulan İktisadi işletmelerin ayrı ticari sicil kayıtları olsa da 
kanunen tacir sayılmamaktadır. Ayrıca kamu yararına çalışan dernekler ile gelirinin yarısından fazlasını kamu 
görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tacir olarak kabul edilmemektedir. Diğer dernek ve vakıflar, 
ticari faaliyet yürütebilmek için iktisadi işletme kurduklarında tacir sıfatı kazanırlar. 

İktisadi işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz. Peki, bu ne anlama gelmektedir? İktisadi işletme, 
dernek ve vakıftan bağımsız hareket edemez, yargılanamaz, cezalandırılamaz, gayrimenkul gibi tasarruflar 
edinemez. Ne var ki iktisadi işletmelerin mali ve vergisel yükümlülükleri dernek ve vakıfların kendilerinden 
ayrı takip edilmektedir. Bu nedenle dernekten bağımsız bir tüzel kişiliği bulunmasa da iktisadi işletmelerin 
vergi sicilleri STK’nın vergi sicilinden ayrıdır; derneğin/vakfın ve iktisadi işletmenin ayrı vergi mükellefiyetleri 
için ayrı vergi numaraları bulunmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun37 birinci (1.) maddesine göre dernekler ve vakıflar, kurumlar vergisi 
mükellefi değilken aynı kanuna göre iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefi sayılmaktadır. Öte yandan 
iktisadi işletmeler, diğer tüm işletmeler gibi vergi mükellefiyeti tesis ettirme, ticaret siciline kaydolma, defter 
tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile 
Vergi Usul Kanunu’nda38 belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Öyleyse bir 
şirket kurulması ile iktisadi işletme kurulması arasında ne fark var? 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, iştirak 
hisselerinden doğan kazançlar menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır. Aynı kanunun 94. maddesinin 6/b-i 
bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 
olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde yazılı kâr paylarından tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Derneğin hisselerinin tamamına (%100 oranında) sahip olacağı bir (limitet, anonim, kolektif ya da komandit) 
şirket kurması durumunda şirketin yıl sonunda elde edeceği kârın derneğe aktarılması, temettü (yani kâr payı) 
dağıtımı olarak değerlendirilir ve %15 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır (Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. 
maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-i) alt bendi). 

Öte yandan dernek, hissedarı olduğu bir şirketteki hisselerini üçüncü bir tarafa satabilir; şirket bünyesinde 
sermaye artırımı yapılabilir, şirketin mal ve gayrimenkul edinimi mümkündür; şirket başka şirket ve ortaklıklar 

37 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf
38 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdfhttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
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39 http://www.kizilaysaglikgrubu.com/

kurabilir. İktisadi işletme ise başka taraflara devredilemez; sermaye artırımı söz konusu değildir, işletme mal 
ve gayrimenkul ediniminde bulunamaz; işletmenin başka şirket ve ortaklıklar kurması mümkün değildir.

2. Ticari Faaliyet Alanları 

Bir faaliyetin ticari sayılabilmesi satış bedeli belirlenmiş bir mal/ürün veya hizmet sunumu olması 
gerektiğinden yukarıda bahsedilmişti. Kendi parasını kazanmak isteyen STK’lar öncelikle hangi ürün ve 
hizmetleri satabileceklerini analiz etmelidir. Daha önce ticari faaliyetle gelir sağlama gibi bir gündemi 
olmayan STK’lar ürün ve hizmet konusunu gereği gibi incelememiş olabilirler. Aşağıdaki soru ve örnekler 
aracılığı ile ürün ve hizmet konusunu incelemeye başlayabilirsiniz. 

• Hedef kitlenize ücretsiz olarak sağladığınız ürün ve hizmetleri daha avantajlı bir kesime ücret 
karşılığı sağlayabilir misiniz? 

Örneğin göçmen ve mülteciler için ücretsiz sunduğunuz sanat ve beceri atölyelerine, daha avantajlı 
ve alım gücü olan diğer kişilerin ücret karşılığı katılımını sağlamanız ve geliriyle daha çok göçmen ve 
mülteciye ulaşmanız mümkün olabilir. Aklınıza başka hangi faaliyetleriniz geliyor?

Dünyada sağlık alanında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veren birçok STK bu hizmeti başkalarına 
ücret karşılığı sağlayarak gelir elde edebiliyor. Ülkemizde de afet sonrası ihtiyaç hâlinde medikal 
destek sunan Türk Kızılay’ına Kayseri, Konya ve İstanbul’da faaliyet gösteren hastane ve tıp 
merkezleri buna örnek olarak gösterilebilir.39 

• Sahip olduğunuz uzmanlıklarınızı hizmet olarak sunabilir misiniz?

STK’lar yıllar içinde çalıştıkları alanlarda önemli deneyimler ve uzmanlıklar geliştiriyorlar. Sizin 
uzmanlık alanlarınız neler? Bu uzmanlıkları diğer STK’lara, kişilere veya özel sektöre danışmanlık, 
eğitimler gibi çeşitli araçlarla aktarmanız mümkün.

Örneğin çocuklarla çalışma konusunda bir uzmanlığınız varsa çocuk koruma, çocuk güvenliği, 
çocuklarla çalışırken dikkat edilmesi gerekenler gibi çeşitli konularda atölyeler veya eğitimler 
organize edebilirsiniz. Diğer STK’lar, özel okullar, bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireyler… 
Sizce başka kimler bu uzmanlığınızla ilgilenir?

Uzmanlığınızla geliştirdiğiniz bir rehberi veya yaptığınız bir araştırma sonucu ortaya çıkan raporu 
kitaplaştırıp satışa sunmak veya telif hakkını bir yayınevine satmak da uzmanlığın nakdi kazanca 
çevrilebileceği başka bir örnek olabilir.

Bakanlıklar, Birleşmiş Milletler Kuruluşları, diğer STK’lar ve bazı danışmanlık şirketleri çeşitli 
uzmanlıklar için çokça ilana çıkmaktadır. Bunları takip etmeniz ve iktisadi işletmeniz üzerinden teklif 
vermeniz veya ihaleye girecek bir konsorsiyum üyesi olmanız mümkün.

TİCARİ FAALİYETLER
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• Faaliyetlerinizi yürütürken kullandığınız taşınmazlar ve türlü araç/gereçlerinizi farklı kişi ve 
kurumlara ücret karşılığı kiralayabilir misiniz?

Eğer uygun konum ve genişlikte iseler ofis veya hizmet sunduğunuz merkezleri faaliyetleriniz 
dışında toplantılar, eğitimler için kiralayabilirsiniz. Birçok STK eğitimler ve toplantılar için ücretsiz 
kullanacak bir yer bulamazsa otellere ciddi ücretler ödemek zorunda kalıyorlar. Benzer şekilde insani 
yardım malzemelerinin depolanması için bir depo alanınız varsa diğer kuruluşların kullanımı için alan 
kiralayabilirsiniz.  Hatta mekanlarınızı büyüklüğü ve olanaklarına göre nişan, düğün gibi etkinlikler 
için bile kiralamanız mümkün.

Sahip olduğunuz teknoloji sınıfı, mesleki eğitim atölyeleri gibi teknik donanıma sahip işlevsel 
mekanlarınız ile sunu ve ses sistemi, kamera, jeneratör gibi teknik araçlarınızı da kiralamak için 
değerlendirebilirsiniz. Ayrıca günümüz dijital dünyasında özellikle kendi ihtiyacınız için geliştirdiğiniz 
yazılım çözümleriniz varsa büyük ihtimalle benzer diğer kuruluşların da işine yarayacağını unutmamak 
gerekir.

• Beraber çalıştığınız topluluğun ürettikleri ürünleri veya hizmeti satabilir misiniz?

Göçmen ve Mültecilerle çalışan bazı STK’lar hedef kitlelerine yönelik biçki dikiş, el sanatları, 
halı, hediyelik eşya üretimi, mutfak sanatları gibi çeşitli mesleki eğitimler ve atölyeler 
gerçekleştirmektedirler. Bununla birlikte bu faaliyetlerin çok azı gerçekten göçmen ve mültecilerin 
kazanç elde edebildikleri iyi örneklere dönüşmektedir. Rekabetin çok olduğu piyasada iyi tasarım, 
kaliteli ve standartlara uygun üretim, pazarlama gibi kilit konular daha da önem kazanmaktadır. 
Eğitim vermenin ötesine geçerek bu konularda sağlayacağınız desteklerle ürün kalitesini piyasaya 
uygun hale getirebilir ve iktisadi işletmeniz üzerinden doğru pazarlama stratejisiyle bu ürünleri 
piyasaya sunabilirsiniz. 

14 ülkede göçmen ve mültecilerin ürettikleri el sanatlarını global piyasaya taşıyan www.made51.org bunun 
en iyi örneklerinden biridir. Bu girişim genellikle mültecilerle çalışan STK’ların iktisadi işletmeleri ile 
ortaklık kurarak çok başarılı koleksiyonlar üretmekte ve satışını sağlamaktadırlar.
RefuSHE isimli ABD merkezli STK da göçmen ve mülteci kadınlara yönelik koruma faaliyetleri 
yürütmektedir. Koruma faaliyetlerinde kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmeleri için 
kadınlarla birlikte yarattıkları koleksiyonu kendi iktisadi işletmeleri üzerinden satışa sunmaktadırlar.40

Ülkemizde Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Kadın Kadına Mülteci 
Mutfağı41  ve Hayata Destek Derneği’nin Destekar42 örnekleri incelenebilir.

Şirketlerin çalışanları ve müşterileri için yılbaşı, doğum günleri gibi özel günlerde hediyelerini sosyal 
sorumluluk amacıyla bu tür sosyal girişimlerden satın alması günden güne yaygınlaşan bir pratik 
hâline geliyor.  

• İsim ve Logo değerinizle farklı ürün ve hizmetler satabilir misiniz?

STK’ların iktisadi işletmeleri üzerinden sattıkları ürün ve hizmetler her zaman hedef kitlesi tarafından 
üretilmek zorunda değildir. Birçok STK kendi logosunu veya ismini astırdığı çeşitli ürünler üreterek 
çeşitli kanallardan destek olmak isteyenlerin beğenisine sunmaktadır. Bazı örnekler:

40 https:/shop.refushe.org 
41 kadinkadinamultecimutfagi.org/
42 destekar.org

http://www.made51.org
https:/shop.refushe.org 
http://kadinkadinamultecimutfagi.org/
http://destekar.org
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Türkiye Kızılay Derneği https://www.kizilaymagaza.org.tr/ 
Mor Çatı Vakfı https://www.morhipo.com/mor-cati
Toplum Gönüllüleri Vakfı https://www.iyikalplerdukkani.org/

Farklı bir örnek vermek gerekirse, Kızılay’ın Mineralli Su İşletmeleri Kızılay’a önemli bir gelir kaynağı 
sağlayan işletme örneklerinden biri. 

3. STK’lar için Öneriler

i. Ticari faaliyetlerinizi ‘ürün satma’ şeklinde sınırlandırmayın. Faaliyetlerinizi ürün satışının 
yanında, araştırma, danışmanlık, eğitim, etkinlik, yayın gibi farklı formatlarda sürdürebilirsiniz. 
Ticari faaliyetlerinizi tasarlarken özgün ve yaratıcı olmaktan kaçınmayın. Sizi, başka sivil toplum 
örgütlerinden ayıracak orijinal fikirlerinize sahip çıkın ve piyasaya böyle katılın.

ii. Yatırım yapmaktan kaçınmayın. Gelir elde etmeyi hedefleyen tüm kuruluşların yaptığı gibi, bir 
mali projeksiyon ışığında ne kadar yatırım yapacağınızı ve hangi zaman diliminde ne kadar gelir elde 
etmeyi amaçladığınızı belirleyin, ancak gerçekçi olduğunuzdan emin olun. 

iii. STK olarak salt ticari kazanç amacıyla piyasada bulunan ürün ve hizmet sağlayıcılarla rekabet 
etmek iyi bir örgütlenme ve ticari vizyona sahip olan bir yönetim gerektirir. Kuruluşunuz için bir 
organigram yaparak kimin hangi görevi üstlendiğini netleştirin ve görevleri bir zaman çizelgesine 
oturtun. Organizmanızda, ‘Satış & Pazarlama,’ ‘Üretim & Ürün/Hizmet Geliştirme,’ ‘İletişim ve 
Dijital Pazarlama,’ ‘Operasyon’ ve ‘İdari İşler ve Muhasebe’ işlerini başlıklandırabilirsiniz. Özellikle 
bireysel ve kurumsal satışlar için üretim yapacaksanız (Amazon, Hepsi burada, Gitti gidiyor, Givin, 
Good4Trust, N11, Trendyol gibi) farklı ticaret platformlarında varlık göstermeniz gerekecektir ve bu 
ciddi bir takip ve iş yükü anlamına gelecektir.

iv. STK olmanızın avantajını kullanarak ticari işletmeniz için pro-bono desteklere erişebileceğinizi 
aklınızda tutun. İhtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzmanlardan, ücretsiz danışmanlık alabilmek için 
mesai harcayın.

v. Pazar araştırması yapın. “Biz X ürünü/hizmeti hazırlayacağız ve herkes muhakkak satın almak 
isteyecek,” gibi bir heyecanla yola çıkma riskinin farkında olun. Sezginiz doğru olabilir; yine 
sezgilerinizin doğru olmayabileceği zamanlar için pazarı iyi araştırın. Başka hangi kurumlar sizin 
vermeyi düşündüğünüz uzmanlık eğitimlerini sağlıyor, düzenleyeceğiniz etkinlikleri tasarlıyor, 
üreteceğiniz ürünleri satıyor inceleyin, bu ürün ve hizmetlerin performanslarını araştırın ve bu 
verilerle hareket edin.

vi. Gerektiğinde özgün tasarımlar için profesyonel destek alın.

vii. İletişimin önemini kavrayın. Ticari faaliyetleriniz ne kadar iyi ve ihtiyaca yönelik tasarlanmış 
olursa olsun, yeterince duyuramazsanız gelir getiremezler. Organik bağlarınızı, web sitenizi, sosyal 
medya hesaplarınızı ve tüm iletişim ağınızı iyi kullanarak faaliyetlerinizin duyulduğundan emin olun. 
Sağlam bir iletişim stratejisiyle ilerleyin. Ürünlerinizi ünlülere karşılıksız olarak göndererek, radyo 
programlarına katılıp faaliyetlerinizi anlatarak pek çok alanda sesinizi duyurmaya çalışın. Özellikle 

https://www.kizilaymagaza.org.tr/
https://www.morhipo.com/mor-cati
https://www.iyikalplerdukkani.org/
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dijital anlamda varlığınız için uzman desteği alın. 

viii. Ticari faaliyetlerinizden bahsettiğiniz her fırsatta, bir STK’nın parçası olduğunuzun altını çizin. 
Sizinle ticari alışveriş ilişkisine giren her birey ve kurumun alışverişinin toplum yararına olduğunu 
vurgulayın. Kişi ve kurumlar bu şekilde bir anlam yaratmanın önemini giderek daha çok hissediyorlar.

ix. İş birliklerine açık olun. Kurumlar, özellikle (Anneler Günü, Babalar Günü, yılbaşı, ulusal 
bayramlar, 8 Mart Kadınlar Günü, 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, 20 Haziran 
Dünya Mülteciler Günü, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü gibi) özel günler vesilesiyle duruşlarını 
göstermek ve iç iletişimlerini pekiştirmek için sizden mailing, poster gibi iç iletişim malzemeleri, 
toplantılar için kırtasiye ürünleri, çalışanlar için hediyeler isteyebilirler. ‘Kişiye ve kuruma özel’ 
şekilde dönüştürülebilecek ürün ve hizmet tasarımları yapın. Zincir mağazalar, sosyal meseleleri 
önemsediklerini göstermek için anahtarlık, çorap, tebrik kartı vb. ufak ebatta ürünlerinizi kasa 
yanlarında satışa sunmaya açık olabilirler. Okullar, global firmalar, zincir mağazalar, müze dükkanları, 
tasarım mağazaları sizin ‘offline satış’ mekanınız olarak iş birliğine açık adreslerdir.

x. Piyasa ortamındaki ürün ve hizmetlerinizin değerlerini bilin. Ürün ve hizmetleriniz için birim 
fiyatlarınızı, o ürün ve hizmetler için harcadığınız mesai, satın aldığınız ham madde veya uzman 
desteği, lojistik giderler ve tüm bileşenleri hesaba katarak belirleyin. Bir sivil toplum kuruluşu 
olduğunuz için ne piyasa değerinin altında kalarak zarar edin ne de fazla ücret bekleyerek kendi 
ticari kimliğinizin sürdürülebilirliğini riske atın.

xi. STK’ların ticari faaliyetleri konusunda deneyimli ve mevzuata hakim mali müşavirler ve 
avukatlardan destek alın.
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Göç alanında çalışan STK’la önemli paydaşlarından biri de yerel yönetimlerdir. Sivil toplum kuruluşları, yerel 
yönetimlerle iş birliği kurarak karar mekanizmalarında yer alabilir, yerel kaynakların nasıl kullanılacağına dair 
kararları etkileyebilir ve faaliyetlerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Sivil toplum kuruluşlarıyla 
kurulan iş birlikleri yerel yönetimler için de önemli avantajlar sağlamaktadır.

Yerel yönetimler, yasal dayanakları kapsamında sahip oldukları mali ve teknik kapasiteleriyle kamu hizmeti 
sunarlar. Sivil toplum kuruluşlarının teknik bilgileri, operasyon kapasiteleri, sundukları hizmetler ve 
temsiliyetleri bu kapsamda belediyenin birçok işini kolaylaştırmaktadır. 

Rehberin bu bölümünde yerel yönetimlerin göçmen ve mülteciler özelindeki sorumluluklarına ve sivil toplum 
kuruluşlarının belediyeler ile kurabilecekleri iş birlikleri çerçevesinde kaynak yaratabilecekleri alanlara 
odaklanılacaktır. 

1. Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Yerel Yönetimlerin 
Sorumlulukları

Yerel yönetimler, göçmen ve mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimi, sosyal uyumları gibi konularda 
sorumluluğu olan kilit aktörlerden biridir ve sorumlulukları yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesinin birinci fıkrasında, mahalli idarelerin, mahalli müşterek 
ihtiyaçları karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olduğu 
belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu43 içinde geçen ‘belde sakinleri’ ve ‘hemşehri’ gibi tanımlarla belediyelerin 
hizmet sorumluluğunun o şehirde yaşayan göçmen ve mülteciler de dahil herkesi kapsaması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca aynı kanunda belediyenin hemşehriler arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki 
sorumluluğu da tanımlanmıştır:
Madde 3:

(…) a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 
(…) ifade eder.

43 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
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Madde 13:
Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, 
belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları 
vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 
sağlayacak önlemler alınır. (…)

Yerel yönetimler, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu44’nun 96. maddesinde de Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uyum faaliyetlerini planlamak için görüş ve önerilerinden faydalanabileceği 
paydaşlar arasında sivil toplum kuruluşlarıyla beraber sıralanan paydaşlardan da biridir:

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 96/1:
Genel Müdürlük (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü), ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı 
ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı 
uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde 
ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket 
edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da 
faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir.

2. Belediyeler ile İş Birliği ve Kaynak Geliştirme Alanları

Proje İş Birlikleri

Göç alanında çalışan birçok sivil toplum kuruluşunun kaynaklarının başında proje hibeleri gelmektedir. 
Proje hibe başvurularını güçlendiren önemli hususlardan biri de proje paydaşlarının kimler olduğu ve 
projede üstlendikleri rollerdir. Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerek yerel yönetimlerin yapacağı hibe 
başvurularında sivil toplum – yerel yönetim iş birliği, projeyi, değerlendirme sürecinde bir adım öteye 
taşıyabilir ve projelerin kabul edilme olasılığını arttırabilir. Bunun için paydaşların rol ve sorumlulukları ile 
bu iş birliğinin projeye katacağı artı değer iyi tasarlanmalı proje başvurusunda doğru şekilde yansıtılmalıdır. 

Paydaşlar proje başvurusunda eş başvuru sahibi (proje ortağı) veya iştirakçi olabilirler. Bu durum, hibe 
kurallarına göre değişiklik gösterebilir.
 
Proje kapsamında iş birlikleri projelerin sürdürülebilirliği açısından da önemlidir.  Toplum merkezleri, koruma 
ve danışmanlık ofisleri gibi sivil toplum kuruluşlarının göçmen ve mültecilere yönelik hizmet sağladığı alanlar, 
genellikle hibelerle desteklenmektedir. Bu merkezler, sürdürülebilirlik planları yoksa ve proje sonunda yeni 
bir kaynak bulunamazsa kapanma veya büyük ölçüde küçülme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Oysaki bu tarz 
projelerde yerel yönetimin ortak veya iştirakçi olarak projede yer alması;

44 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf
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• Proje süresince sivil toplum kuruluşunun göç alanındaki teknik bilgi ve birikiminin yerel yönetime 
aktarılması ile yerel kapasitenin güçlenmesi,

• Projeyi sahiplenen yerel yönetimin kaynak ve kapasitesi de kullanılacağı için maliyetlerin düşmesi ve 
daha çok kişiye hizmet ulaştırılması,

• Proje sonunda bir plan dahilinde bu yerleri tamamen veya kısmen yerel yönetimin devralması gibi 
çıktılar ile bu tür merkezlerin ve etkilerinin daha az kaynakla sürdürülebilir kılınmasını sağlayabilir. 

Koruma projelerine ek olarak göçmen ve mültecilerin istihdam veya iş kurma yoluyla güçlenmesini 
hedefleyen geçim kaynağı projelerinde de yerel yönetimlerle iş birliği kurulması hem kaynak yaratmak hem 
de sürdürülebilirliği sağlamak açısından bir fırsat sunabilir. Bu alandaki iş birlikleri sayesinde,

• Belediyelerin dil ve mesleki kurslar için kullandıkları alanlar, ekipmanlar ve usta öğreticiler proje için 
kaynak olabilir, 

• Belediyelerin istihdama yönelik danışmanlık hizmeti verdikleri birimleri göçmen ve mültecilere de 
destek verebilir, 

• Belediye kendi şirketleri veya iletişimde olduğu diğer şirketler aracılığıyla göçmen ve mültecilere 
istihdam sağlayabilir,

• Bu hizmetler proje sonrasında da belediyenin düzenli hizmetleri arasında yer alabilir ve bu hizmetlerin 
sürdürülebilirliği sağlanabilir.

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi ile Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği 
ile kurulan çok amaçlı toplum merkezi hem sivil toplum kuruluşlarını hem de yereldeki kamu hizmetlerini 
bir çatı altında topladı. Belediye, yardımların koordine şekilde dağıtılabilmesi için teknolojik altyapı ve veri 
tabanı desteği kurarak örnek çalışmaya imza attı.

Hatay Altınözü Belediyesi, Kaymakamlığı ve Hayata Destek Derneği’nin 2019’da imzaladığı sosyal uyum 
protokolü kapsamında belediyenin Kültür Evi, yerel toplulukla göçmen ve mülteciler arasında sosyal 
uyumu arttıracak dil kursu ve mesleki eğitimler ile koruma faaliyetleri yürütülebilmesi için ortak kullanıma 
açıldı. Hayata Destek Derneği, Altınözü’ndeki tüm proje faaliyetlerini belediyenin ve kaymakamlığın da 
destekleriyle sürdürüyor.

2019 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ortaklığı ile desteklenen 
‘Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi’ yerel yönetimlerin göçmen ve mültecilerle ilgili 
yapabileceklerine dair iyi bir örnek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla bu 
alanda iş birliğini sürdürmeye ve onları farklı imkanlarla desteklemeye devam ediyor.

Göçmen Dayanışma Derneği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın ortaklığıyla oluşturulan ve Şişli 
Belediyesi’nin kent konseyine bağlı olarak çalışan Mülteci Meclisi, göçmen ve mültecilerin kentin yönetimine 
katılımı ve sorunlarının kent gündemine gelmesi noktasında nadir örneklerden biri.

Ayni Destekler

Yeterli zaman olmaması, bürokratik süreçlerin tamamlanamaması veya hibe kuralları gibi nedenlerle proje 
başvurusu sırasında sivil toplum kuruluşu ile yerel yönetim arasında bir iş birliği kurulmamış olabilir veya 
sivil toplum kuruluşu, faaliyetlerini hibeler dışında farklı kaynaklarla yürütüyor olabilir. Bu tür durumlarda da 
faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla yerel yönetimlerle iş birliği kurmak ve kaynak yaratmak mümkündür.
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Hepsini sıralamak mümkün olmasa da yerel yönetimlerin kaynakları düşünüldüğünde onlardan talep 
edilebilecek başlıca destekler ve bu sayede örgüt bazında önlenebilecek harcamalar şöyle:

Talep Edilebilir Destekler Önlenebilir Harcamalar

Faaliyetler sırasında tespit edilen göçmen ve mültecilerin belediyenin 
sosyal imkanlarından yararlanması ve temel ihtiyaçlarının belediyenin 
sosyal yardımları ile karşılanması

Gıda, barınma (ve sığınma) yakacak gibi 
temel ihtiyaçlar ve danışmanlıklar, sosyal 
aktiviteler için yapılacak masraflar

Gıda, barınma (ve sığınma) yakacak gibi temel ihtiyaçlar ve danışman-
lıklar, sosyal aktiviteler için yapılacak masraflar

Kira, inşaat, tadilat, tefrişat ve ekipman 
harcamaları, elektrik/su/ısınma gibi düzenli 
giderler vb.

Etkinlikler, toplantılar ve eğitimler için belediyeye ait kongre merke-
zleri, konferans ve eğitim salonları, sahneler ve sinema salonları, fuar 
ve sergi alanları, spor salonları, park ve bahçeler, büyük çadırlar gibi 
açık ve kapalı alanların kullanımı

Mekan kirası, ses ve ışık sistemi gibi ihtiyaç 
duyulan ekipmanların kullanımı ve güvenlik 
hizmeti bedeli vb.

İnsani yardım malzemelerinin dağıtım öncesi depolanması amacıyla 
belediyenin depo alanlarının kullanımı ve nakliye desteği

Depo kirası, güvenlik sistemleri ve personeli, 
nakliye ücreti vb.

Piknik, gezi gibi toplu etkinlikler için veya merkezlerde yürütülen 
faaliyetlere katılmak isteyen yararlanıcılar için ulaşım desteği

Otobüs, servis kiralama ücreti, yararlanıcılara 
şehir içi ulaşım ücreti vb.

STK’lara ait veya ortak kullanılan hizmet merkezlerinin altyapı işleri, 
tadilatı, temizliği, peyzaj düzenlemeleri, park ve bahçelerde kurulan 
bank, spor ve çocuk oyun ekipmanları temini

Altyapı, tadilat, peyzaj masrafları, ekipman 
ücretleri, temizlik personel gideri vb.

Faaliyetler için şehir dışından kısa süreli gelen kurum temsilcileri, 
eğitmenler ve diğer katılımcılar için misafirhane konaklama desteği 
(ücretsiz veya düşük ücretli) Konaklama ücreti

STK’lara ait kadın sığınağı, bakım evi gibi yatılı sosyal hizmet verilen 
yerler ve ihtiyaç duyulan diğer durumlar için belediyelerin aş evinden 
gıda desteği

Gıda ücreti, yemek için ek personel gideri

Cadde, toplu taşıma araçları ve durakları gibi reklam panolarının 
tanıtım, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri için ücretsiz kul-
lanımı ve tanıtım standı yeri tahsisi

Tanıtım masrafları
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3. Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler için Öneriler

 3.1 STK’lar için Öneriler

i. İhtiyaçlarınızı doğru ve detaylı tanımlayın.

ii. Talepte bulunmadan önce yerel yönetimlerle iyi ilişkiler geliştirmeye çalışın. Faaliyetleriniz 
hakkında düzenli bilgilendirme yapın, ziyaretlerde bulunun ve faaliyetlerinizi yerinde görmeleri için 
ilgili birimleri davet edin. Faaliyetlerinizi ve başarılarınızı anlatan tanıtıcı materyaller kullanın.

iii. Belediyelerin yapısını ve dinamiğini doğru anlamaya çalışın. İhtiyacınızla hangi birimin ilgilendiğini, 
karar almada etkili kişileri öğrenmeye çalışın.

iv. Taleplerinizi doğru kişiye hem sözlü hem de yazılı olarak iletin.

v. Belediyelerin yapacakları yardımlarda yasal mevzuatlara uymak zorunda olduklarını unutmayın 
ve bu mevzuatları öncesinde inceleyin.

Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla proje iş birliği ve diğer yardımları yapabilmesi için;

• Taraflar arasında ortak hizmet protokolü gerçekleştirilmeli,
• Meclis kararı olmalı,
• Mülki İdare Amiri’nin izni alınmalıdır. (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına 

çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları için izin 
gerekmez.) Detaylı bilgi için 5393 sayılı Belediye Kanunu incelenebilir.

vi. Belediyelerle protokol aşamasında bir avukattan destek alın.

 3.2 Belediyeler için Öneriler

i. Hangi STK’ların aktif olduğunu belirlemek için belediyede düzenli yerel haritalama çalışmaları  
yapın. Aşina olmadığınız yeni STK’lar veya işlevini yitirmiş eski STK’lar ve ülkenin diğer bölgelerinde 
yerleşik belediyenizle ilgilenen STK’lar olabilir;

ii. STK’larla müzakerelerde bulunmak için en iyi zamanı ve yerleri belirlemeye çalışın. Bazen bunlar 
belediyenin normal çalışma saatleri ve konumları dışında olabilir;

iii. Başvurular ve bütçeler gibi resmi bir tarzda hazırlanması gereken belgeler konusunda STK’lara 
yardımcı olun;

iv. STK üyeleri ve gönüllüleri genellikle büyük bir deneyim ve uzmanlık kaynağıdır, bu nedenle 
STK’ların belediyenize sunabileceği tüm kapasiteleri değerlendirdiğinizden emin olun;

v. STK’lar genellikle belediyeniz dışındaki fonlar üzerinde bir “kaldıraç” olabilir (örneğin uluslararası 
bağışçılar ve işletmelerden), bu nedenle belediyenize daha fazla kaynak getirmek için STK’larla 
birlikte çalışabileceğiniz yolları keşfedin;

vi. STK’larla çalışırken tavsiye veya desteğe ihtiyacınız varsa, size yardımcı olabilecek Sivil Toplum 
Geliştirme Merkezi (https://www.stgm.org.tr) veya benzeri destek kuruluşlarıyla iletişime geçin. 
Destek sağlamakla görevlidirler.
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1. Stratejik Planlamanın Önemi ve Bileşenleri

Kaynak geliştirme ancak bütünleşik bir anlayışla ele alındığında başarılı sonuçlar verecektir. Rehber, şimdiye 
kadar zihninizde, kaynak geliştirmeye dair farklı zeminlerde atılabilecek sayısız adıma dair fikirler uyandırmış 
olmalı. Fakat belirtmek gerekir ki, kaynak geliştirme alanında sık yapılan hatalardan biri, kaynak geliştirmek 
isteyen kurumun, iş gücü ve zamanının büyük çoğunluğunu hâlihazırda iyi yaptığı alanlara fazlasıyla 
vakfedip başka bileşenleri ihmal etmesi olarak özetlenebilir. Örneğin, iletişimi ve medya görünürlüğü 
güçlü bir kurum, dijital altyapısını güçlendirmekte atıl kaldığı için bilinirliğini bağışa dönüştüremiyor olabilir 
ya da hibeler alarak başlattığı projeleri son derece yetkin bir biçimde yürüten, operasyonel eli ehil bir 
kurum, hibe arayışına ve başvurularına ayırdığı iş gücü ve zamanın bir kısmını kamuya ve özel sektöre ait 
kurumsal görüşmelere ayırmakta yetersiz kaldığı için donör kurumlara bağımlı hâle geliyor olabilir. Kaynak 
alanlarınızı çeşitlendirmek ve buna göre güçlendirmeniz gereken alanları tespit etmeniz kurumunuzun kendi 
sürdürülebilirliği için önemlidir. Kaynak geliştirme stratejisi oluşturmak tam da bu demektir. Stratejinizi 
oluşturmanız için aşağıdaki sorulara cevap vermeniz yeterli olacaktır. Stratejinizi hem oluştururken hem 
de uygularken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir olgu da kaynak geliştirmenin adım adım ve test 
edilerek yürütülmesi gereğidir. Tüm gelişmelerin, tam da öngörüldüğü gibi seyrinde gitmesi beklenemez; 
organizasyon kendini çok fazla yüklenmeye ve nihayetinde başarısızlığa karşı korumalıdır. 

HAYALLER: Kurumunuzun gelecek vizyonu nedir? 
Önünüzdeki 3 ya da 5 sene içinde kurumunuzu nerede görüyorsunuz? Çalıştığınız alanda neler yapmış/
yapıyor olmayı hayal ediyorsunuz? Temel ihtiyaçlar, koruma, sosyal uyum ya da geçim kaynağını destekleme 
alanlarında hangi destekleri sunabilme arzusunu taşıyorsunuz? Bunları yapabilmeniz için hangi kaynaklara 
sahip olmanız gerekiyor? Bu sorulara cevap veren, hayalinizi besleyecek durumu kaynak geliştirme alanındaki 
karşılığıyla tarif edin. Savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürüten, dış dünyayı sözüyle etkileme gücü 
olan, yerelde bilinen bir kurum olmayı mı önemsiyorsunuz? Yoksa gelirinin yüzde 80’ini bireysel bağışlarla 
elde eden ve kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla uzun vadeli ortaklıklar kuran bir yapıya evrilmeyi mi 
düşünüyorsunuz? Veya ‘kamu yararına dernek’ statüsüne geçmiş olmayı mı hedefliyorsunuz? Ya da iktisadi 
işletmesi üzerinden faydalanıcıları için sürdürülebilir gelir kaynakları yaratabilmiş olmayı mı istiyorsunuz?
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GERÇEKLER: Kurumunuzun mevcut durum fotoğrafı nasıl görünüyor?
Kurumunuzun bugününü iyi incelemeniz, yarınını şekillendirmenizde etkin rol oynayacak ve hareket 
planınızı karşınıza netlikle koyacaktır. Bunun için çokça kullanılan SWOT analizi45  ve/veya Koru-Kurtul-
Kazan46 araçlarını kullanabilirsiniz. Bu araçlarla en temelde üzerine yoğunlaşacağınız sorular: Kurumunuzun 
‘güçlü yanlar’ı neler, ‘zayıf yanlar’ı nelerdir? Hangi yönünüz ‘geliştirilmeli’? Kaynak geliştirmede sizin etki 
alanınız dışında olan ancak sizi etkileyecek ‘fırsatlar ve tehditler’ neler? 

HEDEFLER & ALT HEDEFLER & İLKELER
Bu noktada, finansal sürdürülebilirliğinizi sağlama almak ya da daha çok kişiye hizmet sunmak amacıyla 
kaynaklarınızı arttırmak için yapmanız gerekenleri hedefler şeklinde karşınıza koyun. Ve her bir hedef için 
alt hedefler belirleyerek, ilgili birim ve kişileri belirleyin. Stratejik planın parçası olan tüm sorumlulardan 
ana sorumlulukları belirten ve göstergeler içeren birer belge hazırlamalarını ve çalışmalarını bir takvime 
oturtmalarını isteyin. Her çeyrek yılda bir toplantı düzenleyerek stratejinin güncelliğinden emin olun. 

Örneğin ana hedeflerinizden biri şartsız kaynağı arttırmaksa, alt hedefleriniz şunlar olabilir:

• Düzenli bağışçı sayısının artması
• Bağışçıların kurumunuzla iyi bir deneyim yaşaması
• Düzenli bağış programının işlerlik kazanması
• Üyeliklerin etkin hâle getirilmesi

Bütün bunların yerine getirilmesi için, yüz yüze kampanyası oluşturulabilir, iktisadi işletme kurulabilir 
veya etkili bir iletişim kampanyası yaratma yoluna gidilebilirsiniz. Ya da web sitenizin bağışçı dostu hâle 
getirilmesi; bağış kabul eden ekibinizin eğitim alarak üye ve bağışçı iletişiminde uzmanlaşmaları; hâlihazırda 
yayın yaptığınız sosyal medya hesaplarının düzenli takibi ve bunlara reklam bütçesi ayrılması gibi daha 
küçük adımlarla ilerleyebilirsiniz. Ekibinizle birlikte oturup genel gider ve potansiyel gelirler göz önünde 
tutularak ne yönde ilerleneceğine karar verin.

Ya da ana hedeflerinizden biri, kurumunuzu sağlama almak için kaynak geliştirme yöntemlerinde çeşitliliği 
sağlayarak riski dağıtmak ve farklı kesimlerden destek almaksa alt hedefleriniz şunlar olabilir:

• Kaynak geliştirme metotlarında çeşitlilik sağlanması
• Elçi bağışçılık yoluyla daha fazla kişinin katılımı, yaygınlaşması
• Bağış sertifikaları ve ürün satışlarının süreklilik kazanması
• Kurumsal bağışlar & iş birlikleri yoluyla kaynak geliştirme

Bunların yerine gelmesi için, eğitim veya etkinlikler düzenleme, koşulara katılma, kişi ve kurumlara özel 
gün sertifikaları ve ürünler hazırlanması, ayni bağış talep etme ve mikro projeler önerme için kurumsal 
randevular ‘koparma’ ve toplantılar düzenleme yollarına gidilebilir. Aklınıza gelenleri bir ekip olarak not edip 
gerçekçi bir hareket planı çıkarmaya gayret edin.

KURUM İÇİ BENİMSENME 
Bir kaynak geliştirme çalışmasının herhangi bir ayağının başarılı olabilmesi için kurumunuzdaki herkes 
tarafından benimsenmiş olması gerekir. Farklı birimlerden kişilerin, üyelerin ve gönüllülerin de kaynak 
geliştirme stratejisi içinde görevlendirilmiş olması, kaynak geliştirme ruhunun kurumunuzun farklı 

45 SWOT İngilizcedeki dört kelimenin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır; S: Strenghts kuruluşunuzun güçlü/üstün olduğu 
yönlerin tespit edilmesi demektir. W: Weakness: Kuruluşunuzun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesidir. O: Opportunities: 
Kuruluşunuzun dışarıda sahip olduğu fırsatları ifade eder. T: Threats: Kuruluşunuzun karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikelerdir. SWOT 
analizi stratejik öneme sahip, kolay ama güçlü bir çalışma olarak nitelendirilebilir.

46 Koru-Kurtul-Kazan çalışması kuruluşunuzun korumak istediğiniz güçlü yanlarını, kurtulmak istediğiniz yanlış pratiklerini ve 
özelliklerini, hedeflerinize ulaşmak için kazanmak istediğiniz beceri ve özellikleri inceleyeceğiniz bir çalışmadır.
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47 Türkçe kaynak ve eğitim sayısı günden güne artsa da bazı kaynaklar sadece yabancı dillerde sunulmaktadır.

birimlerine nüfuz etmesine olanak sağlar. Ayrıca, büyük iletişim kampanyaları, etkinlikler gibi faaliyetlerinizi 
herkesten önce, ilk olarak kurum mensuplarına duyurmanız, onların süreci içselleştirebilmesine hizmet 
eder. Yine kampanya ya da başka faaliyetlerinizle ilgili olarak kurumunuzun tüm ekibinden geri bildirimler 
almak üzere toplantılar düzenlemeniz, işi ve onların görüşlerini ne kadar ciddiye aldığınızı hissettirecektir. 
Koşu veya başka etkinliklere kurum olarak katıldığınızda ekibinizden gönüllü katılımcılara ayrıca içten 
teşekkür etmeniz önemlidir. Yeni işe başlayan ekip arkadaşlarınızı kurumun kaynak geliştirme stratejisine 
dair bilgilendirmeniz elinizi kolaylaştırır. Ayrıca, zaman zaman düzenleyeceğiniz kurum içi kaynak geliştirme 
iletişimi atölyeleri, kurumunuzda görev alan herkesin bir kaynak geliştirme vizyonuna sahip olması ve bu 
sorumluluğu hissedebilmesi anlamına gelir. 

2. Kaynak Geliştirme Kapasitenizi nasıl arttırabilirsiniz?

Kaynak yaratma git gide profesyonelleşen bir alan olduğu için kuruluşunuzda karar alıcıların ve kaynak 
geliştirmeden sorumlu kişilerin bu konudaki kapasitesini daha da geliştirmek veya kuruluşunuzda bu alanda 
ehil kişi sayısını arttırmak isteyebilirsiniz.

Türkiye’de kaynak geliştirme anlamında profesyonel niteliklerini güçlendirmek isteyenler için Fundraising 
Okulu ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın verdiği dönemsel eğitimler iyi birer adrestir. 

Ayrıca günümüz dünyasının teknolojik koşulları artık bulunduğumuz yerden kendimizi bu alanda 
geliştirmemize fırsat tanıyor.  Online eğitimler ve yayınlar için aşağıdaki adresleri de inceleyebilirsiniz47:

TÜSEV
www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/online-yayinlar

UDEMY
www.udemy.com/course/fundraising-ask-and-raise-contributions-for-your-charity

COURSERA
www.coursera.org/courses?query=fundraising

INSTITUTE OF FUNDRAISING
www.institute-of-fundraising.org.uk/events-and-training/training/

NON PROFIT READY
www.nonprofitready.org/fundraising-courses

PHILANTROPY UNIVERSITY
https://courses.philanthropyu.org/courses

http://www.fundraisingokulu.org/
http://www.fundraisingokulu.org/
https://www.tusev.org.tr/
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/online-yayinlar
http://www.udemy.com/course/fundraising-ask-and-raise-contributions-for-your-charity
http://www.coursera.org/courses?query=fundraising
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/events-and-training/training/
http://www.nonprofitready.org/fundraising-courses
https://courses.philanthropyu.org/courses
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