
Yaratıcı Proje Sahibinin
İmecefon Rehberi

10 adımda imecefon kampanyası
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01  Projeni Tanımla

Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

“Mesele fikir üretmek değil. Fikirleri hayata geçirmek.”
Scott Belsky - Kurucu, Behance

Herşeyden önce projenin “fikir aşamasını” tamamlayıp “proje aşamasına” ulaşmış olduğundan emin ol. 
Proje sahipleri için ilk adım “fikir ile projenin ayrımına varmak” ve projelerini açık ve net bir şekilde tanım-
layabilmektir.

Örneğin, “tiyatro yapmak” en büyük hayalin ya da hayatın için almış olduğun bir kariyer kararı olabilir. Bu 
karar hayatın boyunca devam eden ve sonu belli olmayan bir karardır. Ama “tiyatro oyunu projesi”, başlan-
gıç ve bitiş tarihi, bütçesi, kadrosu belli olan bir projedir. Biayda.com’da yalnızca soyut bir fikir aşamasından 
somut bir projeye dönüşmüş, fizibilitesi yapılmış projeler fonlanmaktadır.

Böylece destekçi kitlen projenin gerçekliğini anlayacak, destekleri nerelere harcayacağını öğrenecek ve pro-
jeyi gerçekleştirip taahhüt ettiğin ödülleri gönderebileceğine dair güvenleri pekişecektir. Projenin amacını 
tanımlamak, proje sahibi olarak senin de başarıya ulaşman için önemli bir adım atmanı sağlayacaktır.

3. adım

2. adım

1. adım

PROJELENDİR

Fikir Oluştur

Hayal Et
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Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

Biayda.com,

“Ya Hep Ya Hiç” sistemi ile 
ödül-bazlı çalışan alternatif 
bir ekonomi hareketidir.

Biayda.com ‘Ya Hep Ya Hiç’ sistemi ile işlemektedir. Yani kampanyanın başarılı olması için bi‘ay sonunda 
hedef bütçeye ulaşman gerekir; aksi takdirde bütün ödemeler iptal olur. Böylece, destekçilerin “topla-
nan tutar ile hayata geçirilmesi mümkün olan” projelere destek olması sağlanmaktadır. Bu yüzden öncelikli    
olarak hedef bütçeni iyi belirlemelisin.

Fizibilite Çalışmanı Yap

Projeni gerçekleştirmek için ne kadar paraya ihtiyacın var? Projenin tamamını mı yoksa yalnızca bir bölümü-
nü mü fonlamak istiyorsun? Giderlerin neler? Ekibin hazır mı? Projenin fizibilite çalışmasını yaparak ihtiyacın 
olan miktari ve giderlerini net bir şekilde belirleyip destekçilerine anlatmalısın. Bi’ayda ailesi için en önemli 
unsurlardan biri şeffaflıktır.

Çevreni Göz Önünde Bulundur

Biayda.com ile projeler malesef sihirli bir değnek 
ile fonlanmıyor. Özveri ve emek isteyen kampan-
yalara destekler halka halka yayılarak geliyor. 
Kendi kitlen, ailen ve arkadaşların, sosyal ağların 
vedaha sonrasında projen yeterli sesi getirdiğin-
de ise tanımadığın takipçilerin tarafından des-
tekleniyor olacaksın. Projenin gidişatı, yayılması 
ve başarıya ulaşması tamamen sana bağlı.

Hedef Bütçeni Belirle

Projenin fizibilite çalışmalarını yaptıktan ve çevreni göz önünde bulundurarak kampanya yayılımını hesap 
ettikten sonra artık projenin hedef bütçesini oluşturabilirsin. Unutma, bi’ ay boyunca hedef bütçeni aşan 
fonlar da toplayabilirsin, fakat hedef bütçene ulaşamazsan bütün fonlar iptal olur. Bütün bu çalışmaları ve 
gerçekçi bütçe seçimlerini yapmamızın sebebi de bu zaten.

02   Hedef Bütçeni Belirle
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Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

Biayda.com’da projen için seçebileceğin 10 farklı kategori var.

03  Kategorini Seç

Not: Biayda.com’da kültür sanat ve teknoloji projeleri yayınlanmaktadir. Projeler değerlendirilirken yalnız-
ca ticari amaçlı olmamasına, proje sahibinin yaratıcılığını gösteriyor olmasına dikkat edilir. 

Eğer projenizin hangi kategoriye girdiğinden emin depilseniz proje ekibimizden destek alabilirsiniz.
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Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

Biayda.com bir bağış sitesi değildir. 

Alacağın destekler karşılığında projenle alakalı maddi veya manevi ödüller belirlemeli, bu ödülleri yerine 
getireceğine dair destekçilerine taahhütte bulunmalısın. Destekçilerin belirlediğin ödül listesinden kendisi 
için en uygun olanını seçerek projene destek olacaktır. Destekçiler tarafından genellikle en yaratıcı, özgün, 
samimi ve makul fiyatlı ödüller rağbet görmektedir.in parçası olduğunu hissedecek.

Destek Karşılığı “Hisse”, “Para”, ‘Kar’ gibi Ödüller Verilemez

Biayda.com bir yatırım sitesi değildir. Destekçilerin projene dair maddi karşılık (hisse, kar, vs.) bekleyerek 
‘yatırım’ yapmamaktadırlar. Bu sebeple projene destek olanlara ödül olarak birebir para ya da hisse vere-
mezsin.

Ne Gibi Ödüller Belirlemeliyim?

Proje ödüllerini projenin doğasına göre belirlemeli-
sin. Genellikle somut proje ürünleri tercih edilmekle 
birlikte (bir fotoğraf projesinin ödül olarak fotoğraf 
baskısı vermesi gibi), parasal karşılığının belirlenmesi 
daha güç manevi ödüller de imecefonu vazgeçilmez 
kılan unsurlardan biri. (Sinema projesi için film seti-
ne davet ödülü gibi). Ödül belirleme tamamen senin 
hayal gücüne kalmış. Ve unutma ki, oluşturacağın 
ödüllerle destekçilerin de en az senin kadar projenin 
parçası olduğunu hissedecek.rojen

Bir app’e 0.99 cent vermek istemeyen kişinin bir 
crowdfunding projesine 5$ vermekteki motivasyonu 
“sürece dahil olma” hissiyatıdır.

Stephen Toulouse - 
Microsoft Xbox LIVE İdari ve İnfaz eski Müdürü

            ile ortaklığımız sonucu 
sağladığımız güvenli ödeme 
kriterlerine göre;
 
Destek miktarlarını 
minimum 10 TL, 
maksimum 3000 TL 
ile sınırlandırmak durumundayız.

04   Ödüllerini Belirle

“
”
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Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
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Bence birbirimizi gerçekten görebildiğimizde, 
birbirimize yardım etmek istiyoruz.

   Amanda Palmer, 25,000 destekçi ile müzik albümünü, 
kitabını ve turunu fonladı.

Videolar Biayda.com’un vazgeçilmez tanıtım araçlarından biridir. Kendini, projeni ve motivasyonunu en net 
şekilde karşı tarafa aktarabileceğin bu medya aracını kullanarak fark yaratmak tamamen senin elinde.

Videon kesinlikle profesyonel olmak zorunda değil. Samimi ve içten olması yeterli.

Genellikle videonun şu basamaklarla ilerliyor olması önemli:

 Kendini tanıt.
 Projenin hikayesini anlat. Ne zaman başladın? Şu an projenin hangi aşamasındasın?     
 Amaçların neler?
 Projeni gerçekleştirmek için maddi ve manevi kitlelerin desteğine ihtiyacın olduğunu söyle   
 mekten çekinme. Ve belirlediğin bütçeyi nereye ve nasıl harcayacağını da eklemeyi unutma.
 Destekler karşılığı vereceğin ödüllerden özellikle görsel kullanarak bahset.
 Hedef bütçene ulaşamadığın takdirde, eline hiçbir şey geçmeyeceğini, ve bütün desteklerin   
 iptal edileceğine mutlaka değin.
 Ve son olarak da teşekkür et.

Tecrübelerimiz, videoların optimum 3-4 dakika sürmesi ve bunun ilk 2 dakikasında izleyiciye projesini anla-
tabilmiş, son iki dakikasında ise sadece destekleyecek görsellerin olması yönünde. 

Hadi başla! Çok kolay olacak, ve buna kesinlikle değecek!

05   Bi’Video Çek

“ ”
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Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

Biayda.com’a projeni girerken aceleye getirmemeye çalış. Başarılı olmuş proje sahiplerimiz genellikle bir iki 
hafta projesinin bütün detaylarını gözden geçirdikten sonra projesini giriyor.

Bu detayları, kitapçığın sonundaki kontrol listesinde tekrar edeceğiz, ama bu bölümde de, hem proje ana 
kartın, hem de proje detay sayfanın üzerinden bu detayları konuşalım:

Proje ana kartın biayda.com ana sayfasında bu şekilde gözükecek:

06   Projeni Oluştur

Proje Avatar Fotoğrafı
Resimlerin sitede ideal ola-
rak gözükmesi için resimle-
rin 256 x 172 boyutlarında 
veya katları boyutlarında 
olmalıdır.

Kategori

Ulaştığın Miktar

Proje Açıklaması
Projenizin 1-2 cümlelik özeti 
proje ekibimiz tarafından 
derlenecektir.

Proje Adı

Kampanya Bitimine 
Kalan Süre

Proje Bütçesi
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Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

Videolar Biayda.com’un vazgeçilmez tanıtım araçlarından biri olsa da, destekçilerinin projen ile ilgili daha 
detaylı bilgilere ulaşabilmeleri için 1-2 paragraflık bir metin yazman iyi olacaktır.

Proje metnin proje detay sayfanda şu şekilde gözükecektir:

07  Bi’metin Yaz

Proje Metni

Proje Destek 
Miktarları ve 
Karşılığında 
Verilecek 
Ödüller
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2. bölümde Biayda.com ile projelerin sihirli bir değnek ile fonlanmadığından bahsetmiştik. Projenin hede-
fine ulaşması için önündeki bi’ay boyunca projenin tanıtımı ve yayılımı için aktif olarak emek harcaman 
gerekecek. Eğer projen için uzun süredir hazırlanıyorsan ve imecefonu projenin önemli bir parçası olarak 
planladıysan, projen ile ilgili PR çalışmasını proje yayına girmeden önce yapmaya başlamanda da fayda var.

Neler mi yapabilirsin?

Çevreni Haberdar Et

İşe kendi ailenden ve yakın çevrenden başlayabilirsin. Proje 
başlangıcında ilk desteğini ne kadar hızlı toplarsan, insanla-
rın ilgisini çekmen ve daha sonra yakın çevre dışındaki kişile-
re ulaşarak destek toplaman da o kadar kolay olur. Çevrene 
ulaşırken, toplu mesajdan ziyade kişiye özel mesaj atmayı 
tercih etmen önemli.  
Ulaştığın insanların hepsi sana geri dönmeyebilir. Bu durum 
moralini bozmasın. Sana geri dönmemiş olmaları, projeni 
beğenmedikleri ve destek olmayacakları anlamına gelmiyor. 
Bunun için, bi’ aylık kampanya sürecinde, çevrene iki-üç se-
fer ulaşmayı denemende fayda var. 

Sosyal Medyanın Gücüne İnan

Kişisel ve profesyonel sayfalarında (facebook, twitter, blog) proje linkini paylaşmaktan çekinme. Gerek sanal, 
gerekse fiziksel etkinlikler oluştur, çevreni bir araya getir, projeni anlat ve destek topla. Projeni anlatacak bü-
tün materyallerin elinde hazır. Videonu, görsellerini ve metnini çeşitli mecralarda paylaş, paylaş ve PAYLAŞ.

Orda Dur, spam yapma!

Paylaşımlarını yaparken, tanıdık çevrenden ve kendi kitlenden bahsediyoruz. Tanımadığın kişilere veya  
sayfalara, gereksiz sayıda mesaj ve mail atma, spam yapma. Spam ile potansiyel destekçilerini projenden ve 
imecefon kültüründen soğutabilirsin. Projeni tanıtma ile spam yapma arasındaki ince çizgiyi bul ve orda dur. 
Bu konuda Biayda.com’un Adab-ı Muaşeret Kurallarına bakabilirsin. 

08  Projeni Tanıt ve Yay
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Kitle, fondan bile önemlidir. Bu tamamen insanların sizin 
vizyonunuzu ve hayallerinizi paylaşmasıyla, kendi iletişim 
bilgilerini vermeleri ve arkadaşlarına sizden bahsetmele-
riyle ilgili bir olay. Bu “paylaşımlı” bir başarı... 

Michael Norton, imecefon öncüsü ve Buzzbnk kurucusu

İmecefon kültürünün en önemli özelliği şeffaf süreç. 

Kampanya süresi boyunca projen ile ilgili gelişmeleri destekçilerinle paylaşman çok önemli. Unutma, destek-
çilerin sana destek olarak yolculuğunun bir parçası oluyorlar ve aslında seninle birlikte bu yolda yürüyorlar. 
Onları sürece dahil etmenin ve paylaşımını artırmanın en etkili yolu, projene güncellemeler ekleyerek bir 
nevi bir proje güncesi tutmak.

Destekçilerini merakta bırakma

Projene eklediğin her güncelleme destekçilerine uyarı maili olarak düşecek, ve böylece destekçilerin her 
gelişmeden haberdar olacak. Bizim önerimiz, en az haftada bir güncelleme yapman, video, görseller ya da 
metinlerle projenin gidişatını ve hangi aşamada olduğunu destekçilerinle paylaşman ve güven ortamı sağla-
man yönünde.

Not:
Spam ihtimaline karsi guncellemelerin proje ekibimiz tarafindan kisa sure icinde onaylandiktan sonra yayina 
alinacaktir.

Projen bittikten sonra da güncellemelere devam et. 

Ürettiğin ürünü, basın haberlerini, fotoğrafları paylaş. Kitlenle iletişim halinde kal. Projen başarılı oldu ve 
ödüllerini gönderince her şey bitti diye düşünme. 

Yolculuğun henüz yeni başlıyor...

09  Güncellemeler Ekle

“
”
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Hep birlikte yeni bir ekonominin temellerini atıyoruz. Sonuçta 
herkesin mutlu olduğu, kazan-kazan prensibiyle oynanan güzel 
bir oyun bu.

Ayşe Dirikman Kalıpçı- “Flora Bahar Senligi ve Yurt Yapimi” projesini 
Bi’ayda ailesi ile birlikte gerçekleştirdi.

10   Tebrikler! Ödüllerini Gönderme Zamanı!

Evet asıl iş şimdi başlıyor! 

Heyecanlı geçen bi’ay sonunda hayallerini gerçekleştirmek için son adımdasın: Projeni gerçekleştirmek ve 
ödüllerini destekçilerine ulaştırmak!

Biraz planlama ile bu dağıtım sürecini çok rahat aşabilirsin.

Biz sana proje sonunda proje destekçilerinin iletişim bilgileri, seçtikleri ödüller, vs. gibi bilgileri Excel tablosu 
şeklinde ulaştıracağız. Bunun için sabırsızlanmana gerek yok. Ödülleri ulaştırma işine girişmeden önce, fazla 
vakit geçmeden destekçilerine geri dönüşler yaparak onlara teşekkür etmek, ve onlarsız bunu başaramaya-
cağınızı dile getirmek eminiz destekçileriniz için paha biçilmez olacaktır. 
Kargo ücretini hesaba katmayı unutma. Şehir içi, şehir dışı ve uluslar arası gönderim için farklı kargo şirket-
lerinden fiyat teklifleri al ve senin için en uygun olanı seç. Bütün bu hesapları projeni oluştururken yap ki, 
sonradan sürpriz bir maliyet çıkmasın.

Bütün bu süreci destekçilerinle ve kitlenle paylaş. 

Çünkü bu süreç bir ay önce sadece bir iki dakika içinde anlattığın hayalinin gerçekleştiği ve sana inanan ve 
güvenen kitlene doğru yola çıktığı son dakikalar. Belgele, paylaş ve tadını çıkar!

Yeni projelerde görüşmek üzere! :)

“
”
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Bi’ayda Proje Kontrol Listesi

Proje Fizibilitesi
Şu konuları tamamen gözden geçirdin mi?
 - (Eğer gerekliyse) Projeyi hayata geçirebileceğin mekanın var mı?
 - (Eğer gerekliyse) Projeyi yapmana yardım edebilecek ekibi oluşturdun mu?
 - Projenin masraf kalemlerini belirledin mi?
 - Projenin ortalama ne kadar süre içerisinde tamamlanabileceğini biliyor musun?
 - Projenin bütçesini belirledin mi?

Proje Ödülleri
 Projende destekçilerine verebileceğin ödülleri seçtin mi? Unutma bu ödüller proje ile doğ-
rudan ilgili olabileceği gibi, proje sahibinin kişisel yetkinliklerine de dayalı olabilir (atölye çalışma-
ları, vb.). Bir kişiden alabileceğin desteklerin 10 TL ile 3000 TL arasında olacağını da unutma.

Projenin İsmi
 Projen için ilgi çekici bir isim seçtin mi?

Proje Videosu
 Seni ve projeni net bir şekilde tanıtan, alacağın desteği nerelerde kullanacağını anlattığın 
tercihen kısa (1 dk - 3 dk) bir video hazırladın mı? Videonu YouTube veya Vimeo’ya yükleyebilirsin.

Proje Metni
 Proje hedefini ve motivasyonunu anlatan 2-3 paragraflık bir metin hazırladın mı?

Proje Görselleri
 Projen ile ilgili görselleri derledin mi? (İdeal boyutları 640 x 400 veya katları olmalıdır)

Proje Avatarı
 Projenin biayda.com ana sayfasında en ilgi çekici şekilde görünmesi için güzel bir proje 
avatarı seçtin mi? (256 x 172 boyutunda olmalıdır)

Oldu Bu İş!
 Artık projen yayınlandıktan sonra destek toplamak için tanıtım yapma zamanı!
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STK’LAR İÇİN İMECEFON 

İmecefon (crowdfunding) yaratıcı bireysel projeler için olduğu kadar Sivil Toplum Kuruluşları için de gelecek 
vadeden bir finansman sistemidir. 
Henüz Türkiye’de imecefonun yasal çerçevesi çizilmiş olmamakla birlikte, özellikle bağış toplama iznine 
sahip STK’lar için imecefon kampanyaları daha önce ulaşamadıkları ya da ulaşmakta güçlük çektikleri yeni 
kitlelerle iletişime geçmek için iyi bir yoldur. 

Yukarıdaki sayfalarda, bir imecefon kampanyası oluşturmak için yapılması gerekenlerden genel olarak bah-
settik. STK’ların imecefon kampanyaları da tıpkı bireysel projeler gibi oluşturulduğundan, projenizi oluştur-
mak için bu adımları kullanabilirsiniz. 
Burada size, imecefon kampanyaları ile ilgili bazı ayrıntıları ve etkileşiminizi artırmanızı sağlayabilecek bazı 
bilgiler vermeye çalışacağız. Umarız işinize yarar!
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01  İmecefon Sistemi için PayPal

1- İmecefon sistemi için PayPal kullanılmaktadır. 

İmecefon sistemindeki tüm destekler, Türkiye’de yalnızca PayPal tarafından sağlanan bir yazılım ile akta-
rılmaktadır. Bu da, projenizi oluştururken STK adına veya projeyi STK adına yayınlayan kişi adına onaylı bir 
PayPal hesabı açılmasını gerektirmektedir. PayPal ile ilgili onay işlemleri 2 gün ila 1 hafta arasında sürebildi-
ğinden, hesap açım işlemlerini proje başlangıcından önce uygun bir tarihte halletmeniz gerekmektedir. Pay-
Pal, kurumsal, bireysel ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hesap oluşturmanıza izin vermektedir. Lütfen 
projenizin yayına girmesinden en az 2 hafta önce ne tür bir hesap açacağınızı netleştirin.

Topladığınız desteklerin de, destekçilerin isimleriyle birlikte PayPal hesabınıza geleceğini unutmayın. Bu 
durumda, dernek veya vakfınızın muhasebe departmanı ile konuşarak bu destekleri nasıl muhasebeleştire-
ceğinizi belirlemeniz gerekmektedir.

Destekçilerinizin PayPal hesabı olması gerekmemektedir. Destek olma işleminin son aşamasında sanal POS 
bilgilerini girdikten sonra yalnızca ekstradan bir parola belirleyerek PayPal hesabı açabilmektedirler. PayPal 
bu konuda gerekli yönlendirmeleri sağlamaktadır.
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02  Bağış Değil Destek

İmecefonun (crowdfunding) geleneksel bağış toplamadan (fundraising) en büyük farkı, destekçilerin verdik-
leri destek karşılığında projeniz ile ilgili bazı somut ödüllere sahip olmasıdır. İlk bakışta bir STK için bu ikisi 
farklı gibi görünmese de, kitle iletişim ve etkileşim stratejilerinizde destekçilerinize projenin bir “parçası 
olduklarını” hissettirebilmeniz için bu ayrımı iyi yapmanız gerekmektedir.

İmecefon, STK’ların genelde alışkın oldukları ve aradıkları “büyük bağışlar” yerine genellikle 10 TL ile 250 TL 
arasında verilen “mikro-destekler” ile işlemektedir. Büyük bağışçılar ile mikro destekçiler arasında büyük 
oranda yaş ve yaklaşım farkı bulunmaktadır. Mikro destekçilerin en büyük motivasyonu, “fark yaratmak” 
ve “değişimin parçası olmaktır”. Birçok destekçi için, katkıda bulundukları projelere ilişkin somut ödüllere 
sahip olmak, onları sonraki projeler için de aktif destekçiler olmaya itmekte ve “bütçelerinden ayırabildikleri 
kadar” desteğin bile gerçekten bir fark yaratabildiğini görmekte ve sosyal projelere destek olmak için “zen-
gin” olmak zorunda olmadıklarını fark etmelerine sebep olmaktadır.

İmecefon şu sorunların önüne geçmektedir:
- Şeffaflık: Destekçiler verdikleri desteğin hangi proje için kullanıldığını görebilmektedir. Daha da güze-
li, destek olmak istedikleri projeyi doğrudan seçebilmektedir.
- Etkileşim: İmecefon destekçilerinizin çok büyük bir çoğunluğu aktif internet kullanıcılarından oluşa-
caktır. Bu da, STK’ların sosyal mecralardaki kullanıcı etkileşimini arttırmakta, içerik ve diyalog oluşturmayı 
kolaylaştırmakta ve STK’nın daha dinamik bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır.
- Geri Bildirim: Bazı bağışçılar, bağış yaptıkları STK’ların yalnızca yıllık rapor gönderdiklerini ve tekrar 
bağış istemek haricinde kendileri ile fazla ilgilenmediğini düşünebilir. İmecefon kampanyasında yayınlayaca-
ğınız güncellemeler ile destekçilerinize çok daha hızlı ulaşabilir ve onlara proje ile ilgili geri bildirim sunabilir-
siniz.
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03  Destek STK’ya değil, STK projesine

İnsanlar yalnızca STK’ya değil, 
STK’nın ürettiği projeye destek olmaktadır.

Bu sebeple, geleneksel bağış toplama yaklaşımı burada çalışmayabilir. İmecefon kampanyaları reklamdan 
çok sosyal medya üzerinde yayılarak tanınmaktadır ve maalesef insanların sosyal medya paylaşımları birkaç 
kategori ile sınırlı olmaya meyillidir. İmecefon kampanyanızın kitlelere yayılması için proje videonuzun duy-
gusal olmak yerine daha heyecanlı, daha esprili, daha yaratıcı olması, projenin kendisinin de “paylaşılabile-
cek” içeriğe sahip olması gerekmektedir.

Bu organik büyümeyi sağlamak için, projeniz sırasında ve öncesinde gerek sosyal medyada gerekse blogları-
nızda projenizin konusu ile ilgili diyalog yaratabilecek bilgi paylaşımlarına ve  projenizle ilgili küçük teaser’la-
ra yer vermelisiniz. Kısaca, potansiyel destekçilerinizin ilgilenebileceği konularda diyalog yaratmaya çalışmalı 
ve tek yönlü iletişim yerine proaktif bir “birlikte değer yaratma” yaklaşımını benimsemelisiniz.



17

Bu döküman yalnızca kişisel kullanım amaçlı olmak üzere indirilebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir. Biayda.com’a referans 
verilmek koşuluyla, tanıtım, araştırma, inceleme vb. amaçlı alıntılar yapılabilir. Bilgiyi paylaşın.

04  Medya Planlaması Şart!

İmecefon projelerinde “kartopu etkisi” denilen, projenin ilk 2 haftasında yoğun ilgi görmesi durumuna    
ulaşabilmeniz için iyi bir tanıtım stratejisine ihtiyacınız olacaktır. 

Kampanyalarınızın iletişim etkisini artırmak için projeniz veya STK’nıza yardımcı olmak isteyen ünlü isimlere 
videonuzda yer vermeye çalışabilirsiniz. 
Online destekçilere yukarıda belirttiğimiz “birlikte değer yaratma” yaklaşımı ile ulaşmaya çalışırken, aynı 
zamanda mevcut “bağışçı” kitlenize de proje ile ilgili e-posta göndermeli, oluşturacağınız potansiyel “des-
tekçi” listelerinde yer alan kişilerle online olarak da iletişime geçmelisiniz. Unutmayın, imecefon projeleri 
yoğun tanıtım gerektirmektedir! Bir projeyi Facebook veya Twitter hesaplarında bir defa paylaşmak ya da 
aynı içeriği aynı kişilere aynı şekilde sunmak etkileşimi arttırmayacaktır. 
Online’ın harcinde, offline olarak da medya planlamasını projeden 1 ay kadar önce yapmanız gerekecektir. 
STK’nızın proje ile ilgili röportaj verebileceği dergi ve gazete gibi yayınlarla, tanıtım yazısı veya köşe yazısı 
yazabilecek kişilere ulaşmanız gerekecektir. Birçok dergi bir sonraki ayın sayısı için yazı almayı ayın 20’sinden 
sonra durdurmaktadır. 30 gün sürecek olan bir projenin bir ay sonraki dergide yayınlanması pek bir anlam 
ifade etmeyecektir haliyle! 

Bu sebeple, projelerinizi ayın ilk haftasında yayına almanız ve proje yayına girmeden 2 hafta önce, gerekli 
medya iletişimini sağlamış olmanız, ay başı yayınlarda yer almanızı kolaylaştıracak ve projeye ilgiyi arttıra-
caktır. Projenizi oluşturmak ve proje link’ini proje öncesinde almak için biayda.com ekibi ile iletişime geçebi-
lirsiniz.
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05  Bizim Deneyimlerimiz

Biayda.com olarak şimdiye kadarki gözlemlerimizi de sizinle paylaşmak isteriz:

- Sosyal mecralarda paylaşım ve destek arasında “%10 kuralı” dediğimiz bir ilişki mevcut. Bu şu de-
mek: Eğer projeniz Facebook üzerinde 100.000 defa paylaşıldıysa, muhtemelen 10.000 kişi projenize göz 
atacak ve 1.000 kişi destek olmayı düşünecektir. Yani her adımda, ancak bu kişilerin ancak %10’u projenizi 
incelemeye devam edecektir. Ulaşmak istediğiniz destekçi sayısını bu şekilde kabataslak hesaplayabilirsiniz. 
Bu paylaşım rakamlarına ulaşmak için projenizle ilgili hazırlayacağınız Facebook reklamlarını ve Twitter 
TrendTopic’lerini deneyebilirsiniz.

- Biayda.com’daki ortalama destek miktarı 75 TL ila 125 TL aralığındadır. En çok tercih edilmesini iste-
diğiniz 1-2 ödülü bu segmente yerleştirirseniz daha fazla destek toplama imkanınız olacaktır.

- Global olarak imcefon projelerinin başarı oranı %35-40, ortalama proje bütçesi 4000 – 5000 $’dır. 
Türkiye’de de aşağı yukarı bu rakamlar geçerlidir. Proje bütçenizi yüksek tutmanız, aynı ölçüde büyük bir 
tanıtım kampanyası yürütmenizi gerekli kılacaktır. 

- Global olarak projelerin %60 kadarı yakın çevre ve arkadaşlardan toplanmaktadır. Bu rakam bireysel 
projeler için geçerli olmakla birlikte, “kartopu etkisi”’ni yaratacak kitlenin büyük kısmını “bağışçılarınızı” 
“destekçilere” çevirerek elde etmeniz mümkündür. Geri kalan kitleyi “Word of mouth” ağızdan ağıza yoluyla 
toplayacağınızdan emin olabilirsiniz!

Şimdilik bizden bu kadar! Her türlü sorunuzu bile iletişim@biayda.com veya proje@biayda.com adresinden 
iletebilirsiniz. Hayallerin hayat bulması dileğiyle!


