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Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Myra Ajans’ın girişimleri ile gerçekleştirilen 

“Hemzemin Konferansı” kapsamında, 25 Şubat 2015 tarihinde, “Kaynak Geliştirmede 

İletişimin Rolü” konulu bir panel düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin 

katıldığı panelde kaynak geliştirmede iletişimin önemi farklı örnekler üzerinden paylaşıldı. 

TÜSEV Genel Sekreter Yardımcısı Liana Varon moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, 

TÜSEV Proje Koordinatörü Burcu Uzer, Koruncuk Vakfı Bireysel İlişkiler ve Sosyal Medya 

Koordinatörü Aydan Kıral ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği Kurucusu Enes Kaya, bireysel 

bağışçılarla kurdukları iletişim konusundaki deneyimlerini paylaştılar. 

Türkiye’de Bireysel ve Kurumsal Bağışçılığın Durumu 

Dünya Bağışçılık Endeksi’ne göre Türkiye bağışçılık alanında 135 ülke arasında 128. sırada yer alıyor.1 

Raporlanmamış ya da doğrudan STK’lara yapılmadığı tespit edilen bağışlar var olsa da, Türkiye 

bağışçılık alanında hala listenin en alt sıralarında yer alıyor. Bunun birçok nedeni bulunuyor. TÜSEV’in 

2006 yılında yayınladığı “Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet” 

araştırmasının verilerine göre; bireyler bağışlarını STK’lar yerine doğrudan ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırmayı tercih ediyorlar. Bağışlarını bir kurum aracılığıyla yapmayı tercih etmemelerinin en önemli 

sebebi ise, ihtiyaç gördükçe ve düzensiz bağış yapmayı tercih etmeleri olarak görünüyor. Araştırmada 

ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç ise, bireylerin STK’ları tanımamaları nedeniyle bağış 

yapmadıklarını gösteriyor. 

Türkiye’de, bireysel ve kurumsal bağışçılar ile STK’lar arasında karşılıklı iletişime açılmamış bir alanın 

varlığından söz etmek mümkün. Belirli kişiler ve kurumlar belirli STK’larla işbirlikleri gerçekleştiriyorlar 

ancak sivil toplumu mali yönden desteklemeye karar vermiş kişi ve kurumların STK’larla işbirlikleri 

kurmaları ve sürdürmeleri aşamalarında bilgi ve araç eksiklikleri olduğu gözlemleniyor.  

Bir yandan da yeni kuşak bağışçıların oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunlar 35–50 yaşları arasında, 

toplumsal değişime önem veren ve bu konuda çalışan kurumların ve bu kurumların çalışmalarının 

farkına varmaya başlamış kişiler. Tanımadıkları bir kişiye bağış yapmaktansa STK’lar aracılığıyla yardım 

yapmayı veya sorunların çözümünde aktif rol oynamayı daha fazla önemsiyorlar.  
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STK’lar ve bağışçılar arasındaki iletişimde hala ihtiyaçlar ve bilgiye erişimde büyük sorunlar mevcut. 

En önemlisi, eğitim, sağlık gibi bağışçıların genel olarak tercih ettiği alanlara ek olarak farklı ve yeni 

alanlara da bağış yapılması önem kazanıyor. Hak temelli kuruluşların veya riskli alanlarda özellikle de 

insan hakları alanında çalışan kuruluşların daha çok öne çıkabilmesi, bağışçıların onları tanıyabilmeleri 

ve desteklemeleri giderek daha fazla önem kazanıyor.   

Bireysel Bağışçılarla İlişkiler ve İletişim 

Bireysel bağışçılarla ilişki kurma ve iletişim yürütme konusunda öne çıkan bazı ilginç örnekler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayni – Maddi Yardımlar 

SineMASAL, Güneydoğu etabını desteklemek isteyen kurumlarla öncelikli olarak ihtiyaç listesini 

paylaşıyor ve listede yer alanları gözden geçirip, yapabilecekleri ayni yardımı gerçekleştirmelerini 

talep ediyor. Bu yardımlar festival haberinin yaygınlaştırılması da olabilir, festival için bir çadırın 

verilmesi de. SineMASAL bu yöntemle paylaşım ekonomisini araçları arasına katarken bir yandan 

da bağışçı bağlılığını sağlıyor. 

Bağışçılara seçenekler sunmak onların hem maddi hem de ayni yönden kuruluşu desteklemelerini 

ve kendilerini projenin bir parçası hissetmelerini sağlar.  

Bağışçılarla ilişki kurmak 

Bağışçı bağlılığını teşvik eden yöntemlerden bir tanesi de bağışçılarla kişisel ve samimi ilişkiler 

kurmak. Koruncuk Vakfı, bağışçılarıyla düzenli iletişim kuruyor ve taleplerine zaman kaybetmeden 

yanıt veriyor.  

Koruncuk Vakfı, “Koruncuk Meleği ve Kahramanı” konsepti ile bağışçıların kendilerini çocuklara 

daha yakın hissetmelerini sağlıyor. Bu yaklaşım bir yandan bağışçıların Vakıfla ilişkisini güçlendirip 

bağlılıklarını artırırken; diğer yandan da bağışçıların gurur duydukları bir gönüllülük deneyimine 

olanak sağlıyor.  

 

Şeffaflık ve Bilgilendirme 

Özellikle yeni kuşak bağışçılar şeffaflığa daha fazla önem veriyor. Koruncuk Vakfı ve SineMASAL, 

projelerinin kat ettiği aşamaları ve kuruluşlarının mali tablolarını düzenli bir şekilde bağışçıları ile 

paylaşıyorlar.  

TÜSEV’in uyguladığı Destekle Değiştir etkinliğinde her projenin bütçesi,  hedeflenen toplam bağış 

ve toplanan bağışların hangi bütçe kalemleri için kullanılacağı açıklanıyor. Etkinlikten altı ve on iki 

ay sonra desteklenen projelerin geldikleri aşama bağışçılarla paylaşılıyor.  

Küçük Bağışlar da Fark Yaratır 

Bağışçılar, toplumsal ya da sosyal sorunların büyüklüğü ve derinliği karşısında kendini çaresiz 

hissedebiliyor. Yaptıkları bağışların bir sosyal sorunun çözümü ya da değişim yaratmak için yetersiz 

olacağı hissine kapılabiliyorlar. 

 Küçük bağışların da büyük etkilerinin olabileceği fikri iletişimde kullanılabilir ve bağışçılara her 

türlü desteğin faydalı olduğu anlatılabilir. 



 

 

 

 

 

 

 

Kuruluşlar ve Çalışmaları 

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 

TÜSEV, 1993 yılında 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel 

altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 110 mütevellisi, TÜSEV çatısı altında 

işbirliği yapmaktadır.  

TÜSEV Sosyal Yatırım Programı, Değişim İçin Bağış Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına fon 

aktarımının, yaratılan sosyal etkinin ve mali sürdürebilirliğin artırılmasını desteklemeye yönelik 

yenilikçi filantropi modellerini tanıtma, başarılı uygulamaları yaygınlaştırma, tematik işbirlikleri ve ağ 

oluşturma faaliyetleri yürütmektedir.  

Tanıtılan yenilikçi filantropi modellerinden bir tanesi olan Destekle Değiştir uluslararası 

uygulamalarda Giving Circle olarak bilinmekte ve TÜSEV tarafından Türkiye’deki yerel alışkanlık ve 

kültüre uyarlanırken modelin başka kurum, kişi ve gruplar tarafından kullanılması da teşvik 

edilmektedir. 

Bireysel ve yerel bağışçılığı hedef alan Destekle Değiştir, bir bağışçı grubunun çalışmalarına inandıkları 

STK’ları tanımak ve desteklemek üzere inisiyatif alması üzerine işler. Bu yöntem sayesinde hem 

bağışçılar bağışları konusunda aktif rol almış olurlar hem de STK’lar bireysel bağışçılarla iletişimlerini 

güçlendirirler.  

Proje hakkında detaylı bilgiye www.degisimicinbagis.org adresinden ve Destekle Değiştir hakkında 

detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir. 

TÜSEV’i sosyal medyada takip etmek için: @tusev, @stkizleme, facebook.com/tusevtr 

www.tusev.org.tr 

Teşekkür Etmenin Gücü 

STK’lara yapılan bağışların ardından yapılan ikinci bir iletişimin yine bağış istemek üzerine olması 

bağışçılarda onlardan sadece para beklendiği hissini uyandırıyor.  

Koruncuk Vakfı her bağıştan sonra özel bir mesajla bağışçılarına teşekkür ediyor. SineMASAL kitlesel 

fonlama kampanyasında kendilerini destekleyenlere ufak hediyeler gönderiyor. Destekle Değiştir 

etkinliğinden sonra bağışçılar destekleri STK’lardan dijital bir teşekkür sertifikası alıyorlar.  

Akranlar Arası Güven ve Teşvik 

Bağışçılık sadece STK-bağışçı ilişkisinden oluşmuyor. Bağışçı–bağışçı ilişkisi de önemli bir güven ve 

teşvik unsuru.  

Destekle Değiştir etkinliğinde bağışçılar herhangi bir baskı unsuru olmadan kendileri gibi bağış 

yapan kişileri görüyor ve STK’ları desteklemek konusunda çok daha istekli oluyorlar.  

http://www.degisimicinbagis.org/
http://degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik/destekle-degistir/destekle-degistir-2
http://www.tusev.org.tr/


 

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) 

1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulan 

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, korunmaya muhtaç çocukların yani Koruncuklar’ın, 

“Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim 

görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için 

çalışır. Bolluca Çocuk Köyü’ndeki çalışmalarla beraber, şimdiye dek 400 korunma ihtiyacında çocuğa 

ulaşıldı ve çocuklara 18 yaşından sonra, onlar tam bağımsız hayata geçerek, kendi ayakları üzerinde 

durana kadar destek veriliyor.  

Koruncuk Vakfı bireysel bağışçılarla çok farklı ve kişisel ilişkiler kuruyor. Sosyal medyayı sıklıkla ve 

samimi bir dil ile kullanan Vakıf insanların etkinlikleri takip etmesi ve vakfın ruhunu anlaması için 

bağışçılarla yapılan ziyaretleri, çocukların evde anneler ile yaptıkları bazı aktiviteleri uygun bir şekilde 

paylaşarak bağışçı iletişimini arttırıyor. Koruncuk Vakfı Sertifika bağışlarına sıklıkla yönlendiren bir 

vakıf ve bu vesileyle de farkındalık artıyor. Bağışçıların adres bilgileri, yapılan bağış online değilse 

ulaşılabilir olmayabilir. Bu tür durumlarda bağışçının bilgisine sosyal medyadan ulaşılabiliyor ve teyit 

edilebiliyorsa bu yolla da teşekkür edilebileceğini ve bu tür teşekkürlerin olumlu geri dönüşlere yol 

açtığını belirtiyor Koruncuk Vakfı. Önemli olan, yapılan bağış tutarı değil bağışçı iletişimi ve 

sürdürülebilirliktir.  Koruncuk Vakfı’nın bu konu özelinde verdiği bir örnek şu şekilde: Bir destekçi aile 

arasında ne kadar çay içildiğini fark ederek aile fertlerinin katılımı ile içilen çay miktarı kadar 

Koruncuk’a bağışta bulunuyor. Karşılık olarak üzerinde bir çay resmi olan kart ile gönderilen teşekkür 

bağışçıyı çok mutlu ediyor. Bağışlarının devamlı olacağını belirttikten sonra bağışçı bir de kurumu ile 

vakfa destek vermeye karar veriyor. Ufak bir yanıt ve geri bildirimin bağışların ve gönüllülüğün 

sürdürülmesine etkisini görülebiliyor. 

Sinemasal Kültür Sanat Derneği (SineMASAL) 

Sanatı kullanarak çocukların hayatına katkıda bulunma amacıyla yola çıkan SineMASAL sinema 

festivalleriyle beraber bugüne kadar 17,000 çocuğa ulaşmış. 2013 yılında Güneydoğu’da ve 2014 

yılında Karadeniz’de gerçekleşen SineMASAL, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ulaşma şansı olmayan 

çocukları sinemayla ve etkinliklerle buluşturuyor.  

SineMASAL Ocak ayında Fongogo kitlesel fonlama platformu aracılığıyla gerçekleştirdiği kampanya 

dahilinde bir kitlesel fonlama platformunda gerçekleşen en yüksek fon hedefine ulaştı. Bireysel 

bağışçılar yoluyla 81,020 TL toplanan kampanya özellikle kurucu Enes Kaya’nın bireylerle yoğun 

iletişimi ve sosyal medya kullanımı sayesinde gerçekleşti. 

 


