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Sosyal Değişime Kolektif Katkı: 

Kitlesel Destek Platformları 
 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Fongogo, Biayda ve Carma ile birlikte günümüzün yeni teknoloji eğilimleri 
ile uyumlu olan ve bireylerin sosyal değişime daha etkin, hızlı ve doğrudan katkıda bulunmasını sağlayan 
inovatif sistemlerin tanıtıldığı bir panel ve deneyim paylaşımı etkinliği düzenledi.  
 
23 Ocak tarihinde gerçekleşen etkinlikte dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve Türkiye’de de popülerlik 
kazanmaya başlayan “crowdfunding” (kitlesel destek) platformları tartışmaya açıldı. Bu modelin 
öncülerinden Fongogo ve Biayda bireylere ve sivil toplum kuruluşlarının projelerinin internet 
platformlarında yayınlanmak üzere seçilmesi ve seçilen projelerin hedeflenen desteğe ulaşabilmesi için 
nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladılar.  
 
Şirketlere ve bireylere gönüllülük projeleri  bulma, sivil toplum kuruluşlarına ise gönüllülerle eşleşmek 
için yeni bir alan sunan Carma çalışan gönüllülüğü kavramından ve şirketlerin sivil toplum kuruluşlarıyla 
yürütebilecekleri ortak çalışmalardan bahsetti.  
 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, sivil toplum kuruluşlarına yeni teknolojiler aracılığı ile az masraflı, hızlı, kolay 
ve doğrudan kaynak geliştirme ve iletişim fırsatı sunan kitlesel destek platformlarının bağışçılığın doğasını 
değiştirme ve bağışçı ile STK arasındaki boşlukları doldurma potansiyeline sahip olduğuna değindi.  
 

Dünyada yaygınlaşan bir kavram olarak “kitlesel destek” 
 
“Kitlesel destek” anlamına gelen crowdfunding, çevirimiçi faaliyet gösteren platformlar üzerinden çok 
sayıda bireyin, para ve diğer kaynaklarını bir havuzda birleştirerek ve ağ kurarak başka kişiler ve 
kuruluşlar tarafından başlatılmış sosyal değişim çalışmalarının veya yaratıcı projelerin hayata 
geçirilmesine katkıda bulunmalarıdır. Kitlesel destek platformları, sanattan müziğe, girişim fikirlerinden 
teknolojiye kadar farklı konularda projelere fonlar yaratıyorlar. Örneğin Kickstarter üzerinden bugüne 
kadar 928 milyon dolar bağış toplanarak proje sahiplerine aktarıldı. 
 
Kitlesel destek platformlarında destekçilerin içsel, dışsal ve sosyal motivasyonlarına hitap ediliyor. Bağış 
temelli platformlarda destekçiler bir projenin hayata geçirilmesi ve duyurulmasına katkıda bulunmanın 
mutluluğunu edinirken, destek miktarına göre ödül veren platformlar destekçilere hem manevi hem 
somut geri dönüş sağlamış oluyor. Sosyal borçlanma sitelerinde destekçiler verdikleri desteği proje 
tamamlandıktan ve geri ödeme yapıldıktan sonra geriye alabiliyor veya sisteme tekrar vererek yeni 
projelere katkı sağlayabiliyorlar.  
 
Çevirimiçi sosyal ağlarda olduğu gibi kitlesel destek platformlarında da web 2.0 uygulamaları kullanılıyor, 
bu da bağışçıların destekledikleri kampanyaya aktif katılımlarını sağlıyor ve bağışçılığı daha interaktif hale 
getiriyor. Bağışçılar zamanlarını ya da paralarını bağışlarken çoğu zaman destekledikleri projenin gelişimi 
ile ilgili bilgi ve raporları bu web sitelerinden takip edebiliyorlar. Sivil toplum kuruluşları kaynak geliştirme 
masrafı olmadan çok sayıda, farklı profildeki destekçilere kolaylıkla ulaşabiliyor, bağış toplayabiliyor, 
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gönüllü bulabiliyor ve yaptıkları işlerin görünürlüğünü arttırabiliyorlar; ayrıca bazı web siteleri sivil toplum 
kuruluşlarına proje hazırlama, sunumu ve raporlaması, iletişim stratejisi için kaynaklar sunuyor. 
 
 

Sosyal medya bağışçılık için yeni bir çığır açıyor 
   
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Sosyal Yatırım Direktör Sevda Kılıçalp’e göre  Türkiye’de internet ve akıllı 
telefon telefonlarına yoğun erişim ile birlikte sosyal medyanın yaygın kullanımı görünürlük kazanmak ve 
yeni destekçilere ulaşmak için sivil toplum kuruluşlarına eşsiz fırsatlar sağlıyor.  
 
Kılıçalp’in 2014’te Dünyada Sosyal Dijital ve Mobil Raporu’ndan aktardığı verilere göre Türkiye’de 
yaklaşık 36 milyon internet kullanıcısı var. Diğer bir deyişle nüfusun %45’inin internet erişimi, bunların 
%93’ünün Facebook, %72’isinin Twitter hesabı bulunuyor. İnternet kullanıcıları günde ortalama 2,5 
saatini sosyal medyaya ayırıyor. Akıllı telefon kullanıcılarının  nüfusa oranı ise %84 civarında ve bunların 
da yarısından fazlası (%51) telefonlarından sosyal medya uygulamalarına erişiyor.  
 
Dünyada da web ve sosyal medyada kullanımın artışı kaynak geliştirme dünyasında dönüşüme neden 
oluyor. Bireyler internet üzerinden bağış yapmaya daha fazla yöneldikleri gibi herhangi bir yöntemle 

bağış yapmadan önce kuruluş hakkında bilgi toplamak için 
internete başvuranların sayısı da gittikçe artıyor.  
 

İnternet küçük miktarda ama çok sayıda 
bağışa ulaşmanın yolu 
 
TÜSEV Hayırseverlik Araştırması’na göre Türkiye’de 
bireylerin %80’si bağış yapıyor, bağış yapanların %87’si 
bağışlarını sivil toplum kuruluşları yerine ihtiyaç sahibi 
kişilere doğrudan vermeyi tercih ediyor. 2006’da bu ankete 
yanıt verenler, kişiden kişiye bağışı tercih etmelerinin en 
başında az miktarlarda bağış yapmak (%54), plansız bağış 

yapmak  (%21), güven eksikliği (%12), sivil toplum kuruluşlarını tanımama (%9) gibi nedenler geldiğini 
bildirmişlerdi.  
 
Charities Aid Vakfı (CAF) 2013 Dünya Bağışçılık Endeksi’nde Türkiye’nin sıralaması (135 ülke içinde 
128’inci sırada) ve temel göstergelerdeki puanı (bir STK’ya nakdi bağış nüfusun %13’ü, tanımadığı bir 
kişiye yardım nüfusun %13’ü, gönüllülük nüfusun %5’i) bu verileri destekliyor. Çevirimiçi kitlesel destek 
platformları sivil toplum kuruluşlarına küçük miktarlarda bağış yapmak isteyen çok sayıdaki kişiye ulaşma, 
projelerini tanıtma ve destekçileri ile aralarındaki bağı güçlendirme imkanı buluyorlar.  
 
Sosyal değişime katkıda bulunmak isteyen bireyler ise ilgi alanlarındaki kuruluş, proje ve kampanyaları 
kolaylıkla tespit edebiliyor, destekledikleri projeleri sosyal hesapları üzerinden başkalarına duyuruyor ve 
daha fazla destek toplanmasına ve kuruluşun bilinirliğinin artmasına yardımcı olabiliyorlar. Üstelik bağış 
işlemini gerçekleştirmek de son derece kolay ve hızlı hale geliyor.   
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Projelere destekçi bulmak için başarı 
karnesi  
 
Kitlesel destek platformları aracılığı ile bağış 
toplamak isteyen kişi ve kuruluşların dikkat 
etmesi gereken  şeylerin başında fikir değil proje 
sunmak, projeyi iyi anlatabilmek, doğru iletişim 

kurmak, destekçilerin içinde yer alabileceği ve bağ kurabileceği destek biçimleri sunmak ve sosyal medya 
ağlarını iyi kullanabilmek geliyor.  
 
Fongogo’dan Ceylan Ölçer’e göre projenin ana sayfası profesyonel görünmeli ve projenin kapsamını çok 
net bir şekilde aktarabilmeli. Projenin amacı, yöntemi, faaliyetleri ve yaratacağı faydayı en etkili biçimde 
anlatmanın yollarından bir tanesi video ve fotoğraf gibi görsel malzemeler kullanmak. Bilgisayar ve akıllı 
telefon kullanıcılarının gün içerisinde internette uzun saatler geçirmelerine rağmen bir videoya ortalama 
1,5 dakikadan fazla ayırmıyorlar. Kullanıcıların ilgisini çekebilmek için mesajın ilk bir dakika içinde 
verilmesi gerekiyor.  
 
Görsel materyallerde ajitasyon ve acındırmadan kaçınılmalı, izleyiciye güven hissi veren, samimi ve 
projenin ana noktalarını net bir biçimde özetleyen bir kompozisyon oluşturulmalı.  
 
Kitlesel destek platformlarında projelerin bir kez yayınlanmış olması yetmiyor, koyulan hedefe 
ulaşabilmek için projenin farklı kanallar aracılığı ile sürekli olarak duyurulması da gerekiyor.  
 
Biayda’dan Koray Dinçalp’e göre bir kitlesel destek platformunda projelere destek verenlerin en başında 
proje sahibinin ailesi, ikinci sırada arkadaşları ve arkadaşlarının arkadaşları ve üçüncü sırada ise projeye 
tesadüfen rastlamış ve merak duygusuyla desteklemeye karar vermiş kişiler geliyor. Bu grupların 
büyümesi proje yaratıcılarının iletişim ağlarını etkin şekilde kullanmasına bağlı.  
 
Carma’dan Sandrine Ramboux şirketlerin çalışanlarını yönlendirebilecekleri gönüllü projeler bulmanın 
zorluğuna ve sivil toplum kuruluşları ile şirketleri buluşturan alanların eksikliğine dikkat çekiyor. Carma’da 
bir projenin yayınlanabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının hangi alanlarda ve ne özellikte bir gönüllüye 
ihtiyaç olduğunu, gönüllünün kaç saat çalışacağı ve ne yapacağının açık bir şekilde belirtmeleri gerekiyor.  
 
Carma’da sivil toplum kuruluşlarının proje faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmanın yanı sıra şirket 
çalışanları bu kuruluşların kapasite gelişimine katkıda bulunmak için uzmanlıkları doğrultusunda gönüllü 
destek verilebilmeleri de söz konusu.  
 
Bir proje kitlesel destek platformunda yayınlanmaya başlamadan önce anahtar kişi, topluluk ve 
kuruluşların belirlenmesi ve öncelikle onlardan destek istenmesi önemli. Bir destekçinin desteklediği 
proje ile ilgili haberi kendi sosyal ağında paylaşması sayesinde çok daha fazla kişi projeden haberdar 
oluyor.  
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İnsanlar tanımadıkları bir kuruluştan gelen destek talebinden daha fazla akranlarının tercihlerine, 
güveniyorlar. Böylece proje destekçileri projelerin bir nevi elçiliğini yürütüyor ve projenin başarısına 
referans oluyorlar.  
 
Bir proje otuz gün içerisinde destek bulamazsa sistemde daha fazla gün kalsa bile bu sonuç değişmiyor, o 
yüzden kampanyaların ilk iki haftasında tüm iletişim fırsatlarının kullanılması önem taşıyor.  
 
Bağışçılar arasında yükselen bir diğer beklenti de şeffaflık. Projelerin hangi aşamasında ve ne şekilde 
projenin ilerleyişi hakkında destekçilerin haberdar edileceğinin kampanya sırasında belirtilmesi güven 

duygusunu perçinliyor.  
 
Destekçilere teşekkür ederek ve onları proje 
tamamlandıktan sonra da bilgilendirmeye devam 
ederek proje sahipleri takipçi grubu yaratabiliyor 
ve destekçileri ile aralarındaki bağı 
güçlendirebiliyorlar.  
 

Kitlesel destek platformları hem yeni zorluklar hem fırsatlar sunuyor 
 

Kitlesel destek platformlarının Türkiye’de kısa bir süredir aktif olmasından dolayı proje sahiplerini 
bir takım zorluklar bekliyor. Bu zorlukların en başında platformlarda yayınlanacak olan projelerin 
yardım toplama izni alma zorunluluğu geliyor.  

 
Kullanıcılar henüz tanıştıkları bu platformların birer sosyal girişim olduğunun ve sitelerin yönetim 
giderlerinin olduğunun farkında değiller. Bu platformların herbirinde projeleri seçen, tanıtım videolarının 
hazırlanması ve proje sunumu konularında sivil toplum kuruluşlarına rehberlik eden, daha iyi projelerin 
geliştirilmesi için çeşitli öğretici materyaller geliştiren profesyonel ekipler istihdam ediliyor. Platformların 
fon hedefini tutturan projelerin üzerinden belli bir yüzde alıyor olması şaşkınlıkla karşılanabiliyor. Halbuki 
Türkiye’deki platformların uyguladığı komisyon, dünyadaki Kickstarter gibi örneklerinkinin altında.  
 
Kitlesel destek platformları sivil toplum kuruluşlarını tek taraflı iletişimin ötesine geçerek potansiyel 
destekçileri ile diyalog kuran, katılımcı, şeffaf bir çalışma biçimine doğru çekiyor.  Kuruluşların kaynak 
geliştirme araçlarından faydalanabilmek için bu yeni talepler karşısında kendilerini yenilemeleri de 
gerekiyor. 
 
TÜSEV hakkında 
 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve 
derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mal, ve işlevsel 
altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında 
işbirliği yapmaktadır.  
 
TÜSEV, Sosyal Yatırım Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına fon aktarımının, yaratılan sosyal 
etkinin ve mali sürdürebilirliğin artırılmasını desteklemeye yönelik yenilikçi filantropi ve sosyal girişimcilik 
modellerini tanıtma, başarılı uygulamaları yaygınlaştırma, tematik işbirlikleri ve ağ oluşturma faaliyetleri 
yürütmektedir.  
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www.tusev.org.tr 
www.degisimicinbagis.org.  

www.sosyalgirisim.org  
Twitter: @tusev 

Facebook: https://www.facebook.com/tusevtr 
 

http://www.tusev.org.tr/
http://www.degisimicinbagis.org/
http://www.sosyalgirisim.org/

