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Kaynak Yaratma ???Kaynak Yaratma ???



STKSTK’’nnıınn KaynaklarKaynaklarıı

•• Bir sivil toplum kuruluBir sivil toplum kuruluşşunun (unun (STKSTK’’nnıınn) ) 
kaynaklarkaynaklarıı şşunlardan oluunlardan oluşşur:ur:
1.1. ÜÜye ye öödentileri,dentileri,
2.2. BaBağışğışlar,lar,
3.3. Kermes, mKermes, müüzayede, konser vb gibi etkinlik gelirleri,zayede, konser vb gibi etkinlik gelirleri,
4.4. DoDoğğrudan para destekleri (fonlar, sponsorluklar, rudan para destekleri (fonlar, sponsorluklar, 
krediler),krediler),
5.5. Malzeme, araMalzeme, araçç--geregereçç gibi konularda ayngibi konularda aynîî yardyardıımlar,mlar,
6.6. Kullanma haklarKullanma haklarıı (bedelsiz kiralama, bedelsiz (bedelsiz kiralama, bedelsiz 
hizmetler, hizmetler, ööddüünnçç kullanma vb),kullanma vb),
7.7. Faiz, ekonomik iFaiz, ekonomik işşletme gelirleri vb.letme gelirleri vb.



Kaynak Yaratma TKaynak Yaratma Tüürlerirleri

��Maliyetleri karMaliyetleri karşışılama,lama,

��ÜÜyelik yelik öödentileri,dentileri,

��BaBağışğışlar,lar,

��BaBağışğış kampanyalarkampanyalarıı,,

��SSüübvansiyonlar,bvansiyonlar,

��SatSatışışlar,lar,

��Kermesler,Kermesler,

��AAççıık artk artıırmalar,rmalar,

��Proje iProje işşletme paylarletme paylarıı,,

��Davetiye satDavetiye satışışlarlarıı,,

��Gezi organizasyonlarGezi organizasyonlarıı,,

��AynAynîî destekler,destekler,

��Yerel Yerel öözellikte zellikte 
etkinlikler...etkinlikler...



2 2 ÖÖnemli Hatanemli Hata
•• STK STK ççalalışışma yama yaşşamamıında kaynak yaratmayla nda kaynak yaratmayla 

ilgili iki ilgili iki öönemli hata vardnemli hata vardıır:r:
•• BirincisiBirincisi; kaynak yaratma konusu, ; kaynak yaratma konusu, STKSTK’’dakidaki

herkes tarafherkes tarafıından ndan ““en belalen belalıı”” iişş olarak olarak 
kabul edilir. Herkes uzak durmaykabul edilir. Herkes uzak durmayıı tercih tercih 
eder.eder.

•• İİkincisikincisi; bir i; bir işş yapmak iyapmak iççin in STKSTK’’dada herkes herkes 
““öönce parance parannıınn”” varolmasvarolmasıı gerektigerektiğğini ini 
ddüüşşüünnüür ve sr ve sööyler.yler.



HatalarHatalarıı DDüüzeltelim !...zeltelim !...



Neden kaynak arNeden kaynak arııyoruz?yoruz?

•• STKSTK’’nnıınn iişşletme masraflarletme masraflarıınnıı karkarşışılamak lamak 
iiççin (Personel masraflarin (Personel masraflarıı, kira, ileti, kira, iletişşim vb),im vb),

•• Proje ve faaliyet giderleri iProje ve faaliyet giderleri iççin,in,

•• STK STK ççalalışışmalarmalarıında gerekli yatnda gerekli yatıırrıımlar imlar iççin in 
(Mobilya, bilgisayar, faks vb).(Mobilya, bilgisayar, faks vb).



““Kaynak YaratmaKaynak Yaratma”” nedir?nedir?

•• Kaynak yaratmaKaynak yaratma; gerek ; gerek STKSTK’’nnıınn kurumsal kurumsal 
varlvarlığıığınnıı ssüürdrdüürme, gerekse proje ve rme, gerekse proje ve 
faaliyetlerini gerfaaliyetlerini gerççekleekleşştirmek itirmek iççin ihtiyain ihtiyaçç
duyduduyduğğu para, malzeme, arau para, malzeme, araçç--geregereçç ve ve 
hizmetleri elde etmek ihizmetleri elde etmek iççin in aktif ve sistemliaktif ve sistemli
olarak yapolarak yapıılan lan ççalalışışmalarmalarıın tamamn tamamııddıır.r.



Kaynak YaratmanKaynak Yaratmanıın n ÖÖzelliklerizellikleri

•• Kaynak yaratmaKaynak yaratma, kendi hedef ve stratejisi , kendi hedef ve stratejisi 
olan, profesyonel ve etik deolan, profesyonel ve etik değğerlere sahip erlere sahip 
bir STK bir STK ççalalışışmasmasııddıır.r.

•• Kaynak yaratmanKaynak yaratmanıın temel kavramlarn temel kavramlarıı::
1.1. Hedef,Hedef,
2.2. Strateji,Strateji,
3.3. Profesyonellik,Profesyonellik,
4.4. Etik deEtik değğerler.erler.



STKSTK’’dada ““EtikEtik”” Nedir?Nedir?

•• EtikEtik, bir ki, bir kişşi veya kurului veya kuruluşşun uymak un uymak 
zorunda olduzorunda olduğğu davranu davranışış kurallarkurallarıı
bbüüttüünnüüddüür.r.

•• ESYO ManifestosuESYO Manifestosu’’nda yer alan ilkeler, nda yer alan ilkeler, 
STKSTK’’larlarıınn uymasuymasıı gereken etik degereken etik değğerleri erleri 
öözetlemektedir.zetlemektedir.



ESYO Etik DeESYO Etik Değğerlerierleri

��Toplum ve Toplum ve üülke lke 
yararyararıı,,

��GGöönnüüllllüüllüük,k,

��AAççııklklıık ve saydamlk ve saydamlıık,k,

��KatKatııllıımcmcııllıık,k,

��PaylaPaylaşışımcmcııllıık,k,

��Kâr amacKâr amacıı ggüütmemek,tmemek,

��BaBağığımsmsıızlzlıık,k,

��ÇÇııkar gkar göözetmemek,zetmemek,

��İşİşbirlibirliğği,i,

��UzlaUzlaşşmacmacııllıık,k,

��ÇÇooğğulculuk,ulculuk,

��OrtaklOrtaklıık ve k ve 
dayandayanışışmacmacııllıık,k,

��DDüürrüüstlstlüük,k,

��Ortak deOrtak değğerlere saygerlere saygıı,,

��İİyi niyetlilik.yi niyetlilik.



Kaynak Bulmak ???Kaynak Bulmak ???



Parasal KaynaklarParasal Kaynaklar

•• Sivil toplum kuruluSivil toplum kuruluşşlarlarıı, kâr amac, kâr amacıı ggüütmeyen tmeyen 
öörgrgüütlerdir.tlerdir.

•• Ama bu tespit, Ama bu tespit, STKSTK’’larlarıınn gelir sagelir sağğlamak lamak üüzere zere 
faaliyette bulunmayacaklarfaaliyette bulunmayacaklarıı anlamanlamıına gelmez.na gelmez.

•• ÖÖnemli olan, gelir elde etme faaliyetlerinin STK nemli olan, gelir elde etme faaliyetlerinin STK 
amaamaççlarlarıına uygun olmasna uygun olmasııddıır.r.

•• Sadece gelir elde etmek iSadece gelir elde etmek iççin in ççalalışışma yapmak ma yapmak 
dodoğğru deru değğildir.ildir.

•• Gelir saGelir sağğlama yol ve ylama yol ve yööntemlerinin de etik ntemlerinin de etik 
kurallara uygun olmaskurallara uygun olmasıı gerekir.gerekir.



Kaynak Yaratma StratejileriKaynak Yaratma Stratejileri

•• StratejiStrateji, , öönceden belirlenen bir amaca nceden belirlenen bir amaca 
ulaulaşşmak imak iççin sein seççilen yol demektir.ilen yol demektir.

•• Bir strateji belirlenirken; Bir strateji belirlenirken; STKSTK’’nnıınn ggüçüçllüü ve ve 
zayzayııf yf yöönlernleri dikkate ali dikkate alıınnıır.r.

•• STKSTK’’yyıı etkileyen uzak ve yaketkileyen uzak ve yakıın n ççevrenin evrenin 
etkileri incelenir; STK detkileri incelenir; STK dışıışında olunda oluşşan an ffıırsat rsat 
ve tehditlerve tehditler dedeğğerlendirilir.erlendirilir.



Temel Stratejiler 1Temel Stratejiler 1

•• Bir STK faaliyetinde ilk soru, Bir STK faaliyetinde ilk soru, ““Biz bunu Biz bunu 
yapabilir miyiz?yapabilir miyiz?”” olmalolmalııddıır.r.

•• Faaliyetin Faaliyetin ööllççeeğğii dodoğğru belirlenmelidir.ru belirlenmelidir.
•• DoDoğğru ru ööllççeklendirilmedieklendirilmediğği ii iççin bain başşararııssıız z 

olan bir faaliyet, sonraki olan bir faaliyet, sonraki ççalalışışmalarda malarda 
üürkeklik ve rkeklik ve ççekingenlik yaratekingenlik yaratıır.r.

•• SSüütten atten ağğzzıı yananlaryananlarıın, yon, yoğğurdu urdu üüflemeyi flemeyi 
(hatta hi(hatta hiçç yememeyi) deneyeceklerini yememeyi) deneyeceklerini 
unutmayunutmayıın!n!



Temel Stratejiler 2Temel Stratejiler 2

•• Bir kaynak yaratma faaliyetini doBir kaynak yaratma faaliyetini doğğru ru 
ööllççeklendirmenin yolu, eklendirmenin yolu, dodoğğru planlamaru planlama
yapmaktan geyapmaktan geççer.er.

•• DoDoğğru bilgi, yeterli belge, nitelikli iru bilgi, yeterli belge, nitelikli işş planplanıı, , 
etkin betkin büüttççeleme ve STK etik deeleme ve STK etik değğerleri, bu erleri, bu 
ssüürereççte kullanmante kullanmanıız gereken vazgez gereken vazgeççilmez ilmez 
kavramlardkavramlardıır.r.



Temel Stratejiler 3Temel Stratejiler 3

•• ÇÇok bok büüyyüük k ööllççekli bir proje yerine, kekli bir proje yerine, kıısa sa 
ssüürede yeterli sonurede yeterli sonuçç verecek, uygun verecek, uygun 
ööllççekli bir faaliyet iekli bir faaliyet iççin kaynak bulmak daha in kaynak bulmak daha 
kolaydkolaydıır.r.

•• EEğğer uzun ser uzun süüreli, breli, büüyyüük bir proje k bir proje 
yapacaksanyapacaksanıız, kaynak bulma imkanlarz, kaynak bulma imkanlarıınnıızzıı
genigenişşletmek iletmek iççin projeyi (doin projeyi (doğğru ru 
ddüüzenlenmizenlenmişş) k) küçüüçük park parççalara balara böölmeyi lmeyi 
deneyebilirsiniz.deneyebilirsiniz.



Temel Stratejiler 4Temel Stratejiler 4

•• İİyi bilinen fon kaynaklaryi bilinen fon kaynaklarıına bana başşvuru sayvuru sayııssıı, , 
her gher güün artmaktadn artmaktadıır. Bu nedenle r. Bu nedenle 
babaşşvurularvurularıın rekabet n rekabet şşansansıı azalmaktadazalmaktadıır.r.

•• Bu nedenle; fon kaynaBu nedenle; fon kaynağığı araaraşşttıırmasrmasıı, , 
STKSTK’’larlar aaççııssıından bir ndan bir ““iişş”” haline gelmihaline gelmişştir.tir.

•• Bu nokta, Bu nokta, ESYOESYO’’yuyu daha daha öönemli bir hale nemli bir hale 
getirmektedir. getirmektedir. ESYOESYO’’dandan veya yerli / veya yerli / 
yabancyabancıı destekdestekççilerden bilgi yardilerden bilgi yardıımmıı
almanalmanıız z öönerilir.nerilir.



Temel Stratejiler 5Temel Stratejiler 5

•• Gerek STK yaGerek STK yaşşamamıında, gerekse herhangi nda, gerekse herhangi 
bir faaliyette; tek bir kaynabir faaliyette; tek bir kaynağğa baa bağğllıı kalmak kalmak 
dodoğğru deru değğildir.ildir.

•• BazBazıı destekdestekççiler, projenin bir biler, projenin bir bööllüümmüünnüün n 
babaşşka kaynaklar tarafka kaynaklar tarafıından veya ndan veya STKSTK’’nnıınn
kendisi tarafkendisi tarafıından sandan sağğlanmaslanmasıınnıı isterler.isterler.

•• Bu nedenle; faaliyetlerde Bu nedenle; faaliyetlerde ““kaynak kaynak 
ççeeşşitlendirmesiitlendirmesi”” öönemli bir unsur olarak nemli bir unsur olarak 
ddüüşşüünnüülmelidir.lmelidir.



Temel Stratejiler 6Temel Stratejiler 6

•• STKSTK’’yaya kaynak destekaynak desteğği alabilecei alabileceğğimizi imizi 
ööngngöördrdüüğğüümmüüz kiz kişşi ve kurului ve kuruluşşlarlarıı iyi iyi 
tantanıımakmak öönemlidir.nemlidir.

•• Kaynak saKaynak sağğlayanlarlayanlarıın, n, belli kural ve belli kural ve 
kokoşşullarullarıı olmasolmasıı normaldir.normaldir.

•• Bu zorunlu Bu zorunlu ççererççeveyi anlamadan kaynak eveyi anlamadan kaynak 
sasağğlaylayııccıınnıın ikna edilemeyecen ikna edilemeyeceğğini iyi ini iyi 
bilmelisiniz.bilmelisiniz.



Temel Stratejiler 7Temel Stratejiler 7

•• STKSTK’’laralara teknik danteknik danışışmanlmanlıık, pahalk, pahalıı bir ibir işş
haline gelmihaline gelmişştir.tir.

•• Bu danBu danışışmanlar, samanlar, sağğlanacak kaynalanacak kaynağığın belli n belli 
bir ybir yüüzdesini hizmetleri karzdesini hizmetleri karşışıllığıığı talep talep 
etmektedirler.etmektedirler.

•• Bu tBu tüür hizmetleri, bedelsiz destek olarak r hizmetleri, bedelsiz destek olarak 
almayalmayıı denemek gerekir.denemek gerekir.

•• ESYO; bu konularda, ESYO; bu konularda, STKSTK’’laralara
faaliyetlerinde yardfaaliyetlerinde yardıımcmcıı olacaktolacaktıır.r.



Temel Stratejiler 8Temel Stratejiler 8

•• ““Kaynak saKaynak sağğlamalama””, , öözzüü ve bive biççimi gereimi gereğği bir i bir 
““profesyonel ciddiyetprofesyonel ciddiyet”” ggöörrüünnüümmüüne sahip ne sahip 
olmalolmalııddıır.r.

•• Kaynak yaratma konusunda Kaynak yaratma konusunda ççalalışışma yapan ma yapan 
yyöönetici, netici, üüye ve gye ve göönnüüllllüüler; ler; STKSTK’’nnıınn amaamaçç
ve ilkelerinden, kuruluve ilkelerinden, kuruluşşun misyon ve un misyon ve 
vizyonuna dek gerekli tvizyonuna dek gerekli tüüm konularda m konularda 
birikimli olmak zorundadbirikimli olmak zorundadıırlar.rlar.

•• Uyulacak koUyulacak koşşullara, pek ullara, pek ççok durumda ok durumda 
giyimgiyim--kukuşşamam ve ve iletiiletişşimim de dahildir.de dahildir.



Temel Stratejiler 9Temel Stratejiler 9

•• BBüüyyüük kurum ve fonlardan, kk kurum ve fonlardan, küçüüçük k 
STKSTK’’larlarıınn destek almalardestek almalarıı kolay dekolay değğildir.ildir.

•• Bu sBu sııkkııntntııyyıı aaşşmanmanıın en kolay yolu; bir n en kolay yolu; bir 
üüniversite, araniversite, araşşttıırma kurulurma kuruluşşu, yerel u, yerel 
yyöönetim veya bnetim veya büüyyüükkççe e STKSTK’’nnıınn projeye projeye 
katkatııllıımmıınnıı sasağğlamaktlamaktıır.r.

•• Buna benzer sorunlar karBuna benzer sorunlar karşışıssıında nda ESYOESYO
katkatııllıımcmcıılarlarıı, ilk destek, ilk destekççilerinizden olacaktilerinizden olacaktıır.r.



Temel Stratejiler 10Temel Stratejiler 10

•• Son ySon yııllarda llarda şşirketlerin irketlerin ““sosyal sorumluluksosyal sorumluluk””
anlayanlayışışlarlarıında gelinda gelişşmeler olmumeler olmuşştur.tur.

•• Yerel Yerel şşirketler, kendileri veya bairketler, kendileri veya bağğllıı olduklarolduklarıı
bbüüyyüük gruplar arack gruplar aracııllığıığı ile bazile bazıı projelere destek projelere destek 
vermektedirler.vermektedirler.

•• Kaynak saKaynak sağğlamada; bu selamada; bu seççeneeneğği de i de 
dedeğğerlendirebilirsiniz.erlendirebilirsiniz.

•• Bu baBu bağğlamda; herkesin akllamda; herkesin aklıına gelen na gelen ilkilk şşirketi irketi 
dedeğğil, il, farklfarklıı seseççenekleri denekleri düüşşüünmeye nmeye 
ççalalışışmalmalııssıınnıız.z.



Temel Stratejiler 11Temel Stratejiler 11

•• Kaynak yaratmak; Kaynak yaratmak; zaman, emek, sabzaman, emek, sabıır, r, 
kadro kadro veve planplan gerektirir.gerektirir.

•• Kaynak yaratmak, Kaynak yaratmak, STKSTK’’dada tek kitek kişşiye iye 
bbıırakrakıılmaslmasıı gereken bir igereken bir işş dedeğğildir.ildir.

•• STKSTK’’larlar kaynak yaratma konusunda kaynak yaratma konusunda 
ççalalışışma yapmalma yapmalıı, faaliyetler ve , faaliyetler ve ççalalışışma ma 
birimleri olubirimleri oluşşturmalturmalıı, konu hakk, konu hakkıında nda 
birikim sabirikim sağğlamak lamak üüzere zere atatöölyelyeler ler 
(workshop) d(workshop) düüzenlemelidir.zenlemelidir.



Temel Stratejiler 12Temel Stratejiler 12

•• STKSTK’’nnıınn kendisi veya ESYO bkendisi veya ESYO büünyesinde nyesinde 
ççalalışışma gruplarma gruplarıı olarak olarak ““Kaynak YaratmaKaynak Yaratma””
eeğğitim programlaritim programlarıınnıın dn düüzenlenmesinde zenlenmesinde 
yarar vardyarar vardıır.r.

•• Bu Bu ççalalışışmalara katmalara katıılan lan STKSTK’’larlar, , üüyeler ve yeler ve 
ggöönnüüllllüüler, yaler, yaşşadadııklarklarıı öörnekleri paylarnekleri paylaşşarak arak 
bir bir ““deneyim envanterideneyim envanteri”” yaratyaratıılmaslmasıına na 
katkkatkıı koymalkoymalıılar.lar.



Temel Stratejiler 13Temel Stratejiler 13

•• Sivil toplum Sivil toplum ççalalışışmasmasıınnıın ana fikri, n ana fikri, katkatııllıım m 
ve paylave paylaşışımmddıır.r.

•• Bir proje veya faaliyetin, Bir proje veya faaliyetin, STKSTK’’yaya ddüüşşen en 
kaynak ihtiyackaynak ihtiyacıınnıı azaltmanazaltmanıın yolu, onu n yolu, onu 
babaşşka ka STKSTK’’larlalarla paylapaylaşşmaktmaktıır.r.

•• AynAynıı konuda konuda ççalalışışan an STKSTK’’larlalarla ortak ve ortak ve 
tamamlaytamamlayııccıı projelerprojeler yapmak, kaynak yapmak, kaynak 
sasağğlaylayııccıılarlarıın daha sn daha sııcak yaklacak yaklaşşmasmasıına da na da 
neden olur.neden olur.



ÖÖzetzet

•• Buraya kadar sBuraya kadar sööylediklerimizi, kylediklerimizi, kıısa sa 
ccüümleler ile mleler ile öözetleyelim.zetleyelim.

•• AklAklıımmıızda kolayca kalabilecek dersler zda kolayca kalabilecek dersler 
halinde tekrar edelim.halinde tekrar edelim.



AklAklıınnıızda Bulunsun...zda Bulunsun...

•• Genel kural olarak; Genel kural olarak; STKSTK’’nnıızzıınn faaliyet faaliyet 
ve projelerinde ve projelerinde tek bir gelir tek bir gelir 
kaynakaynağığına bana bağığımlmlıı kalmamaykalmamayıı bir ilke bir ilke 
haline getirin!haline getirin!

•• Yeni fikirler Yeni fikirler üüretmeye retmeye ççalalışıışın; bunun n; bunun 
iiççin yin yööntem ve teknikler gelintem ve teknikler gelişştirin; tirin; 
yeni fikiryeni fikirlere alere aççıık olun!k olun!



AklAklıınnıızda Bulunsun...zda Bulunsun...

•• Kaynak yaratma Kaynak yaratma ççalalışışmalarmalarıında yer nda yer 
alacak alacak üüye ve gye ve göönnüüllllüü saysayııssıınnıı artartıırrıın; n; 
aralararalarıında bir nda bir yapyapıı oluoluşşturunturun!!

•• Kaynak yaratma faaliyetlerinde Kaynak yaratma faaliyetlerinde aaççıık, k, 
saydam, isaydam, iççten ve hesap verebilirten ve hesap verebilir
olun!olun!



AklAklıınnıızda Bulunsun...zda Bulunsun...

•• Kaynak yaratma, Kaynak yaratma, öözzüü aaççııssıından zor ndan zor 
bir ibir işştir; bu nedenle tir; bu nedenle iyimser, sabiyimser, sabıırlrlıı, , 
dayandayanııklklıı ve azimlive azimli olun!olun!

•• Ders alDers alıın! Sadece hatalarn! Sadece hatalarıınnıızdan zdan 
dedeğğil, bail, başşararıılarlarıınnıızdan da zdan da ders alders alıınn!!



AklAklıınnıızda Bulunsun...zda Bulunsun...

•• Kaynak yaratmada sabKaynak yaratmada sabıır ana r ana 
unsurdur ama zaman da unsurdur ama zaman da ööyledir. yledir. 
ZamanZamanıınnıızzıı dodoğğru kullanru kullanıınn!!

•• Kaynak yaratmanKaynak yaratmanıın zorluklarn zorluklarıı iiççinde, inde, 
hedefinizi ve hedefinizi ve amacamacıınnıızzıı yitirmeyinyitirmeyin!!



AklAklıınnıızda Bulunsun...zda Bulunsun...

•• Kaynak yaratma ile gKaynak yaratma ile göörevlendirdirevlendirdiğğiniz iniz 
insanlarinsanlarıı yalnyalnıız bz bıırakmayrakmayıın! Yol gn! Yol göösterin, sterin, 
öönerilerde bulunun, tenerilerde bulunun, teşşvik edin, uygun ve vik edin, uygun ve 
etik bietik biççimde imde ööddüüllendirin!llendirin!

•• YapamayacaklarYapamayacaklarıınnıız iz iççin sin sööz vermeyin! z vermeyin! 
Emretmeyin; kaynak yaratmanEmretmeyin; kaynak yaratmanıın da, n da, 
temelde gtemelde göönnüüllllüü bir ibir işş olduolduğğunu unu 
unutmayunutmayıın!n!



AklAklıınnıızda Bulunsun...zda Bulunsun...

••KaynaklarKaynaklarıı dodoğğru ve ru ve 
yerinde kullanyerinde kullanıın!n!

••İİyi bir kayyi bir kayııt ve belgeleme t ve belgeleme 
sisteminiz olsun!sisteminiz olsun!

••Kaynak saKaynak sağğlama lama 
yyöönteminizin hukuka nteminizin hukuka 
uygunluuygunluğğundan emin olun!undan emin olun!



DeDeğğiişşelim, deelim, değğiişştirelim !..tirelim !..



ESYO KK AdESYO KK Adıına Tena Teşşekkekküürler...rler...

•• Nazik ilginiz ve sabrNazik ilginiz ve sabrıınnıız iz iççin tein teşşekkekküür r 
ederim.ederim.

•• ZamanZamanıın uygun kullann uygun kullanıımmıı aaççııssıından; kndan; kıısa sa 
öönerilerinizi dinlemek, sorularnerilerinizi dinlemek, sorularıınnıız varsa z varsa 
cevaplamak isterim.cevaplamak isterim.


