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“Die Phönizier haben das Geld erfunden – warum bloß so wenig?!”

(Fenikeliler paray› buldu – fakat neden bu kadar az?!)

Johann Nepomuk Nestroy (1801-62)
Avusturyal› oyun yazar›



‹lk gençlik faaliyetlerinin bafllad›¤› 150 y›l öncesinden bu yana, kaynak gelifltirme ve
fon yönetimi bir zorluk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Avrupa’da gençlik faaliyetleri
çok çeflitli kaynaklardan fon sa¤lar. Gençlik örgütü üyeleri ve bireyler her zaman için
faaliyetlere mali ve ayni kaynak oluflturmufltur. Dini topluluklar›n, siyasi partilerin ve
devletlerin özgün rolleri yüzy›l içinde büyük de¤iflimler göstermifl olsa da, gençlik fa-
aliyetlerine verdikleri destek 20. yüzy›l boyunca giderek geliflmifltir. En son de¤iflim
ise, So¤uk Savafl’›n sona ermesi ile Avrupa’da ortaya ç›kan yeni bölünmeler sonucu
devletlerin rolünün yeniden tan›mlanmas› olmufltur.

21. yüzy›l›n bafllar›nda tüm Avrupa’daki gençlik faaliyetlerinin fonlanmas› ve fon yö-
netimi üç ana e¤ilim ile tan›mlan›yor:

• Giderek artan bir flekilde etkinleflen ve çeflitlenen uluslararas› ve ulusafl›r›
fonlarla birleflen bir Avrupa fonlar› kar›fl›m›;

• Fon yönetim, paran›n yönetildi¤i ve da¤›t›ld›¤› sistemden giderek uzaklafla-
rak resmi ya da özel, birey ya da grup niteli¤indeki fonverenler ve ba¤›flç›lar-
la, ayr›ca üyeler, kat›l›mc›lar ve genç insanlarla kurulan karmafl›k bir iliflkiler
sistemi yönünde geliflmekte;

• Fonlara ulafl›mda rekabet giderek art›yor, temel model, h›zla de¤iflen siyasi
ve kurumsal öncelikler do¤rultusunda proje ça¤r›lar› yapmak fleklinde ortaya
ç›k›yor. Bu model tipik olarak yönetim için fon sa¤lama yerine projeye odak-
lan›yor ve fonverenlerin fonlar›n uzun dönemli etkileri hakk›nda mekanik bir
görüfle sahip olmalar›na yol aç›yor.

Gençlik faaliyetleri için Avrupa fon kaynaklar› kar›fl›m›

Her düzeydeki gençlik faaliyetlerine yönelik fon kaynaklar› giderek artan bir flekilde
çok genifl bir alana yay›lm›fl kaynaklardan sa¤lanmaktad›r. Tek bir proje genellikle
yerel düzeyde bireylerden fon sa¤layabilir, yerel yönetimlerden ya da hükümetlerden
ve hatta Avrupa Birli¤i bütçesinden destek bulabilir. Projenin kendisi, bir pilot eylem
için küçük bir bafllang›ç fonu da sa¤lam›fl olan bir vak›fla iflbirli¤i içinde gelifltirilmifl
bölgesel, gençlik siyasi plan›n›n bir parças› olabilir. Projeyi yürüten genç çal›flanlar,
Avrupa Gençlik Merkezi’nde, fikirlerini gelifltirmelerini sa¤layan Avrupa Konseyi e¤i-
tim kurslar›na kat›lm›fl olabilir.

Bu örnek sadece gençlik sektörü ile s›n›rl› de¤ildir. Fonlar›n çeflitlendirilmesi, Avrupa
sosyal politikalar›n›n, gitgide ortak bir unsuru haline gelmektedir. Baz› farkl›laflmalar
vard›r – örne¤in, vak›flar ve baz› ba¤›ms›z fon kaynaklar›n›n rolleri. Ba¤›ms›z fon kay-
naklar› görülmedik biçimde ortama dahil olmufllard›r. Bundan sadece 15 y›l önce, bu
kaynaklar, Avrupa Konseyi’nin 45 üye ülkesinde neredeyse hiçbir rol oynamamaktay-
d›. Bugün ise, vak›flar, kurumsal ba¤›fl programlar› ve bireysel hay›rseverler tüm k›-
tada gençlik faaliyetlerine destek vermekte.

Avrupa Birli¤i fonlar› da Avrupa’n›n her köflesine ulaflm›fl durumda. Tüm Avrupa ül-
keleri flu ya da bu flekilde bu fonlardan yararlanmakta. Avrupa Birli¤i’ne üye olmayan
ülkelerin gençleri ve gençlik örgütleri, demokratikleflme ve sivil toplum faaliyetlerine
ulaflabilir hatta özel gençlik ve e¤itim programlar›na kat›labilir durumda.
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Do¤al olarak, hükümetler ve yerel yönetimler gençlik faaliyetlerini destekleme ve fon-
lamada önemli rol oynarlar. Avrupa Konseyi’nin kapasite artt›r›m› ve iflbirli¤i çal›flma-
lar› sayesinde, hükümetler her düzeyde gençlik faaliyetlerine katk›da bulunuyor ve
Avrupa çap›nda baz› e¤ilimler gözleyebiliyoruz.1

Bu labirentte yol bulmak gönüllü ve profesyonel gençlik çal›flanlar›n›n sahip olmas›
gereken bir beceridir. Gençlik alan›nda çal›flanlar fon aray›fllar›nda genellikle yaln›z-
d›rlar ve yönetim kurullar›ndan çok az yard›m görürler. H›rsl› projelerde genellikle
“Kaynak gelifltirme konusunda iyi flanslar!” demek  d›fl›nda çok az finansal haz›rl›k
söz konusudur. Bu e¤itim k›lavuzunun boflluklar› daraltaca¤›n› ve fon kaynaklar› (K›-
s›m I) konusunda kapsaml› bir görüfl sunaca¤›n› umuyoruz. Fon bulman›n bir labirent
haline dönüflebilece¤i düflüncesiyle, Avrupa fon toplulu¤unun, tüm çeflitlili¤ini de
vurgulayacak flekilde bir büyük ölçekli haritas›n› çizdik. Söylemeye gerek yok ancak
yine de belirtmek isteriz ki, Avrupa ölçe¤inde ele alarak ve bu aç›dan bakarak, ülke-
lerinizin hükümetlerinin, gençlik gruplar›n› desteklemek üzere oluflturdu¤u iflleyiflleri
ayr›nt›l› olarak ortaya koymam›z mümkün de¤il. Ancak, do¤ru sorular› sorman›za ve
ulaflabilece¤iniz fon kaynaklar› hakk›nda bilgi sahibi olman›za yard›mc› olabiliriz.

‹flin mant›¤›na ve de¤iflik fon kurulufllar›n›n ve kaynaklar›n›n nas›l çal›flt›¤›na odak-
land›k. Avrupa Vak›f Merkezi’yle iflbirli¤imiz sayesinde, Avrupa’daki ba¤›ms›z fon
kaynaklar› konusunda derinlemesine bir inceleme sunabiliyoruz.

Fon ve iliflki yönetimi
Fon kaynaklar›n› bilmek bir aflama ise, bu fonverenlerinizi anlamak da di¤er bir afla-
mad›r. Fon yönetimi giderek daha fazla iliflki yönetimi ile iç içe geçmektedir. Bu ban-
ka yöneticiniz ile s›k› bir iliflki içinde olacaks›n›z anlam›na gelmez. Daha çok, proje-
nizin, ço¤u finansal ifllemlerle ilgili süregiden bir dizi iliflki ortam›nda gerçekleflece¤i
anlam›na gelir. E¤er sizi fonlayan ortaklar›n›z› nelerin harekete geçirdi¤ini, motive et-
ti¤ini bilirseniz, uzun dönemde baflar›l› bir flekilde fon bulabilirsiniz. Örgütünüzün fi-
nansal kaynaklar›n› güvence alt›na alman›z, fon kaynaklar›n›z ile iyi bir iliflki kurma-
n›z ve sürekli diyalog içinde bulunman›z demektir. Uzun dönemde, fikirlerinizle size
fon sa¤layan ortaklar›n›z›n gündemini etkilemek isteyeceksinizdir.

E¤itim k›lavuzunun II. K›sm› fon yönetimini bu bak›fl do¤rultusunda ele al›r. Burada,
üyeleriniz, kat›l›mc›lar›n›z ve gençlerle olan iliflkilerinizin yönetimi gibi iç iflleyiflleri-
nizle ilgili konular pek fazla yer almamakta. Bu konulara Örgüt Yönetimi üzerine ha-
z›rlanan e¤itim k›lavuzunda yer verilmifltir.

Düzgün bir flekilde tutulmufl ve belgelendirilmifl hesaplar küçük gençlik örgütleri için
bile önem tafl›sa da, hesap verebilirlikten çok muhasebe kavram› üzerinde duraca¤›z.
Bu e¤ilim de, projeleri baflar›l› bir flekilde yönetme beceriniz, paray› ak›ll›ca kullan›-
m›n›z ve gerekli belgeleri düzenli tutman›z ile uyand›rd›¤›n›z kurumsal güven süreci
olan iliflki yönetimi ile ilgilidir.

Fonlar›n da¤›t›lmas›nda temel fikir olarak rekabet

Fonlar için rekabetçi ihale fikri neredeyse her yerde kök salm›flt›r. Ne yaz›k ki bu ya-
r›fllar›n tümü adil ya da fleffaf de¤ildir. Avrupa fon kurulufllar›, proje seçimlerinde adil
ve eflitlikçi süreçler yürütmek üzere birçok önlem alm›flt›r. Fon kurulufllar›n›n proje
ça¤r›lar›, politik ve kurumsal önceliklerini yans›t›r. Çal›flma alanlar›n›n önceliklendiril-
mesi ile fonverenler ve fon kurulufllar›, baz› hedeflere ortakl›klar arac›l›¤›yla ulaflma-
ya çal›fl›rlar. Süreç bu do¤rultuda kabul görür ve fon kurulufllar›n›n ve karar alma
mercilerinin kayg›lar›n› yans›t›r.

Ancak genç insanlar proje döngüsü içinde yaflamazlar. Gençlik alan›nda çal›flanlar yöne-
tim hedeflerinden çok e¤itim ve geliflim kavramlar› ile düflünürler. Yap›sal yönetim des-
te¤inden uzaklafl›l›p, proje ça¤r›lar›na yönelmenin, örgütlerin çal›flma ve kültürü üzerin-
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de önemli etkileri vard›r. Bu etki, program ve önceliklerde de¤iflim sa¤layabilece¤i için,
her zaman olumsuz olmaz. Ancak kendi misyonlar› ve stratejileri, amaç ve hedefleri ko-
nusunda netlik sa¤layamam›fl olan örgütler bu gerçe¤e uyum sa¤lamay› zor ve tehlikeli
bulurlar ve ihtiyaçlar› olan fonun flartlar› üzerinde stratejik bir etki sa¤layamazlar.

Kendi misyonunu ve stratejisini netlefltirmek ve faaliyetleri için net hedefler koymak
gençlik örgütleri ve çal›flanlar›n›n temel görevleri haline gelmifltir. E¤itim K›lavuzu se-
risi, yönetim ilkelerine yönelifli örneklemektedir. Rekabet edebilmek için fon kayna-
¤›na sunabilece¤iniz iyi bir fikriniz ve bir proje ça¤r›s›n› kendi planlar›n›z içine nas›l
yerlefltirdi¤inize iliflkin görüflleriniz olmal›d›r. Burada zorluk, fonvereninizle paylaflt›-
¤›n›z önceliklerin neler oldu¤unu belirleyebilmektir. E¤er kendi görüflünüzü koruya-
caksan›z bu önemlidir. Aksi takdirde örgütünüz sadece baflkalar›n›n fikir ve politika-
lar›n›n yönlendirdi¤i bir “uygulay›c› kurulufl” olma riskine girer. Sonuç olarak bu ayn›
zamanda, kendi toplumunuzdaki tart›flmalar›n bir parças› olup olmama karar›d›r.
Gençlik örgütleri için, yeni fon doktrinlerinin pasif yararlan›c›lar› olman›n ötesine ge-
çip fonlama tart›flmalar›n›n aktörleri olarak yer almalar› önemlidir.

Fonlama tart›flmalar›n›n içinde aktif olarak yer almak, s›kça de¤iflen öncelik ve e¤i-
limlere çabuk tepki vermenize olanak sa¤lar. Fon veren kurulufllar›n, uzun vadeli ge-
liflim hedeflerini k›sa vadeli fonlama programlar› arac›l›¤›yla gerçeklefltirmeleri s›kça
karfl›laflt›¤›m›z bir durumdur. Böyle bir ortamda, özellikle kamusal kaynaklar k›s›tl›y-
ken, örgütsel geliflim için uzun vadeli fon ayarlamak zordur.

E¤itim K›lavuzu’nu nas›l kullanmal›

Bu e¤ilimler do¤rultusunda e¤itim k›lavuzu iki ana bölüme ayr›lm›flt›r, ilki fon kay-
naklar› ve ikincisi de fon yönetimi üzerinedir. Üçüncü bir bölüm de bir sözlük ve öne-
riler ve gerek yaz›l› gerek de internet üzerinden ulaflabilece¤iniz ek okuma önerileri
içeriyor. Metin boyunca, bu e¤itim k›lavuzunu haz›rlayan bizlerin ilgili buldu¤umuz
konularda ipuçlar› bulacaks›n›z. Tart›flt›¤›m›z konularla ilgili baz› gerçek yaflam dene-
yimlerine de mümkün oldu¤unca yer vermeye çal›flt›k.

Bu e¤itim k›lavuzunu okudu¤unuzda belli bir ölçüde tekrar oldu¤unu göreceksiniz.
Tekrarlar kaç›n›lmazd›. ‹lk olarak, e¤itim k›lavuzunun bölümleri tek bafl›na okunabilir
ve anlafl›labilirler. ‹kinci olarak da öylesine önemli konular var ki ne kadar tekrar edi-
lirse edilsin yetmez– yanl›fl hesaplanm›fl bütçeler, kaç›r›lan son teslim tarihleri, geç
ya da tutars›z raporlar gibi sorunlar her zaman olacakt›r. Bunlar e¤itim k›lavuzunun
önüne geçmeye çal›flt›¤› sorunlar.

E¤itim k›lavuzu herfleyi kapsama iddias›nda de¤il. Kaynak gelifltirme ve fon yönetiminin
birçok yönü kapsam d›fl› b›rak›ld›. Ancak sizlerin yard›m›yla bu kitab› gelecekte daha faz-
la gelifltirebilir ve de¤iflimlere uygulayabiliriz. Her zamanki gibi yorumlar›n›z› bekliyoruz.

Tobias FLESSENKEMPER
Editör

Bu kitapta yer alan baz› bilgileri daha ayr›nt›l› tart›flan Türkçe kaynaklar yeri geldik-
çe dipnot olarak belirtilmifltir. Kitab›n ikinci bölümü AB fon kaynaklar› ile ilgili bilgi-
ler vermektedir. Orijinal kitapta yer alan baz› web siteleri elinizdeki Türkçe bask›da
yenilenmifltir. ‹kinci bölümde yer alan Avrupa Birli¤i fonlar›na iliflkin bilgilerde, yeni
bütçe döneminin bafllang›c› olan 2007 y›l›n›n bafl›nda çeflitli de¤ifliklikler olabilir. Bu
de¤iflikliklerin izlenebilece¤i kaynaklar yine dipnot olarak belirtilmifltir.

Kitapta Coyote’nin ipuçlar› bafll›kl› aç›klamalar bulunmaktad›r. Avrupa Konseyi ve Av-
rupa Komisyonu’nun gençlikle ilgili direktörlüklerinin gençlik çal›flanlar›n›n e¤itimi
için yaflama geçirdikleri ortakl›k program›n›n maskotu olarak belirlenen Coyote, ayn›
zamanda ortakl›k program›n›n formal olmayan gençlik e¤ilimlerine yönelik olarak y›l-
da iki kez yay›mlad›¤› bir derginin ad›d›r. Derginin bugüne kadar yay›mlanm›fl bütün
say›lar›na http://www.training-youth.net/ adresinden eriflilebilir.

Nurhan Yentürk
STK Çal›flmalar› E¤itim Kitaplar› Dizisi Editörü
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Bölüm 1 – Öz kaynaklar, gelirler ve
bireylerden gelen ba¤›fllar

Çeflitli fon kaynaklar›n› araflt›r›rken kendi içinizdeki kaynaklar› gözden kaç›rmamal›s›-
n›z: öncelikle, bir fon kayna¤›na ya da ba¤›flç›ya baflvurmadan örgütünüzün içinde
nas›l para bulabilece¤inizi araflt›rmal›s›n›z.

Bütün örgütler için sürdürülebilirli¤e ulaflman›n tüm yöntemlerini ele almak esast›r.
Deneyimler göstermifltir ki bunu gerçeklefltirebilmenin en iyi yolu, fonverenlerin s›k-
ça de¤iflen politikalar› gibi d›fl faktörlerden etkilenmeyecek kadar ba¤›ms›z olmakt›r.
Bu nedenle finansal kayna¤›n›z› daha çok yak›n çevrenizden ve kendi toplulu¤unuz-
dan edinebilece¤inize dikkat çekmek istiyoruz.

1) Üyelik aidatlar› – sahiplenme ve kat›l›m›n anahtar›

Gençlik faaliyetlerinin ço¤u, bireysel üyeleri gençler olan gençlik örgütleri taraf›ndan
düzenlenir. Üyelik aidatlar›, sadece toplanan para aç›s›ndan de¤il, bunun ötesinde
üyelerin örgütü sahiplenmesi ve örgüte karfl› bir sorumluluk gelifltirmeleri aç›s›ndan
de¤erlidir. Üyelik aidat› ödeyen kifliler belli aral›klarla, kendileri için ve kendileri sa-
yesinde var olan örgütün bir parças› olduklar› mesaj›n› al›rlar. E¤er üyeler aidatlar›-
n›n nerede kullan›ld›¤› bilgisine sahip olursa, aidatlar› artt›rman›z ya da özel ba¤›fllar
talep etmeniz kolaylafl›r.

Aidat ödeyen üyeler bir yandan da paralar›n›n karfl›l›¤›nda bir fley almay› beklerler:
hizmet, gönüllü çal›flma f›rsat› ve kat›l›m, sosyal etkinlikler, yeni arkadafllar vb. Bu
nedenle uygun aidat miktar› belirlemek önemlidir. E¤er aidat fazla düflükse, üye ol-
makla finansal yükümlülük aras›nda anlaml› bir ba¤lant› kurulamaz. Dolay›s›yla aidat
yükseldikçe üyeler daha çok motive olur. Pasif üye olmaktan uzaklafl›r, aktif kat›l›m-
c› olurlar.

Coyote’nin ipucu #1

Bir gençlik kuruluflunda e¤er aidat çok yüksek belirlenirse, dezavantajl› gruplar-
dan gelen üyelere karfl› ayr›mc›l›k ortaya ç›kar. Baz›lar› aidat› ödeyemeyecektir
bile. Yine de onlar› aidat ödemekten muaf tutmak her zaman çözüm getirmez.
Finansal güce göre aidat› ayarlamak ya da ayni bir tak›m katk›larla de¤ifltirmek
daha iyi bir çözümdür. Unutmay›n ki aidat ödemek insanlar›n sorumluluk hisset-
melerini ve örgüt faaliyetlerinin bir parças› olduklar›n› düflünmelerini sa¤lar. Ai-
datlar ayn› zamanda üyelerin gelecekteki kaynak gelifltirme çabalar›na kat›lma-
lar›n› sa¤lar.

Gençlik örgütleri ve gençlerle çal›flan kâr amac› gütmeyen örgütler için ulafl›labilir bir-
çok fon kayna¤› vard›r. Genel olarak üç çeflit fon kayna¤›ndan bahsedebiliriz:

• Öz kaynaklar, gelirler ve bireylerden gelen ba¤›fllar;
• Uluslararas›, Avrupa ya da yerel fonlara kadar çeflitli düzeylerdeki hükümet

organlar›ndan edinilmifl kamusal fonlar;
• Vak›flar esas olmak üzere, ba¤›ms›z ba¤›flç›lar.

K›s›m I, tüm bu fon kaynaklar› ve özellikleri hakk›nda k›sa bir girifl bölümü. Örgütü-
nüze özgü, gerek proje baz›nda gerek örgüt genelinde bir fon stratejisi gelifltirebil-
mek için tüm bunlar› dikkatlice gözden geçirmeniz gerekir. Birçok durumda iki ya da
üç fon kayna¤› birlefltirilir. Sonuç olarak bunlar aras›ndaki fark› iyice anlaman›z ba-
flar›yla kaynak gelifltirebilmeniz ve fon yönetimi yapabilmeniz için önemlidir.
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2) Kat›l›m ücretleri – projenizi gerçeklefltirin

Üyeler ba¤l› olduklar› gençlik örgütüne ve hedeflerine kendilerini adarlar. Genellikle
faaliyetlere kat›l›rlar ancak kat›lanlar sadece onlar de¤ildir. Bu nedenle üye olanlar ve
olmayanlar için farkl› kat›l›m ücretleri saptamay› düflünebilirsiniz. Örgütler genellikle,
kat›l›m ücretleriyle birlikte ödenebilecek aidatlar sayesinde yeni üyeler edinirler. Bu
uygulama, esas projenin ötesinde kaynak yaratma avantaj› getirir.

Coyote’nin ipucu #2

Gençlik faaliyetleri konuyla ilgilenen tüm gençlere aç›k olmal›d›r, bu nedenle de
üyelik aidatlar›-kat›l›m ücretleri ayr›mc› olmamal› ve gençleri finansal durumlar›
gözetilerek saptanmal›d›r. Kat›l›m için bir engel yaratmamal›d›r.

Genel olarak, e¤er bir kifli bir etkinli¤in içinde yer almak istiyorsa ve söz konusu pro-
jeden do¤rudan bir fayda görüyorsa, kendisinden mali katk› istemek için iyi bir ne-
den var demektir. Bazen kat›l›m ücretleri çok düflük olur, çünkü baflka fon kaynakla-
r› mevcuttur. Bu gibi durumlarda kat›l›m ücretleri, bütçelerde yer alan ve
fonverenlerin ya da ba¤›flç›lar›n talep etti¤i “örgüt katk›s›” bölümü için ideal bir kay-
nak oluflturur. Kat›l›m ücretleri ayn› zamanda, projenizin hedef kitle aç›s›ndan geçer-
li ve çekici olup olmad›¤›n›n bir göstergesidir. Kat›l›mc›lardan ödemekle yükümlü ol-
duklar› paran›n bir k›sm›n› önceden ödemelerini istemek projeniz için iyi bir nakit
ak›fl› sa¤layabilir: ço¤u fonveren sadece önceden belirlenmifl ödeme plan›na uygun
ödemeler yapar.

Bir projenin iflin içindeki herkes aç›s›ndan çekici ve geçerli oldu¤u ancak fon buluna-
mayan durumlarda, tüm proje maliyetini kat›l›mc›lar›n karfl›lamalar› beklenebilir. Bu,
yönetim, personel zaman› gibi dolayl› harcamalar› da içerir. Bu gibi durumlarda kat›-
l›m ücretleri yüksek olabilir ancak yine de herkes için ödenebilir olan bir miktar
belirlemek mümkündür. Bu durumda herkesin eflit (en az›ndan benzer) miktarlarda
kat k›da bulunmas›n› sa¤lamak üzere bir havuz oluflturabilirsiniz.

Baz› gençlik örgütlerinde kat›l›m ücretleri bütçenin önemli bir k›sm›n› oluflturur. Özel-
likle çal›flma kamplar› ve de¤iflim etkinlikleri düzenleyen kurulufllar, bu etkinliklerle
ilgilenen insanlardan toplad›klar› para ile döner. E¤er kat›l›m ücreti toplayabiliyorsa-
n›z bu projelerinizin hedef kitleniz için ne kadar geçerli ve çekici oldu¤unu gösterir.

Coyote’nin ipucu #3

Kat›l›m ücretlerinin toplanmas› her zaman kolay olmaz. Kat›l›m ücreti toplamak
sizi ticari bir ortama sokar, bir ücret karfl›l›¤› hizmet sunuyor olursunuz. Ücret
almak, ülkeniz yasalar›na göre bir vergi ödemesi do¤urabilir ve örgütünüzün kâr
amac› gütmeyen statüsü ile çeliflebilir. Baz› ülkelerde ücret ad› alt›ndaki her fley
ticari bir faaliyet sonucu elde edilen gelir kapsam›na girer, di¤er baz› ülkelerde
ise belli bir miktar›n alt›ndaki kazanç vergiye tabi de¤ildir. Bu nedenle kat›l›m
ücretleri saptan›rken geçerli yasalar› incelemek do¤ru olur.

3) Hizmet sa¤lama – gizli finansal potansiyeliniz

Bir tak›m hizmetler sa¤lanmak örgütünüzün ana çal›flma alanlar›ndan biri olabilir ve
hiçbir zaman bunlar› ücret karfl›l›¤› yapmay› düflünmemifl olabilirsiniz. Ço¤u gençlik ör-
gütünün baflkalar›na yararl› olabilecek uzmanl›klar› vard›r. Bu uzmanl›klar, gönüllüleri-
nizin ya da personelinizin örgütünüzün çal›flt›¤› alanla ilgili e¤itim ve di¤er hizmetler
konusunda yetkin olmalar› fleklinde olabilir. Bütün gençlik örgütleri kendi toplumlar›
içindeki gençler konusunda genifl bilgiye sahiptir. Bu bilgi ve deneyim, karfl›l›¤›nda
ödeme yapmaya haz›r olan flirketlere, di¤er kurulufllara ve bireylere sunulabilir.

E¤er bilgi ve deneyim aktarmak istemiyorsan›z ya da yapam›yorsan›z, örgütünüz için
“ifl yaratabilir” ve bundan para kazanabilirsiniz. Üyeleriniz ve gönüllüleriniz çal›flarak
para kazanabilecek ve örgüte ba¤›flta bulunabilecek de¤erli insan kaynaklar›n›zd›r.
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Birkaç saat için gazete da¤›tmak ya da araba y›kamak çok yorucu de¤ildir. Örgüt üye
ve gönüllüleri örgüte yararl› olmak amac›yla harekete geçirilebilir. Buradaki yarar,
ofis kiras›n› ödemek üzere para kazanmak ya da fakir çocuklar için e¤itim malzeme-
si almak olabilir. Toplumunuza bir tak›m hizmetleri sunmak üzere ne kadar çok kifli
çal›fl›rsa o kadar çok para toplanabilir. Bu yöntem uygulamas› kolay gibi gözükse de
dikkatli planlama ve eflgüdüm gerektirir. En önemlisi de insanlar›n bundan kendileri-
nin de bir fley ald›klar›n› hissetmeleridir.

Coyote’nin ipucu #4

Örgütünüzün banka hesab›na para girmesi ile, bu hesab›n niteli¤ini netlefltirme-
niz gerekir. Kendinize sorun: “Bu para vergilendirilecek mi?”, “Vergi ödememek
için ne yapmal›y›m?” vb. Bir kaynak gelifltirme faaliyetine bafllamadan önce ya-
sal durumu gözden geçirmeniz önemlidir.

Ço¤u Avrupa ülkesinde ba¤›fllar üzerinden (en az›ndan belli bir miktara kadar)
vergi ödemeniz gerekmez, bu nedenle insanlar›n örgütünüz yarar›na ba¤›fl ka-
zanmalar› için etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Örgütler ba¤›fl kabul ettiklerinde,
genellikle ba¤›fl›n vergiden düflülebilece¤ini gösteren bir makbuz verirler, böy-
lelikle ba¤›flç›lar da bundan belli bir fayda görürler.

Gerçek yaflam deneyimi #1Gerçek yaflam deneyimi #1

Schüler Helfen Leben – Günde 3.5 milyon Euro toplay›n

“18 Haziran 2002 refah günüydü (Sozialer Tag). Kuzey Almanya’daki (Schleswig-Hols-
tein, Hamburg, Afla¤›-Saksonya ve Berlin) okullarda s›n›flar boflald›, ö¤renciler ders-
lere girmek yerine sosyal bir amaç için çal›flt›lar. 210.000 okul çocu¤u bahçelerle ilgi-
lendi, otellerde çanta tafl›d›, uçak temizledi. Tüm kazand›klar›n› Schüler Helfen Leben
(Okul Çocuklar› Yaflam Yard›m›nda) örgütüne ba¤›fllad›lar. Refah gününde 3.5 milyon
Euro topland›. 150.000’den fazla flirket ve birey projeyi destekledi ve bir gün için ifl
verdiler. Bu günden sonra Kuzey Almanya’daki okul çocuklar› dinlendiler ancak Schü-
ler Helfen Leben için Bosna Hersek ve Kosova’da gerçeklefltirecekleri zor görev yeni
bafll›yordu.”

Almanca olarak daha fazla bilgi www.sozialertag.de

4) Kaynak gelifltirme klasikleri

‹fl dünyas›nda her fleyden para kazan›labilir oldu¤unu unutmay›n. E¤er ifl dünyas› bu-
nu yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz, özellikle de iyi bir amaç için oldu¤undan. Her
fleyden para kazanabilirsiniz, bu alanda çok deneyim vard›r. Kaynak gelifltirmek üze-
re yap›labilecek etkinliklere dair birkaç fikir verelim:

• pazarlar
• müzayedeler
• tombalalar
• sokak sat›fllar›
• partiler/diskolar
• spor karfl›laflmalar›
• piyangolar

Para toplama amac›yla bir etkinlik düzenlemenin iki yolu vard›r. Giderleri en aza in-
dirir ve toplayabildi¤iniz kadar para toplars›n›z. Maliyet düflürmek, hizmetleri ve ola-
naklar› k›smak demek de¤ildir. Örgütünüz için harcamalar› kesmiflsiniz demektir. Ge-
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lirin artt›r›lmas›, etkinli¤in her alan›n› iyice gözden geçirmek ve daha fazla para yara-
tabilecek tüm alanlar› kullanmak demektir. Genel olarak birçok küçük etkinliktense
bir büyük etkinlik daha iyidir, insanlara tekrar tekrar baflvurmam›fl olursunuz.

5) Yay›nlar – zor bir araç

Birçok kurulufl kendi yay›nlar›n› üretir. Baz›lar› kendi üyelerinden daha genifl bir kit-
leyi hedef seçer. Genifl bir da¤›t›ma sahip yay›nlar genellikle üretim maliyetlerinin
üzerinde gelir sa¤lar. Buna ek olarak reklam yeri de satabilirsiniz. Fakat birçok kuru-
lufl internet üzerinden iletiflimde bulunur ve bas›l› yay›n üretme maliyeti yüksektir, bu
nedenle yay›n ifline girmeden önce dikkatli hesaplamalar yapman›z gerekir. ‹yi bir da-
¤›t›m yay›n iflinin temel zorluklar›ndan biridir. Hepimiz gençlik örgütlerinin arka oda-
lar›nda toz içinde bekleyen yay›n paketleri görmüflüzdür. Bunun nedeni kimsenin ön-
ceden uygun bir da¤›t›m planlamas› yapmam›fl olmas›d›r. Peki web sitenizdeki
reklamlar ne durumda?

6) Posta kampanyalar› — Avrupa çeflitlili¤i

Posta kampanyalar› bireylerden ba¤›fl toplaman›n özel bir yöntemidir. Destek istedi-
¤iniz kiflilerin büyük bir bölümü ile hiç karfl›laflmam›fls›n›zd›r. Örgütünüz bu kifliler
hakk›nda, adresleri d›fl›nda hiçbir bilgiye sahip de¤ildir. Büyük olas›l›kla onlar da si-
zin örgütünüzü hiç duymam›fllard›r, bu nedenle kampanyan›z›n baflar›s› büyük ölçü-
de mesaj›n›za, bunun sunulufluna ve güvenilirli¤ine ba¤l›d›r. Bir posta kampanyas›-
n›n baflar›s›, söz etti¤iniz konu ile ilgili bir kamu bilinci oluflmufl olmas› gibi d›flsal
faktörlerden de etkilenebilir. Bu genellikle konunun bas›nda ne kadar yer alm›fl ol-
mas› ile ba¤lant›l›d›r.

‹lk olarak insanlar›n desteklemek isteyecekleri bir konu için yard›m istedi¤inizden
emin olun. Bir örnek vermek gerekirse insanlar ofis kiran›z› ödemek için para verme-
ye pek istekli olmayacaklard›r. Mükemmel bir grafik görünüm, net bir mesaj, önceki
ve flu andaki faaliyetlerinize dair iyi örnekler, kolay anlafl›l›r bir metin ve hofl bir tarz
kampanyan›z›n baflar›s› için temel oluflturacakt›r.

Mesaj›n, katk›n›n nas›l yap›laca¤›na dair net bilgiler içermesi de önemlidir. Mümkün
oldu¤unca basit tutun. Örne¤in insanlar›n kolayl›kla geri gönderebilece¤i formlar (kre-
di kart› formu, banka hesap formu vb.) kullan›n. E¤er bu formlardan kullan›rsan›z ba-
¤›flç›lar›n bunlar› ücret ödemeden size geri postalamas› için gerekli düzenlemeyi yap›n
(bu, geri postalama iflini sizin ayarlayaca¤›n›z ve ödeyece¤iniz anlam›na gelir).

Avrupa’da postalama konusunda önemli kültürel farkl›l›klar vard›r. Baz› ülkelerde in-
sanlar bu yöntemle ba¤›fl yapmaya al›flk›nd›rlar ve örgütlere güvenirler. Di¤er ülkeler-
de ise (örne¤in Orta ve Do¤u Avrupa’n›n birçok yerinde) posta kampanyalar›n›n ba-
flar›ya ulaflma flans› düflüktür. Di¤er önemli bir faktör de hedefledi¤iniz insanlar›n
durumudur. Çok fakir olanlar büyük ihtimalle yard›m etme olana¤›ndan yoksun ola-
caklard›r, finansal olanaklar› çok genifl olanlar ise daha bireysel yollar peflinde ola-
caklard›r. Mesajlar›n›za olumsuz tepkiler de alabilirsiniz. Baz›lar› böyle mektuplar›
mahremiyetlerine karfl› sayg›s›zl›k olarak al›r, bu tepkilerle baz› ülkelerde daha yay-
g›n olarak karfl›lafl›l›r.

Posta kampanyalar›, herfleyden önce pahal› yöntemlerdir, iyi planlanmal› ve örgüt
içinde enine boyuna tart›fl›lmal›d›r. E¤er, küçük bile olsa bir kampanya yürütmek is-
tiyorsan›z, kendi toplulu¤unuzda daha önce benzer kampanyalar yürütmüfl kiflilerle
görüflmelisiniz. Onlar›n deneyimleri size rehberlik edebilir.

7) Maafltan ba¤›fllar – kimi ülkelerde uygulanan ilginç bir seçenek

Çal›flanlar›n deste¤ini almak için uygun bir kaynak gelifltirme yöntemi maafl yoluyla
yap›lan ba¤›fllard›r. Bu, bir yerde maafll› çal›flanlar›n bir proje ya da örgütü destekle-
mek yönünde karar almas› ve bunu da do¤rudan maafllar›ndan yapmas› ile gerçekle-
flir. Çal›flanlar ba¤›fl yapmak istedikleri örgüte karar verirler ve iflveren de ayl›k ya da
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haftal›k ödemelerden belli miktarda kesinti yaparak o örgüte gönderilmesi için gerek-
li düzenlemeleri yapar.

Baz› ülkelerde maafltan yap›lan bu ba¤›fllar vergiden düflülebilir. Baz› ülkelerde ise ifl-
veren çal›flanlar›n›n yapt›¤› bu ba¤›fllar›n genel giderlerini karfl›lamak zorundad›r.

Gerçek yaflam deneyimi #2Gerçek yaflam deneyimi #2

Kastl Katolik Gençli¤i – yerel kaynaklar› y›ll›k olarak harekete geçiriyorlar

Kastl Katolik Gençli¤i (Katholische Jugend Kastl) Güney Almanya’da 1.500 nüfuslu bir
köy olan Kastl’da kay›tl› bir gençlik grubudur. Grubun 30’u aktif olmak üzere 70 üye-
si vard›r. Kendi kendine organize olan bir gruptur ve faaliyetleri daha çok üyeleri için-
dir: bir gençlik kulübü, geziler, partiler, yerel voleybol yar›flmalar› ve çevre köylerde
düzenlenen spor turnuvalar›na kat›l›m. Tüm üyeler sadece sigorta masraflar›n› karfl›-
layan bir üyelik aidat› öderler.

Grup, üyeleri ve tüm yerel topluluk için, hem sosyal hem de kaynak gelifltirme ama-
c›yla aktif bir flekilde etkinlikler düzenlemektedir.

• Karnaval s›ras›nda bir disko: tümüyle grup taraf›ndan düzenlenir. Para, girifl üc-
retleri ve içeceklerin sat›fl› ile toplan›r. Etkinlik sonucu 2.000 Euro civar›nda para
toplan›r-grup d›fl› maliyetler mümkün oldu¤unca düflük tutulur (DJ’ler, ekipman ki-
ras› vb.).

• 1 May›s’ta geleneksel bir kutlama (“Maibaum” ya da “Maypole”). Grup, köy mer-
kezindeki a¤ac› sat›n almak, yerlefltirmek ve süslemekle sorumludur. Gönüllüler yi-
yecek ve içecek standlar› haz›rlarlar. Etkinlik yaklafl›k 500 Euro getirir.

• Yaz bafl›ndaki geleneksel bir kutlama olan Johannisfeuer. Çevredeki insanlardan
art›k odunlar toplan›r ve büyük bir flenlik atefli haz›rlan›r. Atefl gece yak›l›r. Etkin-
lik s›ras›nda grup yine yiyecek ve içecek satar. Gelir 500 Euro civar›ndad›r.

• Bir Noel pazar›: grup üyelerinin haz›rlad›¤› Noel süsleri sat›l›r.

• Köyde her on y›lda bir büyük bir kutlama düzenler – gençlik grubunun büyük et-
kinlikler düzenlemesi için iyi bir f›rsat. Geçen sefer bir rock müzik konseri düzen-
lediler. 10.000 Euro’ya yak›n para toplad›lar.

Bu etkinliklerin hiçbirinin sadece kaynak gelifltirme etkinli¤i olmad›¤›na dikkatinizi
çekeriz. Gençlik grubu yerel topluluk için kutlamalar düzenliyor. Etkinliklere kat›l›m
yüksek düzeyde çünkü topluluk ilgi gösteriyor. Ayn› zamanda grup tüm bu etkinlik
f›rsatlar›ndan yararlanarak para toplam›fl oluyor. Di¤er örgütlerle ortak çal›flarak gö-
nüllüleri ve kiflisel iliflkileri kullanarak iyi fiyatlar al›yor ve maliyetleri düflürüyorlar.

Etkinlikler sonucu toplanan para, grubun kulland›¤› oday› ›s›tmak, geziler ve kamp-
lar (kat›l›mc›lar harcamalar›n baz›lar›n› ödedi¤i için bu harcaman›n bir k›sm›) gibi
grup harcamalar›n› karfl›lamakta, aktif üyeler için ufak partiler düzenlemekte kullan›-
l›r. Grup genellikle hay›r için ba¤›fllar yap›yor – örne¤in Noel pazar›ndan kazan›lm›fl
olan tüm para bu amaçla kullan›ld›.
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Bölüm 2 – Kamu kaynaklar›

1) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fonlar

Hükümetlerden gelen fonlar›n büyük bölümü yerel ve bölgesel düzeydedir. Ulusal hü-
kümetlerden ve Avrupa Birli¤i’nden gelen fonlar genellikle, yerel temsilcilerin belirle-
di¤i özel baz› ihtiyaçlar› karfl›layabilmek üzere yerel ölçekli projelere da¤›t›l›r. Avrupa
yap›sal fonlar› özelinde, bu ihtiyaçlar bölgesel kalk›nma plan› içinde tan›mlan›r ve ön-
celiklendirilir.

Bütün fonlar gibi kamu fonlar› da özel baz› gündem ve öncelikleri yerine getirmek
için sa¤lan›r. Kaynak gelifltirme sorumlusunun buradaki zorlu¤u bu önceliklerin han-
gilerinin kendi öncelikleri ile çak›flt›¤›n› bulmakt›r. Yeterli zaman› ve baflka kaynakla-
r› olan örgütlerin bu öncelikleri etkileme olas›l›¤› da olabilir, böylelikle fon aç›l›rsa
önceliklerin uymas› olas›l›¤› daha yüksek olur. Bu, iliflkiye dayal› kaynak gelifltirme-
nin baflka bir yüzüdür.

Kamu fonlar› genellikle çok genifl etkinlik alanlar›n› kapsar ve genellikle de¤iflik ye-
rel ve bölgesel yönetimlerin de¤iflik departmanlar› taraf›ndan yönetilen çeflitli “kap-
lar” vard›r ve bunlar birçok gençlik etkinli¤i için kullan›labilir. Bu paralara ulaflman›n
her zaman standart bir yolu yoktur ve genellikle de “do¤ru kap›lar› açmaya” yaraya-
cak olan örgütünüzün itibar›d›r. Resmi bir baflvuru süreci olan durumlarda bölgesel
ve/veya yerel gündemi anlama ihtiyac› net olarak ortaya ç›kar.

Coyote’nin ipucu #5

Grup üyelerinden, kendi örgütlerinin yerel ve bölgesel hükümetlerle olan ba¤-
lant›lar›n› tan›mlamalar›n› isteyin.

• Bu iliflkilerin kaynak gelifltirmeye nas›l bir yarar› olur?

• Mevcut fonlar hakk›nda bilgi almaya yarar m›?

• Fon veren yerel ve bölgesel kamu kurulufllar›n›n gündemini etkilemeye yarar m›?

Mevcut durumu nas›l iyilefltirebilece¤inizi tart›fl›n.

• Böyle ba¤lant›lar› nas›l bafllat›r ve/veya nas›l gelifltiririz?

Ülke düzeyindeki kaynak gelifltirme çabalar› yerel ve bölgesel düzeylerden daha çok
zaman ve enerji harcamas› ister, çünkü bu düzeyde iflin içine politik, ekonomik ve
toplumsal etkiler girer. Bazen ulusal düzeyde gösterilen çabalar meyvelerini yerel öl-
çekte verir ya da pek s›k görülmese de tersi olur.

Yerel kamu fonlar›n›n, yerel ve bölgesel hükümet önceliklerine s›k› bir flekilde ba¤l›
oldu¤unu aç›klam›flt›k. Bu ulusal düzeyde de geçerlidir, bu nedenle size uygun ola-
bilecek bir fona ulaflabilmek için hükümet e¤ilimlerinin ve önceliklerinin fark›nda ol-
mak çok önemlidir.
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Kamu fonlar› genellikle zaman k›s›tl›d›r ve kesin son teslim tarihleri ve harcama dö-
nemleri vard›r. Paran›n önceden anlafl›ld›¤› gibi harcand›¤› ve belli bir toplumsal ve
ekonomik hedeflere varmaya yarad›¤› konusunda bir tak›m verilerin toplanmas› da
ortak bir özelliktir. Kamunun para kaynaklar› s›k› bir resmi denetime tabi tutuldu¤un-
dan, bu parayla gerçeklefltirilen iflin de¤erlendirilmesi özellikle önemlidir.

2) Avrupa Birli¤i fonlar› – Ulusafl›r› Avrupa fonlar›

Avrupa Birli¤i’nin, Avrupa Komisyonu taraf›ndan çeflitli yönetmelikleri do¤rultusunda yöne-
tilen çok say›da fon “programlar›” vard›r. “Ulusafl›r›” olan (birden fazla ülkeyi kapsayan)
ve ulusafl›r› unsuru olmayan eylemleri birbirinden ay›rmal›s›n›z. ‹kincisinin Avrupa ölçe¤in-
de bir yan› olabilir ve baflka bir program alt›ndaki Avrupa Birli¤i fonlar› ile örtüflebilir.

Öncelikle yapmak istedi¤iniz çal›flmay› ayr›nt›l› bir flekilde kurgulamal› ve daha son-
ra da potansiyel fon kaynaklar› aramal›s›n›z. Önceden yapaca¤›n›z böyle bir planla-
ma do¤ru program ve yönetmeliklere ulaflabilmenizi sa¤layacakt›r (bu e¤itim k›lavu-
zunun finansal planlama ve yönetim esaslar›yla ilgili olan II. K›s›m’›na bak›n).
Örne¤in, e¤er projeniz genç insanlar›n kiflisel geliflimi ile ilgili ise gençlik çal›flmala-
r›ndan sorumlu müdürlük ile ba¤lant› kurman›z gerekir (E¤itim ve Kültür Genel Mü-
dürlü¤ü). E¤er belli bir bölgeye odaklan›yorsan›z bununla ilgili müdürlükle (ya da bir
ajans›yla) görüflmelisiniz. Örne¤in CARDS program›, Avrupa Komisyonu D›fl ‹liflkiler
Müdürlü¤ü taraf›ndan yönetilir ve güneydo¤u Avrupa’dan sorumludur.

Avrupa Birli¤i’nin ‹lk 15 Üye ÜLkesi

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleflik Krall›k, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹talya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan.

Avrupa Birli¤i ve üç EFTA (Avrupa Gümrük Birli¤i) ülkesi-‹zlanda, Lihtenfltayn ve
Norveç-Avrupa Ekonomik Alan›’n› oluflturur (EEA).

Birçok program Avrupa Birli¤i ülkelerini ve bir k›s›m Avrupa ülkesini kapsar. Bunlar
“program ülkeleri” olarak an›l›r ve genellikle EFTA’y› da kapsar. Aday ülkeler genellik-
le program ülkeleri listesine dahil edilir (yine de bu ülkelere baz› özel flartlar uygulana-
bilmektedir). Program ülkeleri içinde olmayan ancak fonlardan dolayl› olarak yararlana-
bilen ülkeler “üçüncü ülkeler” olarak adland›r›l›r, yine baz› özel flartlar söz konusudur.

Avrupa Birli¤i’nin Genifllemesi

1 May›s 2004’de kat›lan ülkeler: Çek Cumhuriyeti, Estonya, K›br›s, Letonya, Ma-
caristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya.

2007 ve sonras›nda kat›lmas› planlanan ülkeler: Bulgaristan ve Romanya.

17 Aral›k 2005’te kat›l›m müzakerelerine bafllamas›na karar verilen ülkeler: Türkiye,
H›rvatistan.

17 Aral›k 2005’te aday ülke ilan edilen ülke: Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti

Fon programlar› genellikle ulusal bir ajans taraf›ndan ulusal ölçekte yürütülür. Bu tip
ulusal ajanslar kimi zaman, komiteler ve di¤er yap›lar arac›l›¤›yla bölgesel ölçekte çal›-
fl›r. Bu ulusal ajanslar, sivil toplum kuruluflu (STK) olabilirler. Bu ulusal ajanslar Avru-
pa Birli¤i’nin gençlik ve e¤itim programlar› aç›s›ndan özel bir önem tafl›r. Bu ajanslara
çeflitli programlar›n web siteleri yoluyla ulaflabilirsiniz (bir sonraki sayfaya bak›n›z).
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3) GENÇL‹K (YOUTH) program›2

Gençlik çal›flmalar› için kesinlikle en geçerli fon GENÇL‹K (YOUTH) program›d›r. Avru-
pa Komisyonu’nun web sitesinden indirebilece¤iniz kullan›c› rehberinde tüm ayr›nt›-
lar yer almaktad›r. Web sitesi düzenli olarak güncellenir ve GENÇL‹K program›yla ça-
l›flmak istiyorsan›z göz atman›z› tavsiye ederiz.

GENÇL‹K program›n›n web sitesi

http://ec.europa.eu/youth/program/index_en.html
GENÇL‹K program›n›n web sitesi büyük ölçüde ‹ngilizce, ancak kullan›c› rehberi
ve di¤er baz› yararl› belgeler Avrupa Birli¤i’nde konuflulan di¤er dillerde de
yer al›yor.3

Bu sitede ayr›ca baflvuru formlar› da yer al›yor. Baflvuru için çok fazla zaman harca-
madan önce ulusal ajans›n›za baflvurman›z tavsiye ediliyor. Bu ajans size fikirlerini-
zi gelifltirmeniz için yard›m edebilir ve ulusal öncelikler konusunda önerilerde bulu-
nabilir.

GENÇL‹K program›n›n ulusal ölçekte seçilmifl projeler için her y›l çok say›da (haliha-
z›rda y›lda befl kere) ve Avrupa ölçe¤indeki projeler için de her y›l üç kere olmak üze-
re son baflvuru tarihleri var.

GENÇL‹K program›

Eylem 1 – Avrupa için gençlik (gençlik de¤iflimleri)

• yafllar› 15 ila 25 aras›ndaki gençlik gruplar›;
• grup bafl›na en az 16, en fazla 60 kifli;
• tema bazl› ulusafl›r› projeler;
• sadece iki ortak ülke ile ikili, üç ortak ülke ile üçlü, dörtlü ya da daha faz-

la ülke ile çok tarafl› olabilir.

Eylem 2 — Avrupa Gönüllü Servisi (European Voluntary Service-EVS)

• yafllar› 18 ila 25 aras›nda de¤iflen gençler için;
• Avrupa kapsam›ndaki yerel topluluklarda gönüllü yerlefltirmeler;
• 3 ila 6 haftal›k projelerde k›sa dönemli yerlefltirmeler;
• 6 ila 12 ayl›k projelerde uzun dönemli yerlefltirmeler;
• ifller çeflitli alanlarda olabilir (miras, kültür, bak›m sektörü, çocuklar, genç-

lik vb.)

Coyote’nin ipucu #6

Çal›flmalar›n›z› uluslararas› bir örgütten ald›¤›n›z fonlarla yürütüyorsan›z, baflvu-
runuzun en az›ndan özetini, ‹ngilizce, Frans›zca ya da kendi ana diliniz d›fl›nda
baflka bir dile çevirmeniz gerekebilir. Baflvurunuzu her zaman çok hakim oldu-
¤unuz ve yapmak istedi¤iniz fleyleri en iyi anlatabilece¤iniz dilde yaz›n. E¤er
çok hakim de¤ilseniz ‹ngilizce ya da Frans›zca yazmay›n, baflka birisinin düzgün
bir çeviri yapmas›n› sa¤lay›n. Birçok baflvuru iyi anlafl›lamad›¤› için baflar›l› ola-
mam›flt›r.

Avrupa Birli¤i programlar› genellikle projelerin tüm bütçesini karfl›lamaz. Kural ola-
rak, fon bütçenin en fazla yar›s›n› karfl›lar. Yine de, gençlik ve e¤itim alan›nda, etkin-
li¤in tipi ve eylem program›na ba¤l› olarak ve özel durumlarda fon kimi zaman büt-
çenin yar›s›n›n üstüne ç›kabilir.
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2. 2007 - 2013 tarihleri aras›nda Gençlik Eylemde (Youth in Action) ismini alacakt›r (Editörün notu).

3. Türkiye ulusal ajans web sayfas›: http://www.ua.gov.tr (Editörün notu).



19Eylem 3 – Gençlik Giriflimleri

• Gençlik giriflimleri, genç insanlar›n (15-25) kendi yerel topluluklar›ndan
seçtikleri projeleri tan›mlama, yönetme ve yürütmelerine olanak verir;

• Projelerin bir Avrupa boyutu olmal›d›r;
• Baflar›l› bir baflvuru proje harcamalar›na yönelik 10.000 Avro’ya kadar fon

alabilir;
• Bu program, d›fllanm›fl, yabanc›laflm›fl ve dezavantajl› gençlerin teflvik edil-

mesinde oldukça baflar›l› olmufltur ve gençlerin kiflisel geliflimine ve ifl ha-
yat›na yönelik becerilerinin etkinleflmesine yard›mc› çok iyi bir araçt›r.

Eylem 3 – Gelecek Sermayesi

• Avrupa Gönüllü Servisini (EVS) tamamlam›fl gençler içindir;
• Öncelikle bireyleri hedefler, ancak uygun bir ba¤lant› göstermeleri halinde

iki gencin ayn› projeyle baflvurmas› mümkün;
• Adaylar›n EVS’yi tamamlad›ktan sonraki iki y›l içinde baflvurmalar› gerekiyor.

Eylem 4 – Ortak Eylemler – GENÇL‹K, Socrates ya da Leonardo da Vinci
programlar›n› kapsar

• Bunlar GENÇL‹K, Socrates ve Leonardo da Vinci programlar› kat›l›mc›lar›
aras›nda iflbirli¤ini güçlendirmeyi amaçlayan projelerdir;

• Komisyonun web sitesinde özel flartlar›, temalar› ve öncelikleri ayr›nt›l›
olarak belirten farkl› proje ça¤r›lar› yer almakta.

Eylem 5 – Destek Önlemleri

Destek önlemleri gençlik alan›nda çal›flan herkesin afla¤›dakileri gerçeklefltire-
bilmesine yönelik araçlar sa¤lar:

• Ortak bulmak, gençlik çal›flmalar› becerilerini gelifltirmek ve proje haz›rlamak;
• ‹yi uygulama deneyimleri de¤iflimi, gençlik politikas› gelifltirmek, uluslarafl›r› or-

takl›klar kurmak ve Avrupa Birli¤i d›fl›ndaki ülkeler ile iflbirli¤i iliflkileri kurmak;
• Projeler, eylemin hedefleri do¤rultusunda seminerler, dersler, ziyaretler

vb. fleklinde olabilir.

4) Leonardo da Vinci program›4

Bu program, mesleki e¤itim faaliyetlerini teflvik ediyor ve özellikle de yaflam boyu
ö¤renme, ifl bulma ve sosyal içerme gibi konularda ulusafl›r› hareketlili¤e yönelik
giriflimleri destekliyor. ‹yi uygulama de¤iflimleri, e¤itim malzemesi gelifltirme GENÇ-
L‹K ve Socrates gibi di¤er programlarla ba¤lant›l› projeler desteklenebiliyor.

Baflvurular ulusal ajanslar arac›l›¤›yla yap›l›yor ve ifl yaflam› e¤itimi ile ilgili kamu ve
özel kurumlar baflvurabiliyor.

Leondardo da Vinci program› web sitesi

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

Site ‹ngilizce, Fransa ve Almanca, ancak rehberler ve di¤er yararl› bilgiler di¤er
Avrupa Birli¤i dillerinde de mevcut.

5) Socrates program›

Bu program, Avrupa Birli¤i dilleri konusunda bilgi ve bilinç art›fl› sa¤layan, hareketi
ve iflbirli¤ini teflvik eden ve yenilikçili¤i destekleyen projelerin desteklenmesiyle, e¤i-
timde Avrupa Birli¤i boyutunu güçlendirmeyi hedefliyor. Program birçok büyük ey-
lemden olufluyor. En önemlileri:

Leonardo da Vinci 

Socrates

4. Gerek Leonardo gerek Sokrates program› 2007 - 2013 tarihleri aras›nda Yaflam Boyu Ö¤renme ismini
alacakt›r (Editörün notu).



• Comenius – okul e¤itimi
• Erasmus – yüksek ö¤renim
• Grundtvig – yetiflkin e¤itimi ve di¤er e¤itim yollar›
• Lingua – dil ö¤retimi ve ö¤renimi
• Minerva – e¤itimde bilgi ve iletiflim teknolojileri

E¤itim toplulu¤unun tüm üyeleri (ö¤renciler, ö¤retmenler vb.) baflvurabilir. Genellik-
le adaylar mensubu olduklar› kurum arac›l›¤›yla baflvurmak zorunda. Avrupa düzeyin-
de bir ulusal iletiflim noktalar› a¤› var.

Socrates program›n›n web sitesi

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html

Site Avrupa Birli¤i’nin on bir dilinde.

Coyote’nin ipucu #7

Varolan gençlik ve e¤itim programlar› 2006 y›l› sonuna kadar devam ediyor. Av-
rupa Komisyonu bu tarihten önce bu programlar›n gelece¤i üzerine öneriler ya-
pacak. Öneriler üzerine yorum yapmak ve 2006 sonras› yeni nesil programlar›
etkilemek mümkün olacak.

Bu programlar konusunda düzenlenen görüfl alma sürecine kat›l›n. Bu, gelecek-
te sizin daha kolay kaynak gelifltirmenizi sa¤layabilir. Kendiniz için programla-
r›n flekillenmesine katk›da bulunmufl olursunuz.5

Avrupa gençlik örgütleri platformu olan Avrupa Gençlik Forumu, bu sürece da-
hil olman›z› sa¤layabilir - www.youthforum.org adresine bak›n›z.

6) Avrupa Birli¤i yap›sal fonlar›

Yap›sal fonlar çok daha büyük paralar içerir, ancak genellikle uzun zamana yay›lan
çal›flmalar› kapsarlar. Bölgelerin ekonomik ve toplumsal kalk›nmalar›na odaklanm›fl-
lard›r ve bu da gençlerin e¤itimi ve kiflisel geliflimlerini içine alabilir. Bu tip fonlar
yard›m›yla ortaya ç›kmas› gereken sonuçlar için bazen “ifl bulabilirlik” terimi kulla-
n›l›r.

Yap›sal fonlar bafll›¤› alt›nda birçok fon vard›r ancak gençlik alan›nda çal›flanlar için
en yararl› olanlar Avrupa Toplumsal Fonu (European Social Fund - ESF) ve Avrupa
Bölgesel Kalk›nma Fonu’dur (European Regional Development Fund - ERDF). Bu fon-
lar Hedef 1, 2 ya da 3 olarak tan›mlanan co¤rafi alanlar›ndaki yüksek okullar, STK’lar,
özel flirketler ve hükümet temsilciliklerinin çal›flmalar› ile ilgilidir. Say› ne kadar dü-
flükse bölge ya da alt bölgenin ekonomik ihtiyac› o kadar büyüktür. Hedef 1 ve He-
def 2 baz› co¤rafi alanlar› kapsarken Hedef 3 neredeyse tüm AB’yi kapsar.

Her co¤rafi bölgede bir dizi ajans, Avrupa Komisyonu taraf›ndan onaylanan bir böl-
gesel kalk›nma plan› gelifltirir ve bu program desteklenecek projelerin önceliklendi-
rilmesinde kullan›l›r. Bölge içi ajanslar aras›nda ortakl›klar teflvik edilir ve baz› böl-
gelerde gönüllü ve gençlik sektörleri bu fonlar›n önemli faydalananlar› olurlar. Proje
maliyetlerini karfl›layabilmek için fon efllefltirmesi gerekir ancak ayni yard›mlar da
kullan›labilir. Yap›sal fonlar›n ayr›nt›lar›
http://ec.europa.eu/regional-policy/funds/prord/sf_en.htm 
web adresinde bulunabilir. Belli yerel bilgileri almak için de bölgesel hükümet bi-
rimlerinize dan›flabilirsiniz.
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D‹¤er AB
Fonlar›

5. Bu süreç kitap yay›mland›¤›nda tamamlanmam›fl olacakt›r (Editörün notu).



Program/
araç

Kat›l›m afla¤›daki ülkelerden özel ve tüzel kifliliklere aç›k
6

PHARE, ISPA
• AB üye ülkeleri

& SAPARD
• Phare program›ndaki al›c› ülkeler: Bulgaristan, Çek Cumhuri-

yeti, Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Romanya,
Slovakya, Slovenya (10 ülke)

• AB üye ülkeleri
• CARDS program›ndaki al›c› ülkeler:

Arnavutluk, Bosna-Hersek, H›rvatistan, Makedonya
Eski Yugoslav Cumhuriyeti, S›rbistan Karada¤ (5 ülke)CARDS

• Phare program›ndaki al›c› ülkeler (yukar›dakilerle ayn›)
güneydo¤u Avrupa’daki flu ülkeler: Türkiye, K›br›s ve
Malta (3 ülke)

a) 1996-99 için bütçe taahhütleri ile finanse edilen anlaflmalar
(25 Haziran 1996 tarihli Konsey Tüzük Maddesi No. 1279/96) 

• AB üye ülkeleri
• Tacis program›ndaki al›c› ülkeler:

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan,
K›rg›zistan, Moldavya, Rusya Federasyonu, Tacikistan,
Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Mo¤olistan (13 ülke)

TACIS
• durumlar› tek tek de¤erlendirilmek üzere Akdeniz

Ortaklar› ve Phare al›c›lar›ndan özel ve tüzel kiflilerin kat›l›m›

b) 2000’den itibaren bütçe taahhütleri ile finanse edilen anlaflma-
lar (29 Aral›k 1999 tarihli Konsey Tüzük Maddesi No. 99/2000)

• AB üye ülkeleri
• Tacis program›ndaki al›c› ülkeler (yukar›dakilerle ayn›)
• Phare program›ndaki al›c› ülkeler (yukar›dakilerle ayn›)
• durumlar› tek tek de¤erlendirilmek üzere Akdeniz Ortaklar› al›-

c›lar›ndan özel ve tüzel kiflilerin kat›l›m›

MEDA

• AB üye ülkeleri
• Akdeniz ortaklar›:

Bat› fieria ve Gaza, Cezayir, Fas, ‹srail, K›br›s, Lübnan, Malta,
M›s›r, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün (12 ülke)

7) Avrupa Birli¤i’nin kat›l›m öncesi ve üçüncü ülkelere yönelik fonlar›

Avrupa Birli¤i d›fl yard›mlar› flu flekillerde verilir: (a) faydalanan ülkelere hizmet, te-
darik ve ifl sa¤lamak için yap›lan anlaflmalar ya da (b) hibeler (genel olarak kâr ama-
c› gütmeyen örgütlerin projeleri için).

Bu yard›mlar Avrupa Birli¤i d›fl yard›m programlar› ve araçlar›ndan biri ile (aday ülke-
ler için Phare, Ispa ve Sapard, yeni ba¤›ms›z devletler ve Mo¤olistan için Tacis, Arna-
vutluk, Bosna-Hersek, H›rvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, S›rbistan
Karada¤ için Cards, Asya ve Latin Amerika ülkeleri için ALA, Akdenizli ortaklar için
MEDA, ve Afrika, Karaipler ve Pasifik ülkeleri için EDF) ya da Güney Afrika için olan
gibi baz› özel bütçe bafll›klar› alt›nda yap›l›r.

Afla¤›daki tablo varolan çeflitli araç ve programlar› gösteriyor. Bir ço¤unun kapsam›
bunu çok aflsa da gençlik ve gençlikle ilgili eylemlerde kullan›labilir.
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6. Avrupa Birli¤i’nin bütçe dönemleri yedi y›ll›k olarak belirlenmekte ve içinde bulundu¤umuz bütçe döne-
mi 31 Aral›k 2006’da sona ermektedir. 2007-2013 dönemi için izleyen bölümde belirtilen Avrupa Birli¤i
fon ve programlar› için yeniden yap›land›r›lmaktad›r ve bu kitaptaki durum güncelli¤ini yitirecektir. Bu
yeni yap›land›rma hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z:

http://ec.europa.eu/budged/prior_future/next_fin_framework_en.htm (1.7.2006) ve ‹stanbul Bilgi Üniver-
sitesi Yay›nlar›, STK Çal›flmalar›-E¤itim kitaplar› dizisinde bulunan Proje Döngüsü Yönetimi II kitab› (Edi-
törün notu).



Hibeler, (genelde kâr amac› gütmeyen) d›fl örgütler taraf›ndan Avrupa Birli¤i’ne sunu-
lan projelere verilir. Amaç, proje baflvuru ça¤r›lar› temelinde projelere destek vermek-
tir. Bir proje baflvuru ça¤r›s›, Avrupa Birli¤i’nin geçerli fonlama öncelikleri, seçim kri-
terleri ve fon alabilmek için geçerli di¤er mevcut flartlar› belirtir.

Avrupa Birli¤i’nin http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm web
adresindeki arama hizmetini kullanabilir, aç›k olan ve beklenen baflvuru ça¤r›lar›n›
görebilirsiniz (ayn› zamanda süresi geçmifl olanlar› ve verilmifl olan fonlar› da içer-
mekte).

Sadece gençlik için geçerli olan fonlara bakmamal›s›n›z. Baflvuru yapabilece¤iniz
çok say›da uygun alan vard›r, örne¤in toplumsal entegrasyon ve yard›m, çevrenin
korunmas›, kültür, e¤itim ve sivil kat›l›m. Ancak, internette Avrupa Birli¤i fon ola-
naklar›n› araflt›rmadan önce, genel olarak geçerli olan flu kurallar› göz önünde bu-
lundurun:
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• Asya ve Latin Amerika’da Lomé Konvansiyonu’nu (EDF)

imzalamam›fl ya da MEDA program› yararlan›c›s› olmayan, ge-
liflmekte olan ülkeler:
Afganistan, Arjantin, Bangladefl, Bolivya, Brezilya, Burma, Bu-
tan, Çin, Ekvator, El Salvador, Endonezya, Filipinler, Guatema-
la, Hindistan, Honduras, Laos, Kamboçya, Kolombiya, Kosta
Rika, Küba, Malezya, Maldivler, Meksika, Nepal, Nikaragua,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Singapur, Sri Lanka, fiili,
Tayland, Uruguay, Venezüela, Vietnam ve Yemen (37 ülke)

• durumlar› tek tek de¤erlendirilmek üzere ALA komflusu
ülkelerden özel ve tüzel kiflilerin kat›l›m›

a) 6. ve 7. EDF Fonu
(Not: kâr amac› gütmeyen kurulufllar baflvuramaz)

• Avusturya, Finlandiya ve ‹sveç d›fl›nda AB üyesi ülkeler (1995
öncesinde AB üyesi olmufl ülkeler)

• Güney Afrika d›fl›nda ACP ülkeleri (Afrika, Karaipler, Pasifik):
Angola, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Beliz, Be-
nin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cibuti, Çad,
Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Etyopya
Fiji, Fildifli Sahilleri, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Grenada, Gu-
yana, Haiti, Jamaika, Kamerun, Kenya, Kiribati, Komoros, Kongo
(Brazzavil), Kongo (Kinshasa), Lesoto, Liberya, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambik, Namibya, Nijer,
Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine, Ruanda, Sa-
int Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Sa-
moa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyfleller, Sierra Leone,
Solomon Adalar›, Somali, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzan-
ya, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanatu,
Zambiya ve Zimbabwe (70 ülke)

b) 8. EDF Fonu
(Not: kâr amac› gütmeyen kurulufllar baflvuramaz)

• AB üye ülkeleri (15 ülke)
• Güney Afrika dahil ACP ülkeleri (71 ülke)

Güney Afrika • AB üyesi ülkeler (15 ülke)
• Güney Afrika dahil ACP ülkeleri (71 ülke)

Not: Baz› durumlarda, bütçe bafll›¤›na ba¤l› olarak baz› özel seçilme flartlar› uygula-
nabilir ve kabul belgesinde belirtilir.

ALA

EDF



‹lk olarak, sadece resmi olarak kay›tl› örgütlerin seçilme hakk› vard›r. Buna ek olarak
Avrupa Birli¤i taraf›ndan desteklenen projeler oldukça yüksek bir yönetim kapasite-
sine sahip olmal›d›r. fiu sorular› elefltirel bir yaklafl›mla cevaplay›n:

• Örgütüm tüm yasal flartlar› karfl›l›yor mu?

• Örgütümün yönetimi iflliyor mu?

• Örgütümün muhasebecisi var m›?

• Örgütüm y›ll›k raporlar haz›rlad› m› (finansal raporlar oldu¤u kadar eylem ra-
porlar› da)?

• Örgütüm daha önce flu anda baflvurdu¤umuz büyüklükte bütçesi olan bir
proje yürüttü mü? E¤er yürütmediyse, örgütümün büyük miktarlarda paray›
yönetme becerisine sahip oldu¤u konusunda ikna edebilir miyim?

• Örgütümün proje konusu ile ilgili geçerli bir deneyimi var m›? E¤er yoksa pro-
jedeki herhangi birinin bu alanda özel bir deneyimi var m›?

• Kamu otoriteleriyle/kurumlar›yla (yerel ve merkezi) ne gibi ba¤lant›lar›m›z var?

‹kinci olarak, Avrupa Birli¤i fon programlar› s›kça sivil toplum kurulufllar›n›n ve kamu
otoritelerinin (yerel ve merkezi) ortakl›klar›na aç›kt›r. Bu nedenle örgütünüzün yerel
otoritelerle ba¤lant›lar kurmas›, çal›flt›¤›n›z alana iliflkin öncelikleri konusunda bilgi
sahibi olmas› ve kendini güvenilir bir ortak olarak tan›tmas› gerekli olabilir. Böylelik-
le ortak olarak bir proje baflvurusu yapmak üzere onlara yaklaflman›z daha kolay ola-
cakt›r.

8) Avrupa Konseyi’nin gençlik faaliyetlerine yönelik fonlar›

Avrupa Konseyi çal›flmalar› Avrupa toplumunu etkileyen tüm temel toplumsal ve si-
yasi konular› (savunma d›fl›nda) kapsar – insan haklar›, medya, yasal iflbirli¤i, top-
lumsal ve ekonomik konular, sa¤l›k, e¤itim, kültür, miras, spor, çevre, yerel ve böl-
gesel otoriteler ve gençlik.

Uluslararas› bir kurum olan Avrupa Konseyi’nin üç temel amac› vard›r:

• Ço¤ulcu demokrasi ve insan haklar›n› korumak ve güçlendirmek;

• Toplumun yüz yüze oldu¤u sorunlara çözüm aramak;

• Avrupa özerk kültürel kimli¤inin oluflumunu desteklemek ve tan›tmak.

Avrupa Konseyi, Avrupa düzeyindeki gençlik hareketlerini desteklemek amac›yla Av-
rupa Gençlik Merkezleri, Avrupa Gençlik Vakf› ve Gençli¤in Harekete Geçirilmesi için
Dayan›flma Fonu’nu kurmufltur. Bu kurumlar, (Avrupa’n›n Avrupa Kültürel Konvansi-
yonu arac›l›¤›yla kültürel iflbirli¤ine kat›ld›¤› için) Beyaz Rusya dahil tüm üye ülkeler-
de gençlerle ilgili projeleri destekleyebilir.

Avrupa Konseyi’nin 45 üye ülkesi (Haziran 2004 itibar› ile):

Almanya, Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleflik Krall›k,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Gürcistan, H›rvatistan, Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹s-
viçre, ‹talya, ‹zlanda, K›br›s, Letonya, Lihtenfltayn, Litvanya, Lüksemburg, Maca-
ristan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Malta, Moldavya, Norveç, Polon-
ya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, S›rbistan Karada¤,
Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan.
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Avrupa Konseyi’nde bu alanlardaki tüm ifllerden Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü sorum-
ludur. Avrupa Konseyi’nin gençlik ve spor alan›ndaki temel hedefleri, gençli¤in kat›-
l›m›n›, sorumlu vatandafll›¤›, daha iyi e¤itim ve ifl f›rsatlar›n›, sporun demokratiklefl-
tirilmesini ve adil müsabaka ruhunu teflvik eden, Avrupa’ya özel gençlik ve spor
politikalar› gelifltirmektir.

Avrupa Konseyi gençlik web sitesi:
www.coe.int/youth 
Site ‹ngilizce ve Frans›zca

Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü, uluslararas› gençlik eylemleri ve örgüt-
lerinde üç flekilde destek verir ve “çarpanlarla” çal›fl›r, örne¤in yeni bilgiyi di¤er
gençlere ve meslektafllar›na geçirebilecek pozisyonda olan gençlik çal›flanlar› ve
gençler. Avrupa Konseyi’nin gençlik sektörü ö¤renci burslar›, konaklama kredisi ya
da yolculuk harc›rah› gibi bireysel katk›larda bulunmaz.

Avrupa Konseyi’ne ayr›lm›fl olan finansal kaynaklar Avrupa Birli¤i’ninkinden çok da-
ha azd›r. Yine de birçok fon karar›, gençlerle üye ülkelerin aras›ndaki karfl›l›kl› yöne-
tim temelinde ortak al›n›r. Bu nedenle, Avrupa Birli¤i’nden al›nan fonlar›, sadece bir
mali bir araç olarak de¤il, kurumla bir iliflki kurman›n yolu olarak görmek önemlidir.

Fon flartlar› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi www.coe.int/youth web sitesinde bulabilirsiniz
(Finansal Destek’e – Financial Support- t›klay›n).

9) Avrupa Gençlik Vakf›

Avrupa Gençlik Vakf›’n›n (European Youth Foundation-EYF) amac›, insan haklar›, de-
mokrasi, hoflgörü ve dayan›flma gibi temel Avrupa Konseyi de¤erleri ruhu ile haz›rla-
nan ve bar›fl, anlay›fl ve iflbirli¤ini teflvik eden Avrupa gençlik eylemlerine maddi des-
tek vererek, Avrupa’daki genç insanlar aras›nda iflbirli¤ini desteklemektir.

EYF kaynaklar›n›n da¤›t›m›nda baz› temel kurallar:

• baflvuranlar ya uluslararas› bir sivil gençlik örgütü ya da a¤›, ya da di¤er üye
ülkelerden en az üç baflka ulusal örgüt ya da a¤ ile iflbirli¤i içinde çal›flan
ulusal gençlik örgütleri olmal›d›r;

• kat›l›mc›lar›n en fazla dörtte biri otuz yafl üstü olabilir;

• kural olarak, seçilebilmek için proje Avrupa Birli¤i’nin bir (ya da daha fazla)
üye ülkesinde gerçekleflmelidir;

• kat›l›mc› ve düzenleyiciler de söz konusu eyleme yönelik önemli bir maddi
katk›da bulunmufl olmal›d›rlar. EYF proje bedelinin üçte ikisinden fazlas›n›
karfl›layamaz.

EYF, hükümet d›fl› gençlik örgütleri ve a¤lar› ya da gençlik alan›nda çal›flan STK’lar
taraf›ndan yürütülen ve afla¤›daki kapsamda yer alan etkinliklere maddi destek
sa¤lar:

• Avrupal› bir karakter tafl›yan e¤itim, toplumsal, kültürel ve insani faaliyetler;

• Avrupa’da bar›fl ve iflbirli¤ini güçlendirmeyi hedefleyen faaliyetler;

• Avrupa’daki gençler aras›nda, özellikle bilgi de¤iflimini gelifltirerek, daha ya-
k›n iflbirlikleri ve daha iyi anlay›fl sa¤layan faaliyetler;

• Avrupa ve geliflmekte olan ülkelerde, kültür, e¤itim ve toplumsal amaçlarla
karfl›l›kl› yard›mlaflmay› güçlendiren faaliyetler;

• Gençlik konulu çal›flma, araflt›rma ve belgelemeler.
Kaynak Gelifltirme ve
Fon Yönetimi
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EYF dört çeflit eylemi desteklemekte:

• Category A – uluslararas› gençlik toplant›lar›
• Category B – toplant› d›fl› faaliyetler
• Category C – uluslararas› gençlik örgütleri ve a¤lar›n›n yönetim giderlerini kar-

fl›lamak üzere verilen destek
• Category D – pilot projeler

Her y›l iki kere genel baflvuru son tarihi vard›r.

• 1 Nisan bir sonraki senenin ilk yar›s›nda yürütülecek etkinlikler için;
• 1 Ekim bir sonraki senenin ikinci yar›s›nda yürütülecek etkinlikler için.

Baz› özel durumlarda baflvurular anl›k de¤erlendirmelere tabi tutulabilir.

10) Gençli¤in Harekete Geçirilmesi için Dayan›flma Fonu

Avrupa Konseyi ve Uluslararas› Demiryollar› Birli¤i (UIC) 1995 y›l›nda güçlerini birlefl-
tirerek, dezavantajl› gençlerin hareketlili¤ine yard›mc› olmak amac›yla bir fon olufltur-
du. Sat›lan her Inter-Rail Kart›’n›n bir Avro’su, bu insanlar›n uluslararas› faaliyetlere
kat›l›m›n› ve kültürleraras› ba¤lant› ve keflif gezilerine ç›kmalar›n› sa¤lamak üzere Av-
rupa gençli¤ini ilgilendiren projelere aktar›l›yor.

Fon sadece flanss›z geçmifllerden ve ekonomik olarak az geliflmifl bölgelerden gelen
kifliler için geçerli ve bu kiflilerin uluslararas› e¤itim etkinliklerine kat›l›rken trenle
yolculuk paralar›n› karfl›lamay› hedefliyor. Turistik amaçl› yolculuklar› desteklemiyor.

Projeler, yard›ma de¤er görülebilmek için en az iki ülkeyi ve birlikte yolculuk yapan
on kifliyi kapsamak zorunda. Gençli¤in Harekete Geçirilmesi için Dayan›flma Fonu, her
y›l 30 ila 40 gençlik projesini destekliyor.

11) Avrupa Gençlik Merkezleri’nde çal›flma oturumlar›

Çal›flma oturumlar›, uluslararas› sivil gençlik örgütleri taraf›ndan, örgüt geliflimi ve
üyelik ile ilgili konularda düzenlenen seminerlerdir. ‹ki Avrupa Gençlik Merkezi’nden
birinde yer alabilir. Merkezler, seminerin altyap›s›n› haz›rlar, e¤itim deste¤i ve k›la-
vuzlu¤u sa¤lar ve her seminerde bir e¤itim dan›flman› ya da d›flar›dan bir dan›flman
görevlendirilir. Bu dan›flman seminer program›n›n haz›rl›k, uygulama ve takip süreç-
lerine dahil edilmelidir. Bu kifli çokkültürlü bir ekip ve söz konusu örgüt ile yak›n ça-
l›flmal›d›r. Strazburg ve Budapeflte’deki Avrupa Gençlik Merkezleri’nde her sene orta-
lama otuz kadar çal›flma semineri düzenlenmektedir.

Kaynak Gelifltirme ve
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E¤itim K›lavuzu

25

Gençlik
Merkezleri



BÖLÜM 3 – Ba¤›ms›z fonverenler

Ba¤›ms›z fonverenler hakk›nda genellikle insanlar›n sorduklar› ilk sorular flunlard›r:
“Kimdir bunlar?” ve “Ne yaparlar?” Avrupa’daki ba¤›ms›z fonveren tipleri nelerdir?

Ba¤›ms›z fonveren tipleri:

• Vak›flar
• Kurumsal fon kaynaklar›
• Bireysel hay›rseverler

Her tipin kendine özgü özellikleri vard›r ve her birine nas›l yaklafl›labilece¤i de de¤i-
flir. Ne yaz›k ki birçok kifli Avrupa’daki ba¤›ms›z fonverenlerin kapsam›n›n ve çeflitli-
li¤inin fark›nda de¤ildir. Hatta baz›lar› gerçekten vak›flar›n ve kurumsal fon kaynak-
lar›n›n ne oldu¤u ve nas›l iflledikleri hakk›nda ciddi yanl›fl anlama içindedir.

Ba¤›ms›z fonverenler aras›nda, organize olmufl ve “organize olmam›fl” fon kaynakla-
r› aras›ndaki ayr›m da dahil olmak üzere çok çeflitli farkl›l›klar vard›r. Vak›flar ve ku-
rumsal fonverenlerin genellikle profesyonel çal›flanlar› varken, bireysel hay›rseverler
çal›flmalar›nda profesyonel bir ekibe de¤il gönüllülere dayan›r. Buna ek olarak, vak›f-
lar›n kaynaklar› öncelikle fon vermeye ay›rmak amac›yla, küçük bir ekip çal›flt›rd›kla-
r›n› da göz önünde bulundurmak önemlidir. Fon arayanlar, her ba¤›ms›z fonverenin
her gün birçok baflvuru ald›¤›n› ve her birini derinlemesine incelemelerinin mümkün
olmayabilece¤ini bilmelidirler. Fon arayanlar, fonverene ve ekibine yard›mc› olmak
için baflvurular›n› çok dikkatli bir flekilde haz›rlamal›d›rlar.

Bu e¤itim k›lavuzu yukar›daki sorular› cevaplamaya ve Avrupa’daki ba¤›ms›z fonve-
renlerin çeflitlilik gösteren ortam›n› net olarak ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Bunu üç
bölümde ele al›r:

1. Vak›flar– Avrupa’daki ba¤›ms›z vak›flar›n bir foto¤raf› niteli¤indedir ve modern ha-
y›rseverlikteki rollerini gösterir. Ayn› zamanda Avrupa’daki de¤iflik tip vak›flar› ayr›n-
t›land›r›r.

2. Kurumsal sosyal sorumluluk programlar› - Kurumsal fonverenleri (ba¤›ms›z fonve-
renler toplulu¤unun baflka bir ö¤esi), çok eskilere dayanan kurumsal sosyal sorum-
luluk gelene¤ini ve Avrupa’daki güncel e¤ilimlerini ele al›r.

3. Bireysel hay›rseverler- Varl›kl› bireylere nas›l yaklaflmak gerekti¤ine dair birçok
ipucu verir.

E¤itim k›lavuzunun sonunda yer alan kaynakçada, her türlü kaynak gelifltirme çabas›n›n
bafllang›ç noktas› olabilecek, çeflitli vak›f ve kurumsal fonveren rehberlerine yer verdik.

1) Vak›flar

Avrupa’daki vak›flar ortam›, Avrupa’daki çok çeflitli dil ve kültür ve bir ülkeden ötekine
de¤ifliklik gösteren yasal/mali ortam do¤rultusunda, büyük çeflitlilik gösterir. Vak›flar, ba-
¤›ms›z fonveren toplulu¤unun önemli bir parças›d›r. Kâr amac› gütmeyen kurulufllar için
önemli bir gelir kayna¤›n› temsil ederler. Fakat vak›f nedir? Bu örgütler nas›l olmufl da
toplumsal de¤iflimin önemli güçleri ve geleneksel hükümet desteklerinin de¤erli alterna-
tifleri olmufllard›r? Bir ‹ngiliz “trust”, bir Frans›z “fondation”, bir Alman “Stiftung” ve Po-
lonya’da bir “fundacja” aras›nda ortak yanlar var m›d›r? Bunlar nas›l karfl›laflt›r›labilirler?
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Avrupa çap›nda vak›flar› tan›mlayan çeflitli terimler olmas›n›n yan› s›ra bir dizi de¤i-
flik vak›f tipi vard›r. Sermaye toplayan vak›flar, hemfleri vak›flar›, operasyonel vak›f-
lar ve kurum (flirket) vak›flar› vard›r. Avrupa’daki baz› vak›flar piyango ve kumardan
yararlan›r. Di¤er baz›lar›, halk da dahil çeflitli kaynaklardan fon toplayarak projeleri
ve fon programlar›n› yürüten yani toplayan/da¤›tan vak›flar olarak görülebilir. Avru-
pa’daki baz› vak›flar melezdir, bu unsurlar›n bir ço¤unu bir araya getirir: örne¤in Kral
Baudouin Vakf› (Belçika) yat›r›mlara sahiptir ve piyangolara kat›larak, sürekli halktan
para toplayarak ve ba¤›fl programlar› yürüterek iflleyiflini sürdürür.

Vak›f tam olarak nedir? Vak›flar›n ne oldu¤u konusunda üzerinde çal›fl›labilir ve ge-
nelgeçer bir tan›m ortaya koymak önemlidir ve bu bölümün kalan k›sm› bunun üze-
rinedir. Avrupa Vak›f Merkezi (EFC) bir vakf›n ne oldu¤u konusundaki afla¤›da yer
alan kavram› gelifltirmifltir.

Bir vak›f nedir?

“Vak›flar:

• Ba¤›ms›z olarak yönetilen, kâr amac› gütmeyen yap›lard›r;

• kendi güvenilir gelir kaynaklar› vard›r, her zaman olmasa da genellikle bir
yat›r›m ya da bir sermayeye sahiptirler;

• kendi yönetim organlar› vard›r;

• maddi kaynaklar›n› e¤itim, kültür, din, araflt›rma, toplum ve kamu yarar›n›
gözeten di¤er amaçlar için kullan›rlar;

• maddi kaynaklar›n› ya kâr amac› gütmeyen örgütlere fon vermek ya da ken-
di program ve projelerini yürütmekte kullan›r.”

Kaynak: Avrupa Vak›f Merkezi, Brüksel (Belçika)

Kültürel ve yasal geliflmelerden kaynaklanan çeflitli ulusal farkl›l›klar ve terminoloji-
nin kullan›m›nda farkl›l›klar olsa da yukar›daki kavramlar bugünün Avrupa’s›ndaki va-
k›flar›n ço¤unlu¤unu kapsar ve bunlar› kendi programlar›n› yürüten, kâr amac› güt-
meyen örgütlerden ve di¤er ba¤›ms›z olmayan fonlardan ay›r›r.

2) Avrupa’daki vak›f tipleri

Brüksel’deki Avrupa Vak›f Merkezi, vakf›n kavramsal tan›m›na ek olarak Typology of
Foundations in Europe’u (Avrupa’daki Vak›flar›n Tipolojisi - 1997’de EFC taraf›ndan
yay›nland›) oluflturdu. Bu tipoloji, Avrupa’daki çeflitlilik gösteren vak›f toplulu¤unun
daha net bir resmini elde etme giriflimidir. Her grubun bir dizi alt-kategorileri vard›r.

Avrupa’daki dört tip vak›f:

• Ba¤›ms›z vak›flar

• Kurumsal vak›flar (flirket vak›flar›)

• Hükümet destekli vak›flar

• Kaynak gelifltirme vak›flar›

Kaynak Gelifltirme ve
Fon Yönetimi
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Avrupa’daki vak›flar, finansal kaynak, yönetim organ›n› oluflturanlar›n nitelikleri (ka-
rar almada kontrol kimde?) ya da finansal kaynaklar›n da¤›t›m›ndaki yaklafl›mlar gibi
kriterlere göre s›n›fland›r›labilir.

Para nereden geliyor?

Vak›flar›n temel mali kaynaklar›:

• vakfiye olarak para toplay›p yat›r›m yapmak

• ba¤›fllar ve miras ba¤›fllar› (ba¤›flç›n›n ölümü üzerine verilen para ba¤›fl›)

• piyango

• ticari etkinlikler (yay›nlar vb)

• hisse kârlar›

• bir flirketten/flirketlerden gelen y›ll›k katk›lar

• kaynak gelifltirme kampanyalar›

• Ba¤›ms›z vak›flar

Ba¤›ms›z vak›flar Avrupa vak›flar›n›n büyük bir k›sm›n› oluflturur. Yine de çok çeflitli
ba¤›ms›z vak›f tiplerini yans›tan bir dizi alt grup vard›r. En yayg›n görülen ba¤›ms›z
vak›f tipleri aile taraf›ndan kontrol edilenlerdir. Vakf›n ilk sermayesi genellikle bir bi-
rey ya da aile taraf›ndan sa¤lan›r ve bunun gelirleri ile hibeler verilir ve programlar
yürütülür. Ba¤›ms›z vak›flar, Nobel Vakf› gibi ödül veren vak›flar› ve piyangolar yo-
luyla para toplayan vak›flar› da kapsar. Her iki durumda da yönetim kurulu hibe ça-
l›flmalar›n› yürütür. EFC, ba¤›ms›z vak›f tan›m›na, Avrupa’da geçerli süreli vak›flar› ve
fonlar› da kat›yor.

Bir ba¤›ms›z örne¤i: Bernard van Leer Vakf› (Hollanda):

Bernard van Leer Vakf› 1949 y›l›nda kuruldu. Vakf›n geliri, 1883-1958 y›llar› ara-
s›nda yaflam›fl Hollandal› bir sanayici olan Bernard van Leer’in miras ba¤›fl›ndan
geliyor. Van Leer, flu anda dünyada 55 ülkede iflleyen bir paketleme flirketi olan
Huhtamaki Van Leer’in bir parças› olan Van Leer Kraliyet Paketleme Endüstri-
si’nin kurucusudur.

• Kurumsal vak›flar (flirket vak›flar›)

‹ki tip kurumsal vak›f vard›r. Oy hakk› olan hisselerin % 50’den fazlas› vakf›n yat›r›m
portföyü dahilinde olan, kurumsal yat›r›m sahibi bir vak›ft›r. Bu tip yat›r›mlarda ser-
mayenin yar›s›ndan fazlas› vakf›n kendini yürütmesine ayr›l›r. Kurumsal vak›flar bir
flirket taraf›ndan kurulmufl, kendi özerk yönetimine sahip ve programlar›n› yürütmek
üzere gereken ana gelirini bu flirketten y›ll›k olarak alan vak›flard›r.

Birçok kurumun, kurumsal sosyal sorumluluk ya da kurumsal sosyal yat›r›m program-
lar› yoluyla, mal, hizmet ve para gibi önemli ba¤›fllar yapt›¤›n› burada belirtmemiz ge-
rekir. Bunlar vak›f tipolojisinin d›fl›nda olsalar da bu etkinlikler, gençlik örgütleri gi-
bi kâr amac› gütmeyen örgütlere yönelik fonlar›n hayati bir bölümünü oluflturur.
Kurumsal sosyal yat›r›mlar› baflka bir bölümde irdeliyoruz.

Kaynak Gelifltirme ve
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Bir kurumsal vak›f örne¤i : Fundació La Caixa (‹spanya):

Fundació La Caixa, Fundación Caixa de Pensions ve Fundació Caixa de Barcelo-
na’n›n birleflmesiyle olufltu. Topluma hizmet etmeye kendini adam›fl kâr amac›
gütmeyen bir örgüttür. Vak›f, ‹spanyol yasalar›na göre gelirinin %50’sini sosyo-
kültürel etkinliklerine harcamas› yasal olan Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona adl› tasarruf bankas› taraf›ndan fonlan›yor.

• Hükümet destekli vak›flar

EFC tipolojisine göre iki tip hükümet destekli vak›f vard›r. Hükümet destekli vak›flar
ulusal, hükümetler aras› ve uluslarüstü yönetilen vak›flar› içerir. Genel uygulamada
bir hükümet organ› vakf› kurar ve yönetimdeki atamalar› kontrol eder, yine de baz›
yöneticiler hükümet d›fl›ndan gelmifl olabilir. Finansal destek genellikle hükümetten
gelir, ancak kimi zaman baflka gelir kaynaklar› da olabilir. ‹kinci tip olan politik va-
k›flar Avrupa’da çok yayg›n de¤ildir. Bu vak›flar daha çok Almanya’da görülür. Bu va-
k›flar genellikle bir politik partiye ba¤l›d›r ve programlar› da partinin ilgi alanlar›n› ve
felsefesini yans›t›r.

Hükümet destekli vak›flara bir örnek: Westminster Demokrasi Vakf›
(Birleflik Krall›k):

Westminster Demokrasi Vakf›, kraliyetçe tan›nan bir imtiyazla kuruldu. ‹ngilte-
re’deki üç ana siyasi partinin her biri Yöneticiler Kurulu’nda temsil edilir ve bu
temsilciler, D›fliflleri ve ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u Bakanl›¤› taraf›ndan partilere de
dan›flarak atan›r. Daha küçük partiler, ifl dünyas›, sendika ve akademik alanlar,
hükümet d›fl› sektör de temsil edilebilir.

• Kaynak gelifltirme vak›flar›

Ço¤u vak›f baz› özel programlar ya da fon yaratma etkinlikleri ile örtüflecek destek
bulma peflinde olsa da, bu terim daha çok bir geçifl döneminde olan ve düzenli bir
gelir temeli oluflturmak ve bu arada da sürekli bir para ak›fl› sa¤lamak çabas›nda
olan vak›flar için kullan›l›r. Bunlar›, programlar›n› yürütmek için ayn› flekilde fon ara-
yan kâr amac› gütmeyen örgütlerden ay›ran bu uzun vadeli hedeftir. Kaynak gelifltir-
me vak›flar›, sa¤lam fon veren kurumlara dönüflme aray›fl›ndad›rlar ve bunlar daha
çok orta ve do¤u Avrupa’da kurulmufllard›r.

Kaynak gelifltirme vak›flar›na bir örnek: Fundacja Pomocy Wzajemnej ‘Barka’ (Polonya):

Fundacja Pomocy Wzajemnej ‘Barka’, eski psikiyatri hastalar›, evsizler, eski
mahkumlar ve güç durumdaki çocuk ve kad›nlar gibi marjinal gruplar taraf›ndan
kuruldu. ‹lk Barka toplulu¤u Wladyslawowo’da kuruldu. Ertesi y›l grup Derin
Kriz ‹çindeki ‹nsanlara Yard›m Vakf› ile birleflti ve iki topluluk daha kurmak üze-
re çal›flmalar yürüttü. O zamandan beri, her ay yaklafl›k 1.500 kifli yard›m ald› ve
yiyecek yard›m›, banka ifllemleri, yemek yard›m›, dufl olanaklar›, t›bb› ve difl he-
kimli¤i hizmetleri ve okul öncesi ve sonras› programlar gibi e¤itime yönelik ve
geçici hizmetlerden yararland›. Faaliyetler, üçüncü sektörün ilgi alanlar›n› temsil
eden ve bu yöndeki eylemleri teflvik eden bir grup olarak Poznan’da kurulan
Kâr Amac› Gütmeyen Hükümet-D›fl› Örgütler Bölgesel Merkezi’nin oluflumunun
önünü açt›.
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3) Bugünün Avrupa’s›nda vak›flar — ortak özellikler

Vak›flar konusunda insanlar›n en s›k sorduklar› sorulardan biri “Neden bir vak›f olufl-
turmal›?”d›r. Vak›f tipine ve büyük ölçüde vakf›n kurucusuna ba¤l› olarak birçok ola-
s› neden vard›r. Faktörler aras›nda flunlar yer al›r:

• mirasç›s› olmamas›
• kurucunun an›s›n› yaflatacak bir oluflum yaratma arzusu
• hay›rl› bir amac› uzun süreli olarak yerine getirebilme
• varolan bir örgüt için sa¤lam bir yap›sal çerçeve oluflturmak ve sürdürmek
(örn. Dünya ‹zci Vakf›)
• vergi avantajlar›
• kurumsal iletiflim için bir araç yaratmak (flirketler).

— “Bir vak›f ebediyen yaflar” – kurucusunun ölümü ard›ndan an›s›n› yaflatan vak›f-
lar. Vak›flar misyon ve önceliklerini belirlerken uzun vadeli düflünürler. Bu proje
seçimlerini etkiler. Vak›flar destekledikleri örgütlerin gelecekleri ve izleme proje-
leri ile ilgilenirler. Maddi destek süresinin tamamlanmas›ndan sonra da kendi
kendini yürütebilecek projelere öncelik verirler.

— “Bir vak›f kendi kendine aittir” – kendi gelir kaynaklar› vard›r, hükümetler ve ka-
mu kurulufllar› karfl›s›nda geliflmifl bir ba¤›ms›zl›k duygusuna sahip olurlar. Ken-
di önceliklerini olufltururlar ve desteklemek istedikleri projeleri kendileri seçerler.
Genellikle yeni tart›flma ortamlar› yaratmakta de¤erli bir rol oynarlar. Gelir da¤›-
l›m›nda ve kamu idarelerinin hizmet götürmedi¤i ya da götüremedi¤i yerlerde
önemli bir rol oynarlar.

Vak›flar, olaylar sonras›nda sonuçlara geçici tepkiler göstermekten çok sorunlar›n kö-
künde yer alan nedenleri ortaya ç›kararak çözüm gelifltirme yaklafl›m›ndad›r. ‹nsani,
çevresel, sosyal ve di¤er acil durumlarda kâr amac› gütmeyen örgütleri ve kamu ida-
relerince yap›lan çal›flmalar› destekleyebilirler. Yine de, eylemlerinin büyük bir k›sm›,
sorunlar›n alt›nda yatan nedenlerle ilgilidir ve de¤iflim yaratmay› amaçlar. Özellikle
araflt›rmay›, uzmanl›k oluflturmay› ve yeni yaklafl›mlar›n test edilmesini destekleyerek
yenilikçilik aray›fllar› için bir katalizör görevi görür.

Vak›flar toplulu¤unu etkileyen çok de¤iflik faktörler aras›nda flu e¤ilimlerin alt›n›n çi-
zilmesi önemlidir:

Temel ilgi alanlar›

Doktora sonras› burslar, e¤itim reformunun desteklenmesi, kistik fibrozis hastal›¤›
araflt›rmalar›, televizyon programlar›na ödüller, s›n›rafl›r› parlamenter de¤iflimi, ifl bul-
ma ve istihdam programlar›, risk önleme araflt›rmalar›, sa¤l›k hizmetleri yönetiminin
gelifltirilmesi Avrupa vak›flar›n›n faaliyetlerine sadece birkaç örnektir. Eylemleri çev-
renin korunmas›ndan, erken dönem çocuk geliflimine, fliddetin önlenmesinden sa¤l›k
hizmetlerine, yafll›larla çal›flmadan Avrupa ve ötesinde kat›l›mc› demokrasi ve top-
lumsal iletiflimin teflvik edilmesine kadar uzan›r. Ancak ço¤u ülkede vak›flar›n çal›fl-
malar› öncelikle e¤itim ve araflt›rma, sonras›nda da toplumsal refah hizmetlerine
odaklan›r. Baz› istisnalar vard›r. Örne¤in Fransa’da öncelik sa¤l›kta, ‹rlanda’da konut
ve kalk›nmada ve ‹spanya’da ise kültür ve sanattad›r.

Hemfleri vak›flar›

Son zamanlarda ortaya ç›kan bir e¤ilim, kaynak gelifltirme vak›flar› olarak görülebile-
cek hemfleri vak›flar›d›r. Bir flehir ya da bölgedeki insanlar›n yaflam kalitelerini yük-
seltmek için para toplayabilmelerini sa¤layan resmi mekanizmalard›r. Bir flehir ya da
bölgedeki insanlar›n hay›rseverliklerini sürdüren ve gelifltiren resmi araçlard›r. Hem-
fleri vak›flar›, yeni kaynaklar yaratarak, yerel projelere fon vererek ve di¤er kâr ama-
c› gütmeyen örgütlerle, flirketlerle ve kamu idareleriyle iflbirli¤i iliflkileri gelifltirerek,
yerel topluluklara yeni ve sürekli olarak geliflen toplumsal, ekonomik ve çevresel ge-
rekliliklere do¤ru bir yaklafl›m içinde olmalar›na yard›mc› olan de¤erli araçlard›r. Bu
tip örgütlenmeler son zamanlarda Birleflik Krall›k’ta yayg›nlaflmakta ve orta ve do¤u
Avrupa’da, Almanya gibi ülkelerde geliflmektedir.
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Uluslararas› iflbirli¤i

1990’lar›n ilk y›llar›ndan beri, vak›flar aras›nda uluslararas› iflbirli¤inde gerçek bir ge-
liflme oldu. Fonverenlerin bilgi ve baflar›l› deneyimlerini paylaflmaya ne kadar haz›r
olduklar›n› gösteren birçok örgüt ve a¤ kuruldu. Buna bir örnek, Avrupa’da ve ulus-
lararas› alanda örgütlü hay›rseverli¤i güçlendirmeye adanm›fl çal›flmalar yapan, vak›f-
lar›n bilgi temelli bir üyelik örgütü olan Brüksel’deki Avrupa Vak›f Merkezi’dir (Euro-
pean Foundation Center-EFC). Önde gelen vak›flar taraf›ndan 1989 y›l›nda kurulan
EFC 200’den fazla üye, ortak ve kay›tl› kifliye hizmet veriyor.

4) Kurumsal sosyal sorumluluk programlar›

Kurumsal sosyal sorumluluk program› (kurumsal ba¤›fl program› ya da kurumsal
vatandafll›k olarak da adland›r›labilir), kâr amaçl› bir flirket taraf›ndan yönetilen ba-
¤›fl program›d›r. Kurumsal ba¤›fl programlar›n›n genellikle ayr› bir yat›r›m› yoktur ve
verdikleri fonlar›n toplam› o anki gelirlerine ba¤l›d›r. Buna ek olarak baz› flirketler
hem kurumsal destek verir hem de destekledikleri bir vak›f arac›l›¤›yla katk› sa¤lar.

Kurumsal fonverenler, özellikle kendi kaynak ihtiyaçlar›n› belirlemekte etrafl›ca dü-
flünmeye haz›r olan yerel vatandafl dernekleri için, giderek daha dikkat çekici ve ula-
fl›labilir destek kayna¤› haline gelmekte.

Kurumsal fonverenler geleneksel vak›flara göre daha çeflitli flekillerde destek su-
nuyor. Kendi ihtiyaçlar›n› basit bir para talebinin ötesinde bir tan›ma ulaflt›rabil-
mifl olan örgütler çok de¤erli bir yard›m a¤›n›n içine girebilirler. Bu yard›m büyük
ölçüde maddi deste¤i kapsar ancak yine bunun kadar önemli flu destekleri de içe-
rebilir:

• proje deste¤i
• e¤itim
• ekipman ya da malzeme ba¤›fllar›
• kurum çal›flanlar›n›n gönüllü olarak bir örgütte çal›flmas›
• çal›flanlar›n›n ba¤›fllar›n› bir örgüte yönlendirme
• çal›flanlar›n geçici olarak örgüt yarar›na görevlendirilmesi

fiirketler neden ba¤›fl yapar?

• ‹yi niyet gösterisi: toplumda iyi birer vatandafl olarak gözükmek
• Vergi avantajlar›ndan yararlanmak
• Baz› amaçlarla ba¤daflt›r›lmak
• fiirket yöneticisinin söz konusu alana olan ilgisi

Tarihsel perspektif

Kurumsal sosyal sorumluluk son y›llarda önemli ölçüde artm›flsa da flirketlerin çok
uzun y›llardan beri içinde çal›flt›klar› topluluklara yard›m etmekte olduklar›n› biliyo-
ruz. ‹rlanda’da Guinness’in (flu anda Diageo’nun bir parças›d›r) hay›rseverlik çal›flma-
lar›, bira fabrikas› civar›ndaki toplulu¤a belli yard›mlarda bulundu¤u 18. yüzy›la da-
yan›r. Almanya’daki Daimler-Benz flirketi (flimdi Daimler-Chrysler), 1926 y›l›nda
gerçekleflen Daimler-Benz birleflmesinden beri e¤itim ve sanat alanlar›nda deste¤ini
sürdürüyor. fiirket bir ad›m daha atarak, 1986 y›l›nda Gottlieb Daimler-und Karl Benz-
Stiftung isimli ba¤›ms›z vakf› kurdu. Birçok flirket bu alandaki çal›flmalar›na ba¤›ms›z
bir boyut katabilme amac›yla ayn› fleyi yapt›. ‹talya’da kültür ve sanat hamili¤i ilk ola-
rak, bugünün Olivetti ve Fiat gibi flirketlerinin öncüleri olan, Medici ailesi gibi ‹talyan
Rönesans› aristokratlar› taraf›ndan bafllat›ld›. Bunlar ve birçok baflka ‹talyan çokulus-
lu flirket dünya çap›nda sanat yat›r›mlar›na önemli destekler veriyor.

Bugün her ülkede çeflitlilik gösteren etkinliklerle kurumsal sosyal sorumluluk olu-
flumlar› h›zla büyümekte ve görünürlük kazanmakta. Avrupa’da kurumsal üyelere sa-
hip baz› arac› örgütler kurumsal hay›rseverlik hareketini teflvik ediyor ve gelifltiriyor.
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Bu alan›n liderleri, daha geliflmifl ve daha düzenli bir kurumsal sosyal sorumluluk at-
mosferi yaratma aray›fl›nda olan flirketler.

Güncel e¤ilimler

fiirketlerin ifllerini yürüttükleri ve para kazand›klar› topluluklarda daha fazla etki sa-
hibi olma yönündeki ilgilerinin artmas›n›n alt›nda birçok neden yatar. fiirketler art›k,
tüketici bilinci ve bask›s› sonucu daha dürüst, çevreye duyarl› ve içinde bulundukla-
r› topluluklara önem veren bir görüntü çizmek zorundad›r. Artan rekabet ve belli bir
müflteri taban›n› elinde tutma çabas›, hay›rsever olarak görülen flirketlerin müflteriler-
den daha olumlu tepkiler alaca¤› anlam›na gelir. Birçok flirket bu yaklafl›m› y›llard›r
uyguluyor olsa da, genelde sistematik bir flekilde gitmez ve gerekti¤i kadar bilinmez.

fiirketler ayni deste¤in de¤erini anlamaya ve kurumsal sosyal sorumluluk yard›mlar›
kapsam›na almaya bafllad›–do¤ru bir hareket çünkü ifl çevreleri, ürün ve mal deste-
¤ini do¤rudan para yard›mlar›ndan daha kolayl›kla sa¤layabilir.

Kurumlar›n, genellikle vak›flardan farkl› bir fon verme yaklafl›m› vard›r. Maddi ya da
ayni her ba¤›fl›n genellikle flirket taraf›ndan ölçülebilir bir de¤eri vard›r. Bu ba¤›fllar
flirketlerin yapmaya mecbur olduklar› için de¤il, halkla iliflkilerinin bir parças› olarak
yapmay› tercih ettikleri bir fleydir.

Bir örgüt, bir kuruma fon aray›fl›yla yaklaflt›¤›nda karfl›l›¤›nda ne verebilece¤ine bak-
mal›d›r. fiirketler, isimlerinin uygun bir flekilde görülebilece¤i – böylelikle de halkla
iliflkilerinin bir parças› olarak kullanabilecekleri – yüksek profilli projeleri tercih eder-
ler. “‹yilik yaparken” ayn› zamanda flirket imaj›n›n tan›t›m›na katk›da bulunma f›rsa-
t› veren projeler çekicidir.

Geçmiflte yard›mlar sanat, kültürel projeler ve spor ile s›n›rl› kalm›fl olsa da flirketler
bugün art›k çok de¤iflik alanlarda desteklerini sürdürmekte. Tüketicinin konuyla ilgi-
li kayg›lar› ve ilgisini yans›t›r bir flekilde çevre popüler bir konu haline geldi.

‹fl çevreleri de kendi sosyal sorumluluklar›n›n giderek daha fazla fark›na var›r hale
geldi. Kendi programlar› ve ortak çal›flmalar yoluyla bu sorumlulu¤u giderek daha
fazla yerine getirmek üzere somut ad›mlar atmaya bafllad›lar.

Kurumsal sosyal sorumluluk programlar›na bir örnek:

Johnson & Johnson dünyadaki en kapsaml› ve en yayg›n sa¤l›k ürünleri üretici-
si ve ayn› zamanda da tüketici, eczac›l›k sektörü ve profesyonel pazarlara ilgili
hizmetleri sa¤layan bir kurulufltur. Johnson & Johnson flirketler ailesine 51 ülke-
de 190 flirket ba¤l›d›r ve yüzy›ldan fazla bir süre önce kurulan merkezi ABD’nin
New Jersey eyaletindeki New Brunswick kentindedir. fiirkette 97.800 kifli çal›fl-
maktad›r. Johnson & Johnson çabalar›n› çocuk sa¤l›¤›, sa¤l›k hizmetlerine ula-
fl›m ve sa¤l›k e¤itimi alanlar›na yo¤unlaflt›rm›flt›r. Buna ek olarak flirket, yerlefl-
tikleri ve ifllerini sürdürdükleri topluluklara yard›mc› olma çabas›ndaki yerel
giriflimleri destekler ve böylelikle de “sa¤l›kl› bir gelece¤e katk›da bulunur.”

‹maj oluflturma

Burada kurumsal ba¤›flç›larla ilgili özel bir not düflmek gerek. Ço¤u kurulufl, kurum-
sal sosyal sorumluluk etkinliklerinin imaj oluflturma/toplumsal geliflim ifllevinin far-
k›ndad›r. Sonuç olarak çok önemli katk›larda bulunabilirler – Avrupa’da en büyük ba-
¤›fllar› yapanlar flirketlerdir- ancak yard›mlar›n›n co¤rafi alan›n› s›n›rland›r›rlar. Bu
s›n›rland›rmalar tipik olarak fabrikalar›n›n oldu¤u ya da ürünlerinin en yo¤un sat›ld›-
¤› pazarlar›n yer ald›¤› bölgelerle belirlenir.Kaynak Gelifltirme ve
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• Kurumsal fonverenlere yaklaflmak

Kurumsal ba¤›flç›lar bazen biraz de¤iflik yaklafl›mlara ihtiyaç duyarlar. Baz› flirketler
sosyal yat›r›m programlar›n› tamam›yla hay›rseverlik üzerine kurulu olarak görürken,
baz›lar› topluma karfl› sorumluluk programlar› olarak görür. Baz› flirketler ba¤›fl prog-
ramlar› için ayr› bir ofis tutar ya da bunlar› sosyal ifller, halkla iliflkiler ve hatta pa-
zarlama departmanlar›ndan yürütür.

Benzer flekilde baz› flirketler sosyal yat›r›mlar›n› yürütmek üzere bir vak›f kurarken
baz›lar› ise do¤rudan flirketten vermeyi tercih eder.

Bu do¤rultuda ve flirketlere fon için baflvurmadan önce, flirketlerin örgütünüzün ihti-
yaçlar›n›za uygun olup olmad›¤›n› araflt›rman›z gerekir. Vak›flara olan genel yaklafl›-
m›n›z, flirketlere olan yaklafl›m›n›z›n da temelini oluflturacakt›r ancak yine flu husus-
lar› akl›n›zda tutmal›s›n›z:

• programlar genel olarak ilgili flirket ve toplum aras›ndaki iliflkilerin gelifltiril-
mesini amaçlar;

• projeniz flirketin imaj›n› nas›l gelifltirecektir?;

• flirketlerin esasen hissedarlar›na hesap vermesi gerekir;

• flirketler dinsel içeri¤i olan yard›m taleplerine nadiren olumlu cevap verir.

5) Bireysel hay›rseverler

Bireysel ba¤›flç›lar ayn› vak›flar ve kurumsal ba¤›flç›lar gibi, bunun yap›lacak en do¤-
ru fley oldu¤unu düflündükleri için ba¤›fl yaparlar. Nas›l ba¤›fl yap›laca¤›na karar ver-
mek iflin en zor yan›d›r. Hay›rseverler, genel hay›rseverlik kayg›lar›na sahip ve baz›
özel konulara ilgi duyan varl›kl› bireylerdir. Hay›rsever birey ve di¤er ba¤›ms›z ba¤›fl-
ç›lar aras›ndaki temel fark onlar›n bir örgüt ya da flirket bünyesinde olmamalar›d›r.
Bir misyon ya da hedefleri olmad›¤›ndan ba¤›fl politikalar›nda çok esnektirler.

Hay›rseverli¤e olan heveslerine ra¤men ço¤u varl›kl› birey hay›rseverlik u¤rafl›na çok
az bir deneyimle bafllar. Bir ço¤u hâlâ çek defteri hay›rseverli¤i yapmaktad›r. Ba¤›fl
verme felsefesi ne olursa olsun ak›ll›ca ve etkili ba¤›fl yapmak ba¤›fl›n etkisini artt›-
r›r ve bu sadece iyi bir amaca destek olmak meselesi de¤ildir.

‹nsanlar neden ba¤›fl yapar?

Bireysel ba¤›flç›lar› ba¤›fl yapmaya teflvik eden çeflitli etkenler vard›r. Bu etken-
ler dini inançlardan toplumsal görevlere kadar uzan›r. Ba¤›fl yapmak üzere para
ve baflka kaynak ay›rmak için birçok teflvik ö¤esi vard›r:

• insanlara yard›m etmenin tatmini;

• bir yandan önemli bir fark yarat›rken bir yandan da toplumda uzun y›llar
kal›c› olacak bir iz b›rakmak;

• bir dizi görüflü ya da bir felsefeyi destekleme arzusu;

• bir arkadafl ya da sevilen biri için bir an›t yaratmak;

• destek vermifl bir toplulu¤a “borç” ödemek;

• vergi kazançlar› sa¤lamak

En büyük zorluk ve f›rsat, hay›rseverli¤i bireysel hay›rseverler için hayatlar›n›n temel
bir parças› haline getirmek üzere çaba göstermektir. Varl›kl› bir bireyin ba¤›flta bulu-
nabilmesini sa¤layabilecek birçok mekanizma vard›r. Bunlardan biri, etkinliklerini yü-
rütmek için ba¤›fl kabul eden bir hay›rseverlik kurulufluna do¤rudan ba¤›fl fleklinde
bir maddi yard›m yapmakt›r. Baflka bir yaklafl›m da bir vak›f kurmakt›r. Bu iki de¤iflik
yaklafl›m iki ayr› amaca hizmet eder. Örne¤in bir vak›f kurarken kurucu uzun vadeli
düflünmek e¤iliminde olacakt›r: amaç vakf›n ba¤›ms›z bir yap› olmas›, kurucuyu ya-
flatmas› ve onun bafllatt›¤› iflleri devam ettirmesidir.
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Bireysel ba¤›flç›lar, toplumun ihtiyaçlar›n›n ve iyi uygulamalar›n bilgisine eriflmek, ve
olas› tuzaklar›n fark›na varabilmek için, genellikle vak›flara dan›fl›rlar. Birçok vak›f,
yeni kurulmufl ya da kurulma sürecinde olan yeni ba¤›flç› vak›flardan yard›m taleple-
ri al›r. Ancak bu vak›flar›n çok az›, böyle talepleri karfl›lama potansiyeline sahiptir.
Birçok hay›rseverin, hay›rseverlik hedeflerine nas›l ulaflabilece¤i konusunda karars›z
durumda oldu¤unu net olarak görebiliriz. Ba¤›fllar›n›n yerini bulup bulmad›¤›n› ve
destekledikleri grubun bu ba¤›fllar› iyi de¤erlendirip de¤erlendirmedi¤ini sorgularlar.
Di¤er baz›lar› ise ba¤›fl yapman›n tek bafl›na tatminkar olmad›¤›n› vurgular.

‹lk olarak, birçok ba¤›ms›z bireysel ba¤›flç› bir fon sa¤lama program›n›n oluflturulma-
s›n›n de¤iflik aflamalar içerdi¤ini göz ard› ediyor. Para ne kadar k›sa bir süre içinde
da¤›t›labilir? ‹fle ivedilikle bafllamak mümkündür ancak verim aç›s›ndan aflamal› bir
süreç önerilmektedir. Süreç, fon da¤›tma politikalar›ndan, modellerden ö¤renmeye,
yaz›l› bir plan gelifltirmeye ve baflvurular› de¤erlendirirken mesaj› almaya, karar olufl-
turmaya, fon verme politikas›n›n gözden geçirilmesine ve ortakl›klar kurulmas›na ka-
dar uzan›r.

‹kinci olarak, birçok bireysel hay›rseverin, ifl dünyas›ndaki deneyimleri sonucunda
de¤erlerine ba¤l› ve giriflimci olduklar›n› ve iflin içinde olmak isteyeceklerini anlamak
önemlidir. Onlar için ba¤›fl yapmak hem bir ba¤l›l›k ve ciddi bir uzun vadeli yat›r›m-
d›r hem de gelecekteki ç›k›fl stratejilerini kapsar. Ba¤›flç›l›¤›n gittikçe artan uluslara-
ras› bir boyutu da vard›r. Tüm bunlara ek olarak, bu ba¤›ms›z hay›rseverlerin genel-
likle kendilerini eski moda hay›rseverler de¤il, fonveren kifliler olarak gördü¤ünü de
belirtmek gerekir.

Hay›rseverler konusundaki en büyük zorluk, ilgi alanlar› konusunda bir rehber bulun-
mad›¤›ndan, onlar› anlamak ve belirleyebilmektir. Vak›flar›n aksine, y›ll›k rapor, flim-
diye dek vermifl olduklar› fonlar›n listesi ya da baflvuru flartlar› yay›nlamazlar.

Bir çözüm, sizinle ayn› alanda çal›flan örgütlerin y›ll›k raporlar›n› ve proje raporlar›n›
elde etmektir. E¤er onlar fon kaynaklar›na teflekkür etmifllerse–ki etmeliler-ortak ilgi
alan› belirleyip daha ayr›nt›l› bir araflt›rma yapmaya bafllayabilirsiniz.

Ba¤›ms›z hay›rseverlerin ço¤u yaflad›klar› ya da içinden geldikleri topluluklara / yöre-
lere yönelik projeleri destekleyeceklerdir. Onlar› tan›mlayabilmek için yerel bir bazda
düflünmek yararl› olur. Yerel, bölgesel ya da ulusal gazeteler size burada yard›mc›
olabilir. Buna ek olarak zenginleri hedefleyen dergiler vard›r. Olas› ba¤›flç›y› belirle-
dikten sonra en büyük zorluk onunla nas›l ba¤lant› kurulaca¤›d›r –adresleri genellik-
le verilmez.

Bireysel hay›rseverler vak›flar gibi organize olmad›klar›ndan onlara ulaflman›n da
belli kurallar› da yoktur. Yine de, vak›flara ve kurumsal ba¤›flç›lara yaklaflmaya yö-
nelik tavsiyelerin büyük bir ço¤unlu¤u bireysel ba¤›flç›lar için de geçerlidir. Yalvar-
maman›z ve hevesli olman›z gerekir. Para istemiyorsunuz, bir projeyi ya da bir fikri
sat›yorsunuz.

Her durumda, kiflisel bir iliflki kurman›z, ikna edici ve kararl› olman›z gerekir. Birey-
sel hay›rseverler iyi fikirleri oldu¤u kadar kiflileri de desteklerler. E¤er projeyi gerçek-
lefltirmek için do¤ru insanlara sahip oldu¤unuzu hissederlerse, bir proje arac›l›¤›yla
örgütünüzü desteklemek konusunda daha istekli olurlar. Bu örgütünüz için fonveren-
le kurulacak uzun dönemli iliflkinin bafllang›c› olabilir.
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Bölüm 4 — Fona ne için
ihtiyac›n›z var

1) Misyon, strateji, sürdürülebilirlik

Bu e¤itim k›lavuzunda fon yönetimi teriminin çok genifl bir anlamda kullan›yoruz. Fon
yönetimi genellikle, bütçelendirme, muhasebe ve finansal kaynaklar›n kontrolünü
içerse de, burada bu terimin baflar›l› bir kaynak gelifltirme sürecinin çeflitli unsurlar›-
n› da kapsad›¤›n› gördük:

• kaynak gelifltirme ve fon kaynaklar› hakk›nda bilgi

• projelerin geliflimi ve kalite kontrolü

• bütçelendirme, muhasebe ve kontrol

• raporlama ve “iliflkiye dayal› kaynak gelifltirme”.

Projenizin ya da örgütünüzün misyonu, stratejisi ve sürdürülebilirli¤i kaynak gelifltir-
me çabalar›n›z›n bafllang›ç noktas› olmal›d›r. Bu nedenle bu konulara e¤itim
k›lavuzunun bu ikinci k›sm›n›n bafl›nda yer verdik.

Örgütünüzü ya da projeleri düflündü¤ünüzde akl›n›za ilk olarak neyi baflarmak istedi-
¤iniz mi yoksa nas›l para bulaca¤›n›z m› geliyor?

‹lk yaklafl›m› benimsemifl oldu¤unuzu ve finansal planlaman›n ayr›nt›lar›na girmeden
ve kaynak gelifltirmeye bafllamadan önce fikrinizi gelifltirdi¤inizi ve proje planlamas›
yapt›¤›n›z› varsay›yoruz.

Para, örgütünüzün ya da projenizin “misyonunun” gerçeklefltirilebilmesi için gerekli
olan temel araçlardan biridir; planlad›¤›n›z etkinli¤in amac›, bu amaç do¤rultusunda-
ki aflamalar›n ortaya kondu¤u bir “stratejik plana” dönüfltürülmelidir. Para belli bir
iflin “sürdürülebilir” olmas›n›n anahtar›d›r. Sürekli bir gelir ak›fl› sa¤lamak ve bunu iyi
kullanmak çal›flman›z›n uzun ömürlü olabilmesi için çok önemlidir.

Yine de sa¤lanan amaç ve misyon bilincin yan› s›ra projenin tüm süreç boyunca sür-
dürülebilir olmas›n› sa¤layacak, iyi araflt›r›lm›fl yap›sal bir stratejik plan kaynak gelifl-
tirme görevinizi kolaylaflt›racakt›r. Bu fonverenleri etkileyecek ve maddi desteklerini
alabilmeniz için önemli olacakt›r.

Misyon - stratejik plan - sürdürülebilirlik: iyi bir kaynak gelifltirme sorumlusu
için temel kavramlar
Misyon = örgütünüzün ya da projenizin genel amac› ve yönü
Stratejik plan = amac›n›za ulaflmak için atman›z gereken daha büyük ad›mlar 
Sürdürülebilirlik = projenizin amaçlanan süresi boyunca yürümesini sa¤lama
becerisi

E¤er henüz, ne yapaca¤›n›z ya da nas›l yapaca¤›n›z konusunda net bir plan›n›z yok-
sa, konu üzerinde daha fazla zaman harcaman›z› ve örgüt yönetimi ve proje yöneti-
mi hakk›ndaki e¤itim k›lavuzlar› gibi baz› kaynaklara baflvurman›z› tavsiye ederiz.7
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Nas›l bir örgütsünüz?

Kendinizi anlamak baflkalar›n›n da sizi anlamalar›n› sa¤lamada ilk ad›md›r – ve
ba¤›flç›lar›n›zla olan iliflkinizin önemli bir parças›d›r. Bir örgüt olarak yap›n›z,
etik de¤erleriniz, misyonunuz, amac›n›z ve stratejileriniz konusunda netleflmifl
olman›z gerekir.

Kendinizi bir ba¤›flç›n›n yerine koyun. Para verece¤iniz bir örgüt hakk›nda ne
bilmek isterdiniz?

• ‹flin içinde kimler var ve oraya nas›l gelmifller?
• Paran›n hesab›n› kim veriyor ve çal›flma arkadafllar› hesap verebilir olmas›-

n› nas›l sa¤l›yor?
• Ne gibi bir raporlama yap›s› var?
• Etkinliklerin ya da verilen hizmetlerin kalitesini kontrol eden baflka bir ya-

p› var m›?
• Paray› etkin ve sorumlu bir flekilde kullanacaklar›n› nereden bilebilirim?

2) Fon fiifrelemesi
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Yukar›daki diyagram, fonlama sürecine yo¤unlaflarak bir projenin çeflitli aflamalar›n›
gösteriyor. Özellikle de, proje mesajlar›n› flifreleme, filtreden geçirme ve çözme gibi
belli baz› görevleri olan kiflilerin bulundu¤u noktalara dikkat çekiyor. Kaynak gelifltir-
me sorumlusu birçok aç›dan, projenin ve fonverenin dilleri aras›nda bir çevirmenlik
görevi üstlenir. Tabii fonverenler de¤iflik diller konuflurlar, bu do¤rultuda kaynak ge-
lifltirme sorumlusunun de¤iflik dilleri konufluyor olmas› önemlidir.

Projenin ana fikri ortaya ç›k›p, ilk planlama aflamas› geçildikten sonra, kaynak gelifl-
tirme görevlisinin görevi proje hakk›nda toplanm›fl olan bilgileri fonverenin kullanabi-
lece¤i bir format ve dile “çevirmektir.” Kaynak gelifltirme görevlisi potansiyel fonveren
için uygun ve geçerli olmayacak bilgileri de bu aflamada elemelidir. Bu ifllemin bafla-
r›s› kaynak gelifltirme görevlisinin fonvereni ne kadar iyi anlad›¤›na ba¤l›d›r. Baflar›l›
bir baflvuru için fonverenin dilini ve gündemini bilmek, baflvuruyu dikkatli ve ayr›nt›l›
bir flekilde haz›rlamak kadar önemlidir. E¤er fonveren sadece bir A4 ka¤›d›n tek yüzü
kadar bir metin istiyorsa, alt› sayfal›k renkli bir broflür pek hofl karfl›lanmayacakt›r.

Coyote’nin ipucu #8

Baflar›l› bir baflvuru için fonverenin dilini ve gündemini bilmek, baflvuruyu dik-
katli ve ayr›nt›l› bir flekilde haz›rlamak kadar önemlidir.

• Fonveren hakk›nda ne gibi bilgi kaynaklar›na sahipsiniz?
• Bilgi alabilmenizin önünde ne gibi engeller var ve bunlar› nas›l aflabilirsiniz?
• Geçmiflte fonverenlerle yapt›¤›n›z çal›flmalardan kazand›¤›n›z deneyimi na-
s›l kullanabilirsiniz?

Fonverenden gelen olumlu cevap sonras›, kaynak gelifltirme görevlisi bu cevapla bir-
likte gelen mesaj› çözümlemelidir. Fonverenin kofltu¤u flartlar nelerdir? Paran›n nas›l
kullan›laca¤›na yönelik k›s›tlamalar nelerdir? Zamanlamay› nas›l belirlemifllerdir ve
bu, projenin yönetilmesini nas›l etkileyecektir?

Verilen para (ya da ayni katk›lar) tabii ki projenin ilerlemesini sa¤layacakt›r. Diyag-
ramda da belirtildi¤i gibi bu süreç “yapmay›”, “harcamay›”, “izlemeyi”, ve “iliflkilerin
devam ettirilmesini” içerir. Daha sonra de¤erlendirme (fonverenler aç›s›ndan çok
önemli bir bölümdür) ve rapor haz›rlama aflamas›na gelinir. Rapor fonverenlerin bi-
reysel raporlar› için gerekli bilgileri sa¤layacakt›r ancak filtreleme ve flifreleme gere-
kir – ancak bu bilgi çarp›t›larak ya da fonverene yanl›fl bilgi verilerek yap›lmamal›,
(tam tersine) fonverenler bekledikleri cevaplar› talep ettikleri formata uygun bir fle-
kilde almal›d›rlar. Fonverenlerin okumakla yükümlü olduklar› birçok rapor vard›r bu
nedenle ortak formata uymak genel bir flartt›r. Vermekle yükümlü oldu¤unuz k›sa ra-
porun yan› s›ra kapsaml› raporunuzu isteyip istemediklerini sorman›za de¤ebilir.

‹flin içinde kimler var?

Kaynak gelifltirmeden sorumlu kiflinin tüm projeye hakim ve onun her parças›n›
fikir ve önerilerle besleme özgürlü¤üne sahip olmas›n›n gereklili¤i aç›kça orta-
dad›r. Bu, kaynak gelifltirme iflini bu kiflinin tek bafl›na yapaca¤› anlam›na gel-
mez. Halkla iliflkiler ve pazarlama örne¤inde oldu¤u gibi projeyle ilgili herkesin
yapabilece¤i bir katk› vard›r, bu katk› uygun davranmak ve örgütün itibar›na za-
rar vermemekten ibaret bile olabilir.

Bir proje için kaynak toplamak iflin ayr›lmaz parças› olarak görülmelidir – hatta
baz›lar›n›n tek kat›l›mlar› bu olabilir. Kaynak gelifltirme çabalar›n› baflar›ya ulafl-
t›rmak için tüm paydafllar›n yarat›c›l›¤›n› ve enerjisini bir araya getirmeye çal›-
fl›n. Bu, fonverenlere, bulabilece¤iniz her kayna¤› en iyi flekilde kullanmaya ça-
l›flan kaliteli bir projeniz oldu¤u iflaretini verecektir. Kaynak Gelifltirme ve
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Bölüm 5 — Fona nas›l
ulafl›rs›n›z?

1) Bütçe haz›rlama

Bütçe üzerinde çal›fl›rken baflvurmay› düflündü¤ünüz fonverenlerin baflvuru formlar›-
n› iyice incelemek yararl› olur. Akl›n›za gelmemifl olan bir tak›m harcama kalemleri
belirtilmifl olabilir ve bafll›klar› belli bir flekilde düzenlemeniz beklenebilir. E¤er bunu
bütçelendirme aflamas›nda yaparsan›z, ileriki aflamalarda bütçenizi istenen formata
göre ayarlaman›z ve uygun olmayan harcamalar› iptal etmeniz daha kolay olacakt›r.

E¤er daha önce benzer bir proje yürüttüyseniz ya da böyle bir proje yürüten baflka
bir örgütün kay›tlar›na ulaflma olana¤›n›z varsa, bu bütçelendirme için iyi bir bafllan-
g›ç noktas› olabilir. S›rf baflkalar› yer vermifl diye bütçe kalemi eklemeyin. Bütçede
yer verdi¤iniz her harcama kalemi için dayanak verebilmeli ve paran›n az gelmesi ha-
linde önceliklendirebilmelisiniz.

Bütçelendirmenin dört aflamas›

1) Harcamalar›n hesaplanmas›

Bütçenizdeki baz› harcama bafll›klar› flöyle olabilir:

• Yolculuk giderleri = hangi harcamalardan sorumlusunuz?
• Kiralama harcamalar›= eflya ve salon kiras› vb. için ne kadar ödüyorsunuz?
• Faaliyet giderleri = projenin kendi maliyeti ne kadar, örne¤in bir gençlik

de¤iflim program›?
• Yönetim giderleri = personel ödemesi, telefon vb. giderleriniz ne kadar?
• Yiyecek ve konaklama –yolculuk günlerinin, ziyaretçi ve misafirlerin hiçbi-

rini unutmay›n.
• Aidatlar = uzmanlara, çevirmenlere vb. ne kadar ödemelisiniz?
• Personel ve çeflitli giderler = üyelere ve personele geri ödenecek fazladan

herhangi bir harcama var m›?
• Küçük harcama paras› = ihtiyac›n›z olan küçük nakit para için mant›kl› bir

öngörüde bulunun.

• Görülmeyen giderler = gizli harcama var m›?

2) Gelirin hesaplanmas›

Gelirler, kesinleflmifl gelirlerden yani fonverenler taraf›ndan kesin olarak söz ve-
rilmifl gelirlerden ve kesinleflmemifl gelirlerden yani henüz bulmay› planlamakta
oldu¤unuz gelirlerden oluflur. Gelirler genelde K›s›m I’de söz edilen üç ana kay-
naktan oluflur: öz kaynaklar, yat›r›m gelirleri, bireyler-kamusal kaynaklar (yerel,
bölgesel, Avrupa, uluslararas›) – ba¤›ms›z fonverenler.Kaynak Gelifltirme ve
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Bütçenizde gelirler alt›ndaki baz› olas› bafll›klar flunlard›r:

• aidatlar (üye ve kat›l›mc›lardan)
• kendi kaynak gelifltirme etkinliklerinizden gelen gelirler
• kamu fonlar›, örne¤in yerel hükümet
• Avrupa fonlar›, ör. GENÇL‹K program›
• kurumsal ba¤›fllar
• bireysel ba¤›fllar
• ayni katk›lar

3) Gelir ve giderleri karfl›laflt›r›n

Bu noktada genel gelir ve giderleri karfl›laflt›r›p, bir bütçe fazlas› ya da aç›¤›
olup olmad›¤›n› anlamak gerekir.

Bütçenize % 5’lik bir fazlal›k koyman›z› tavsiye ederiz (yani gelir giderden
5% fazla olmal›). Bu öngörülmeyen herhangi bir harcaman›n karfl›lanmas›n›
garantiye alacakt›r. Bu kimi zaman “öngörülmeyen fon” olarak adland›r›l›r
ancak potansiyel ba¤›flç›n›z›n böyle bir kalemin eklenmesine izin verece¤in-
den emin olun.

Bütçe uygun bir gelir fazlas› gösterdi¤inde, harcamalar› aflamaland›rmal› ve bir
“tahmini nakit ak›fl›” haz›rlamal›s›n›z. Yani çeflitli gelir ve giderlerin ne zaman
ortaya ç›kt›¤›n› analiz etmelisiniz.

4) Bütçeyi aflamaland›r›n (nakit para ak›fl› tahmini haz›rlay›n)

Aflamaland›rma bir bütçe oluflturmada en önemli unsurlardan biridir. Gelir ve gi-
derlerin ay ay incelenmesini içerir (projenizin uzunlu¤u ve ayr›nt› düzeyine ba¤-
l› olarak 3 ayl›k ya da haftal›k da olabilir). Bu önemlidir çünkü y›ll›k proje büt-
çesinde fazlal›k görülürken, baz› aylarda mali s›k›nt› yaflanmas› olas›d›r.

E¤er belli bir ayda s›k›nt› varsa fon kayna¤›n›z›n sonraki ödemeyi öne almas›-
n› isteyebilir ya da harcamalar›n›z› erteleyebilirsiniz. E¤er belli bir ayda önem-
li bir gelir fazlas› görülüyorsa bu miktar› banka faizi almak üzere de¤erlendire-
bilirsiniz.

Örgütünüzde mali ifllerden sorumlu olan kifliler taraf›ndan bütçenin onaylanma-
s› önemlidir. E¤er projede mali bir kay›p olursa ne yapaca¤›n›z konusunda fikir
gelifltirin. Faturalar› ödeme sorumlulu¤u kimde olacak ya da proje planland›¤›
gibi gitmezse fonverene kim geri ödeme yapacak?

2) Projenizin fonverenin diline çevrilmesi

Fonverenin dilini ve gündemini bilmek, baflar›l› bir baflvuru yapabilmek için baflvu-
ruyu dikkatli ve ayr›nt›l› bir flekilde haz›rlamak kadar önemli oldu¤unu biliyoruz.
Bu do¤rultuda her baflar›l› kaynak gelifltirme görevlisi flu noktalara dikkat göster-
melidir:

1. Proje fikriniz netlefltikten sonra böyle bir fikirle kimin ilgilenebilece¤ini düflünme-
ye bafllayabilirsiniz. Proje planlamas›n› yaparken, üzerinde çal›flt›¤›n›z alana ilgi
duyabilecek fon kaynaklar› hakk›nda bilgi toplayabilirsiniz (ya da kaynak gelifltir-
me görevlinizden bunu yapmas›n› isteyebilirsiniz).

2. E¤er görünürde uygun bir fon kayna¤› yoksa bile vazgeçmeyin. Proje tan›m›n›z›
genel olarak kabul edilmifl bir model üzerine kurabilirsiniz (örne¤in Proje Yöneti-
mi e¤itim k›lavuzunda önerildi¤i gibi). Gecikmelerin proje uygulamas›na olan etki-
lerini göz önüne al›n (proje planlanandan geç bafllamak zorunda olursa ne olur?)
ve fon olanaklar› araflt›rmaya devam edin. Gerçekten önemli olan projeler er ya da
geç fon deste¤i bulurlar.
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3. E¤er planlama aflamas›nda bir fon bulursan›z, bu fonun gerekliliklerini plan›n›n
içine iflleyebilirsiniz (örne¤in ortaklar, zaman çerçevesi, bütçe bafll›klar›) ve proje
bilgilerini istenilen formatta yap›land›rabilirsiniz. Bu durumda “flifreleme” daha
kolay olacakt›r.

4. Fonveren hakk›ndaki bilgilerinizin güncel oldu¤undan emin olun. Birçok fonveren
düzenli aralarla ba¤›fl yapar: Zaman zaman kriterlerinde, kurallar›nda, formatlar›n-
da de¤ifliklik yaparlar. Güncel olmayan baflvuru formlar› ile zaman kaybetmeyin.

5. Önce ilgili belgeleri okuyun. Çok uzun, s›k›c›, anlams›z ya da bildi¤iniz fleyler gibi
gelebilir ancak bunlar›n içinde her zaman flu gibi bilgileri bulabilirsiniz:

• fonverenin/fon program›n›n amaçlar›, hedefleri ve öncelikleri
• baflvuru prosedürleri ve son tarihler
• baflvuran örgüte iliflkin seçilebilirlik kriterleri: ne gibi örgütler, ortakl› m› de¤il

mi (ve ne tür ortaklar)
• talep edilebilecek olan en düflük ve en yüksek fon miktar›
• örgüt taraf›ndan yap›lmas› beklenen asgari katk›.

Projenizi destekleme olas›l›¤› olmayan bir fon için baflvuru haz›rlamayarak zaman
tasarrufu yapm›fl olursunuz.

6. Fonverenin dilini kullan›n. Haz›rlad›klar› belgeleri (rehberler, bas›n duyurular›, ki-
tapç›klar, y›ll›k raporlar vb.) okuyarak bu dile yak›nlaflabilirsiniz. Özellikle temel
konular (hedefler, hedef kitleleri, ana faaliyetler) üzerine yazarken, eflanlaml›lar›
yerine onlar›n kulland›¤› sözcükleri kullan›n. ‹lgi duyduklar› konuda sizin de nas›l
olsa ayn› fleyden bahsetti¤inizi düflüneceklerini varsaymay›n: fonverenin sizin söz-
lerinizin “çevirisini” yapaca¤›n› düflünmeyin, bu ifli kendiniz yap›n.

7. E¤er fonveren belli bir format tan›mlam›flsa onu kullan›n. Baflka bir yap› kullana-
rak orijinal olmaya çal›flmay›n - bu hofl karfl›lanmayacakt›r. Sorulan her soruya ce-
vap verdi¤inizden ve istenilen her ek belgeyi ekledi¤inizden emin olun.

8. Tutarl› olun: ihtiyaçlar-amaçlar-hedefler-yöntemler/faaliyetler-kaynaklar mant›kl›
bir flekilde birbirini izlemelidir. Sunulan amac›n önemini vurgulamak üzere gere-
ken her türlü bilgiyi verin ama projeyle ilgisi olmayan bilgilerle sayfa doldurmay›n.
Projenin amac› bütündeki genel amaç ile tutarl› ve uyumlu olmal›d›r. Yöntemler/fa-
aliyetler bu amaçlara uygun ve uyumlu olmal› ve ihtiyaçlar›n›z, kaynaklar temelin-
de do¤ru bir flekilde öngörülmeli ve gerekçelendirilmelidir. E¤er yaklafl›m›n›z bi-
linçli olarak s›rad›fl› ve orijinalse bunu net bir flekilde aç›klay›n ve neden
seçti¤inizi anlat›n. Yenilikçilik ancak düzgün anlafl›l›rsa de¤erini bulur yoksa kafa
kar›fl›kl›¤› yaratabilir.

9. Net olun: ne yapmak istedi¤inizi anlat›n. Belirsiz sözler ve bulan›k aç›klamalardan
kaç›n›n. Konuflma dili etkileyici görünse de her zaman bir anlam ifade etmez.

10. K›sa ve öz olun: baflvuru formunun (e¤er varsa) ay›rd›¤› yeri kullan›n ve do¤-
ru/asgari say›da sözcük kullanmaya çal›fl›n. Mesaj›n›z› aktar›n ama uzatmay›n.

11. Kendiniz olun: sahip olmad›¤›n›z bir uzmanl›¤› varm›fl gibi göstermeyin. Örgütü-
nüzün profiline uygun bir proje teslim edin ve bu projeyi yürütmek için en do¤ru
örgütün neden sizinki oldu¤unuzu aç›klay›n.

12. Bilgili olun: fonvereni neden bahsetti¤inizi bildi¤inize, ihtiyaç analizinizin do¤ru-
lu¤una, hedef kitlenizi iyi araflt›rd›¤›n›za ve (sizinle ayn› alanda çal›flan örgütler
de dahil olmak üzere) tüm paydafllar› iyi bir flekilde saptay›p anlad›¤›n›za inan-
d›r›n.

13. “Büyükanne Testi”ni geçti¤inizden emin olun – net olun. Fazla teknik olmaktan
kaç›n›n-fonverenler sizin alan›n›zda uzman de¤iller. Hiçbir aç›klama vermeksizin
k›saltma ya da sadece örgütünüze has jargon kullanmay›n. Projeye dahil olma-
yan bir kifliye (daha da iyisi örgüt d›fl›ndan birine – örne¤in büyükannenize) pro-
je teklifinizi okutarak projenizden ne anlad›klar›n› sorun. ‹lk plan›n›zla karfl›lafl-
t›r›n ve bu iki versiyonun örtüfltü¤ünden emin olun.
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14. Haz›r olun: proje teklifinizi yazmaya bafllamak için hiçbir zaman fazla erken de-
¤ildir. Bir baflvuru formunu tamamlamak gaz gibidir: tüm verilen alan› doldurur.
Proje baflvurusunu teslim etmeden önce bir son okuma yapmak önemlidir. Tek-
lifinizi yaz›p birkaç gece uyursan›z, kafan›z boflal›r ve gerçekten ne yazm›fl oldu-
¤unuzu anlayacak kadar metinden uzaklaflm›fl olursunuz. Böylece yazd›¤›n›z›n
gerçekten söylemek istedi¤iniz fley oldu¤unu varsaymak zorunda kalmazs›n›z.

3) (Ba¤›ms›z) fonverenlere yaklaflma

Yap›lan öneriler, vak›flara, kurumsal ba¤›flç›lara, bireysel hay›rseverlere ve hatta ka-
musal fonlara yaklaflmada ayn› derecede geçerlidir. Ço¤u zaman bu süreç bir sa¤du-
yu meselesidir. Bir sonraki bölümde, bahsedilen di¤er tüm fon tipleri için de geçerli
olmas›na ra¤men ba¤›ms›z fonverenler ayr›nt›l› olarak ele al›nacak.

Ba¤›ms›z fonverenler toplulu¤unun deste¤ini almak kolay bir ifl de¤ildir ve destek al-
mak için basit ve çabuk yollar yoktur. Ayr›ca fonverenler üzerindeki bask› eskiye
oranla daha da artm›flt›r. Hükümetler topluma giderek daha az hizmet götürmekte ve
kâr amac› gütmeyen kurulufllar bunlar› giderek daha büyük ölçüde karfl›lamakta. Sos-
yal içerme, sürdürülebilir kalk›nma ve emek yo¤un çaba isteyen ve kaynak bulunma-
s› gereken konulard›r. Bu nedenle kâr amac› gütmeyen örgütler giderek yo¤unlaflan
bir flekilde ba¤›ms›z fon kaynaklar›na yönelmekte, çal›flmalar› için yard›m talep et-
mekte ve bu do¤rultudaki projelerinin say›s› ve kalitesi ve ayn› zamanda fon baflvu-
rular› artmaktad›r.

Dolay›s›yla sektörde giderek büyüyen bir profesyonel kaynak gelifltirme uzmanlar›
pazar› oluflmufltur. Ancak birçok gençlik örgütü böyle birini ifle alma olana¤›na sahip
de¤ildir. Bu bölüm, fon arama konusunda yeni olan ya da elindeki fon kaynaklar› lis-
tesini geniflletmek isteyen kâr amac› gütmeyen örgütler için kaynak gelifltirmenin te-
mel konular›nda rehberlik yapmay› hedefliyor. Bu temel kurallar, örgütünüzün ba¤›m-
s›z fonverenlere yaklaflmas›n› sa¤layacak bir flablon sunacakt›r.

Örgütlerin ba¤›ms›z fon kaynaklar›ndan destek alma süreci uzun süren ve baflar›ya
ulaflmak için kendinizi adaman›z› gerektiren bir süreçtir. Örgütünüzün destek arad›¤›
bir proje ya da program›n stratejisinin oluflturulmas›nda, yönetiminin ve yönetim ku-
rulunun ortak çabas› gerekir. Dikkatle oluflturulmufl bir strateji, al›nan bir fonun sa-
dece bir kerelik olmad›¤›n› anlamaya dayan›r. Bu, örgütünüzün gelece¤ine yat›r›m›n
bir parças› ve fon kayna¤› ile kurulacak iliflkinin ilk ad›m›d›r.

Bir örgütün baflar›l› bir flekilde fon bulabilmesi, yani misyonuna ve felsefesine inanan
düzenli ba¤›flç›lardan oluflturan bir portföye sahip olabilmesi zaman al›r. Her yapt›¤›
baflvuru sonucu fon bulan bir örgüt yoktur ancak deneyiminiz artt›kça baflar› oran›-
n›z da artacakt›r. Sonuca ulaflmam›fl baflvurulardan da bir fleyler ö¤renmek önemli-
dir. Fonverenler genellikle bir projeyi neden deste¤e de¤er bulmad›klar›n› aç›klayabi-
lirler. E¤er proje fon verme flartlar›na uymuyorsa bu, gerekti¤i kadar araflt›r›lmam›fl
olmas›n›n bir sonucudur. E¤er proje iyi bir araflt›rma sonucu ortaya ç›km›fl ve sunul-
mufl ise gerçekten al›nacak önemli bir ders var demektir. E¤er fonverenle konuflma
f›rsat› bulursan›z, belki de size baflvurunuzu nas›l gelifltirebilece¤inize iliflkin
önerilerde bulunabilir, hatta de¤ifliklikler yaparak tekrar sunman›z› isteyebilir.

Proje teklifleri, fonverenin misyonu d›fl›nda kald›¤›, bafltan savma haz›rland›¤› ve su-
nuldu¤u ya da sadece her y›l önemli her projeyi desteklemeye yetecek para olmad›-
¤› için desteklenmeyebilir.

Ba¤›ms›z fonverenler toplulu¤una sunulan tekliflerin yaklafl›k %90’› geri çevrilse de,
baflar›l› bir teklif için harcanan çabalar hiçbir zaman bofla gitmez. Baflvurular›n yük-
sek red oran› sizi kötümserli¤e itmesin. Sizi iyi hedeflenmifl potansiyel ba¤›flç›lar gru-
buna götürecek dikkatli bir araflt›rma baflar› oranlar›n› oldukça artt›r›r. Baflar›l› olup
fon kaynaklar› ile güçlü bir ba¤ kurmufl olan örgütler de kendi temel misyonlar›na yo-
¤unlaflabilirler.
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Bu ipuçlar› ve rehberlik ile giderek büyüyen kaynaklardan örgütünüz için destek ya-
ratabilirsiniz.

• ‹lk aflama: kaynak gelifltirme evde bafllar

Bununla, baflar›l› bir kaynak gelifltirme sürecinin örgüt içinde bafllayaca¤›n› kastediyo-
ruz. Vak›flardan, kurumsal fonverenlerden ve bireysel hay›rseverlerden baflar›l› bir fle-
kilde kaynak gelifltirmenin temeli örgüt misyonunuzda yatar ki bu da proje tekliflerini-
ze yans›lmal›d›r. Fon kaynaklar›n› belirlemek için araflt›rma yapmadan önce ataca¤›n›z
ilk ad›m, yönetiminiz ve yönetim kurulunuz arac›l›¤›yla bütünsel bir örgüt stratejisi ha-
z›rlamakt›r. Bu strateji do¤rultusunda öncelikleriniz ve potansiyel fon kaynaklar›n›z be-
lirlenebilir ve kaynak gelifltirme kampanyan›z› bu temel üzerine kurabilirsiniz.

Bütünsel bir strateji belirlemek örgütünüzün önemli ifllerini devam ettirmesi ve gelifl-
tirmesi için yeterli fon bulabilmesinde temel bir gerekliliktir. Birçok kurulufl günlük ifl
ak›fl› içerisinde ve son teslim tarihlerine ifl yetifltirirken gelecekte ne olmak istedikle-
rine iliflkin net bir görüfl oluflturamaz. Bu ifle zaman ay›rmad›¤› takdirde herhangi bir
örgüt kaynak gelifltirme çabalar› için uygun bir strateji gelifltiremez. Bir örgütün temel
misyonu çok nadir olarak de¤iflir- o da e¤er de¤iflirse. Ancak program ve projeler za-
manla de¤iflip dönüflecektir. Bu nedenle örgütünüzün gelecekteki yönünü gözden ge-
çirip, projelerin baflar›l› ve geçerli olmalar›n› sa¤lamak için ara de¤erlendirmelere her
zaman ihtiyaç vard›r. Böylece kaynak gelifltirme stratejinizin hedefleri derli toplu bir
flekilde belirlenebilir ve iyi odaklanm›fl bir kampanyay› mümkün k›lar.

Örgüt stratejisi olufltururken afla¤›daki sorular› net olarak ve do¤rudan cevap-
land›rmay› amaçlamal›s›n›z:

• Bu örgütün kendine özgü amac› nedir?

• Hangi kitleye hizmet ediyorsunuz ve bu kitle baflka bir örgütten benzer hiz-
metler al›yor mu?

• Hangi önemli ihtiyaç ya da ihtiyaçlar› karfl›lamay› amaçl›yorsunuz?

• Yönetim kurulunuz ya da yöneticileriniz bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›n› tam
olarak destekliyor mu?

‹nsanlara yönelik çal›flan kâr amac› gütmeyen binlerce örgüt olsa da örgütünüzün
misyonunun nerede yatt›¤› konusunda net olman›z önemlidir. Dar bir alana odakla-
nan örgütler, e¤er bu ifli yapan baflka örgüt olmad›¤›n› gösterebilirlerse, daha kolay-
l›kla destek bulurlar. Misyonunuz örne¤in çevre gibi çok genel bir alan› kaps›yor ol-
sa bile, di¤er örgütlerde olmayan program ve faaliyetleriniz oldu¤unu göstermeniz
gerekir.

Hedef kitlenize bak›n ve devlet ya da di¤er örgütler taraf›ndan zaten sunulan herhan-
gi bir hizmet verip vermedi¤inizi saptay›n. Bu genellikle belli bir co¤rafi oda¤a sahip-
tir ya da genel kayg›lar aras›nda baz› özel ihtiyaçlar› karfl›lamaya yöneliktir. Ayn› za-
manda çal›flmalar›n›z›n daha genifl etkilerine bak›n ve bunlar›n di¤er örgütlerin
çal›flmalar› ile nas›l örtüfltü¤ünü ya da baflka bölgelere nas›l aktar›labilece¤ini belir-
leyin. E¤er çal›flmalar›n›z›n baflka bir yerde tekrar edilme olas›l›¤› varsa, fonverenle-
re yaklafl›rken örgüte kendine özgü bir karakter verir.

Olas› projeler belirlendikten sonra, ulafl›lacak olan fon kaynaklar›n›n mant›kl› bir sa-
y›da projede kullan›labilmesi için, önceliklendirilmelidir. Bunlar, yönetim kurulunuzun
örgütünüz çal›flmalar›n› gelifltirece¤ini düflündü¤ü ve misyon ve felsefenize uyan pro-
jelerdir.

• ‹kinci aflama: proje teklifinizi haz›rlay›n

‹kinci aflama proje teklifini haz›rlamakt›r.8 Bu aflamada henüz fon kaynaklar›n› belir-
lememifl olsan›z da hangi projeler için fon arayaca¤›n›z› bileceksiniz. Proje teklifi,
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baflvurmaya karar verdi¤iniz fonverenin ortaya koydu¤u gerekliliklere göre sonradan
düzenlenebilir, ama ana teklif ayn› kal›r.

Her 10 baflvurudan 9’unun herhangi bir fon almad›¤›n› bilmek gerekir. Bu, iyi araflt›-
r›lm›fl ve yaz›lm›fl her 10 projeden 9’u fon alam›yor demek de¤ildir. Önerilerimizi din-
lerseniz % 100 baflar› elde edersiniz demiyoruz ancak projenizi profesyonelce haz›r-
larsan›z ve uygun 3 ya da 4 fon kayna¤› belirleyerek onlara uygun bir flekilde
baflvurmak için yeterince zaman ay›r›rsan›z baflar› flans›n›z›n önemli ölçüde artaca¤›-
na sizi temin ederiz.

Profesyonelce haz›rlanm›fl bir proje teklifi baflar›l› bir fon arama kampanyas›n›n köfle
tafl›d›r. Teklifin kalbi ve amaçlar› stratejik planlama süreci ile kendili¤inden ortaya ç›-
kacakt›r. Bu süreçten birçok de¤iflik proje ortaya ç›kar ve her biri daha sonra teklif
haline getirilebilir.

Bir proje teklifi sunman›n birçok yolu vard›r. Ancak, bir fon baflvurusunu tamam ha-
le getirebilmek için 10 ana unsur belirlenebilir. Bu unsurlar flunlard›r:

• Kapak yaz›s›/yönetim özeti

• Girifl

• ‹htiyaç analizi

• Hedefler ve faaliyetler

• Yöntem ve zaman tablosu

• De¤erlendirme

• Bütçe özeti

• Gelece¤e yönelik fon bulma planlar›

• Ayr›nt›l› bütçe

• Ekler

fiimdi bunlar› daha ayr›nt›l› bir flekilde ele alaca¤›z.

KAPAK YAZISI/YÖNET‹C‹ ÖZET‹

Proje teklifiniz, teklifinizin ana unsurlar›ndan oluflan genel bir çerçeve içermelidir. Bu
bir kapak mektubu ya da projenin bafl›nda yer alan bir yönetici özeti fleklinde olabi-
lir. Bu fonveren aç›s›ndan projenizi tan›tan bölüm olacakt›r.

Baflkan›n›z ya da yönetim kurulu baflkan›n›z bu kapak yaz›s›n› imzalamal› ve vakf›n
ya da kurumsal fonverenin baflkan›na ya da ilgili program görevlisine sunmal›d›r. Bu
kifli yapt›¤›n›z araflt›rma sonucu saptanm›fl olmal›d›r.

Bu yaz› ya da yönetici özeti, fonverenin ilgi alan›na denk düflmesi beklenen ana un-
surlar› içermelidir. Neden özellikle bu fonvereni seçti¤inizi – yine araflt›rman›z›n bir
sonucu- ve teklifinizle neden ilgilenmelerini bekledi¤inizi aç›klaman›z gerekir. Bu, ör-
gütünüz ve fonveren aras›nda kuvvetli bir iliflki kurulmas›n› ve onlar›n projenizin de-
vam›n› hevesle okumas›n› sa¤layacakt›r.

Talep etti¤iniz deste¤in miktar› ve çeflidini belirtin. Fonveren temel unsurlar ve ilgi
alanlar›na olan yak›nl›¤›n yan› s›ra ne kadar bir deste¤e ihtiyac›n›z oldu¤unu da bil-
mek isteyecektir.

G‹R‹fi

Fonverenin sizin kim oldu¤unuzu bildi¤ini ya da bilse de programlar›n›z›n ve daha
önceki baflar›lar›n›z›n fark›nda oldu¤unu asla varsaymay›n. Örgütünüzün misyonu ve
tarihçesi hakk›nda bir özete yer verin. Girifl bölümünde, örgütünüzün ve teklifte söz
edilen ekibin özelliklerine de de¤inebilirsiniz.

Bu bölümde ayr›ca, e¤er fon al›n›rsa projeyi götürecek olan ekip üyelerinden bahse-
debilir (eklerde özgeçmifllerine yer verin), yönetim kurulu ve yöneticilerin listesine
yer verebilirsiniz. E¤er bu kiflilerden herhangi biri proje teklifiyle do¤rudan ilgiliyse–
örne¤in söz konusu alanda uluslararas› alanda tan›nm›fl kiflilerse – ekler k›sm›na k›-
sa bir özgeçmiflini ekleyin.
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‹HT‹YAÇ ANAL‹Z‹

‹htiyaç analizi k›sa ve öz olmal› ancak proje kapsam›nda karfl›lamak istedi¤iniz ihti-
yaçlar› ikna edici bir flekilde ortaya koymal›d›r. Genel ba¤lam› k›saca anlat›n. Bu, pro-
jeyi okuyan kiflinin sorunu daha iyi kavramas›na yard›mc› olur. Gerçek sorun ve ihti-
yaçlar› belirlerken, gerçek veriler, topluluktan örnekler ya da iddian›z› destekleyecek
istatistiki de¤erler kullan›n. Bu verilerin do¤ru oldu¤undan emin olun.

HEDEFLER VE FAAL‹YETLER

‹htiyaç analizi ele ald›¤›n›z konular› içerir. Bundan sonra, hedeflerinizi ve ihtiyaçlar›
karfl›lamak için planlad›¤›n›z faaliyetleri aç›klaman›z gerekir.

Hedefler, kavramlar ya da ideal durumlard›r ve illa da ölçülebilir olmasalar da proje ve
örgütünüzün temel amaçlar›d›r. Faaliyetler, hedeflerinize varmak için belli bir zaman
aral›¤›nda gerçeklefltirmeniz gereken özel, ölçülebilir ve ulafl›labilir sonuçlar yarat›r.

Bu, fonverenlerin projelerinizin motivasyonun nereden geldi¤ini ve çeflitli konular
aras›ndan bu konuya özel yaklafl›m›n› daha net bir flekilde görmesini sa¤lar.

YÖNTEM VE ZAMAN Ç‹ZELGES‹

Potansiyel fonveren projenizin “nas›l”lar›n› ve “ne zaman”lar›n› bilmek ister. Yöntem,
s›ralam›fl oldu¤unuz faaliyetleri gerçeklefltirirken yapaca¤›n›z özel eylemdir. Projenizi
hayata geçirirken kullanaca¤›n›z yöntemleri ayr›nt›land›r›rken bunlar› yürürlü¤e koy-
maya yönelik mant›kl› bir zaman plan› oluflturmak önemlidir. Bu bafllang›ç ve bitifl ta-
rihleri için öngörüleri de içerir.

Projenizi uygulamak için yeni eleman alman›z gerekebilir. ‹fle almay› düflündü¤ünüz
kifli için bir görev tan›m› oluflturun ve ifle al›m stratejinizi aç›klay›n.

Fonverene karar verebilmesi için yeterli zaman vermelisiniz. Daima önceden plan ya-
p›n ve fonverene projenizi inceleme ve onaylamas› için gerekli zaman› b›rakt›¤›n›zdan
emin olun. Araflt›rman›z s›ras›nda baflvuru tarihlerini ve son karar tarihlerini kontrol
edin. Bafllamakta olan – ya da bafllam›fl olan – bir proje için destek istemek, profes-
yonellikten yoksun oldu¤unuzu gösterir ve destek bulma flans›n›z› azalt›r.

DE⁄ERLEND‹RME

Fonverenin baflvurunuza inanc›n› artt›rabilmek için projenizin baflar›s›n› ölçmek için
hangi kriterleri kullanaca¤›n›z› aç›klay›n. Bir fonverenin çal›flman›z› ölçece¤i temel öl-
çüt projenin baflar›s› olsa da, projenin de¤erlendirmesi bütün aflamalar› nas›l dikkat-
lice planlad›¤›n›z› ve hedeflere var›lmas›n› kolaylaflt›rd›¤›n›z› gösterir. Projeyi denet-
lemek ve yönlendirmek üzere bir dan›flma komitesi kurulabilir.

BÜTÇE ÖZET‹

Projenizin genel giderlerinin ve di¤er olas› fonlar›n bir özetini sunun. Baz› fonveren-
ler ayni katk›lar› ve gönüllü yard›m›, ba¤›fl efllefltirmesi gibi mali olmayan di¤er kat-
k›lar› gelir olarak kabul etse de, baz›lar›n›n da etmeyece¤ini bilmeniz gerekir. E¤er il-
gili baflka gelir kaynaklar› da varsa onlar› da dahil edin.

GELECE⁄E YÖNEL‹K FON BULMA PLANLARI

Ba¤›fllar›n belli bir süresi vard›r. Yine de fonverenler, devam›n› hedefledi¤iniz takdir-
de projenizi fon süresi bittikten sonra nas›l yürütece¤inizi bilmek isterler.

Plan›n›z›n gerçekçi olmas›na özen gösterin. Bu aflamaya kadar projenizi ne kadar iyi
satm›fl olursan›z olun, burada yarataca¤›n›z bir belirsizlik, projenize olan güveni azal-
tacakt›r. Ataca¤›n›z somut ad›mlar› ve hangi fon kaynaklar›na ulaflmaya çal›flaca¤›n›-
z› anlatman›z gerekir.
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AYRINTILI BÜTÇE

Proje giderlerini ayr›nt›l› olarak aç›klayan kesin bir bütçe düzenleyin. Bütçede yer ala-
cak genel bafll›klar flunlard›r:

• ‹nsan kaynaklar›

• Ulafl›m/toplant› giderleri

• Ekipman ve malzeme giderleri

• Ofis giderleri

• Yay›nlar

• Bilgisayar kurulumu

100 Avro’nun üstündeki tüm maliyetleri bütçe kalemi haline getirmenizi ve sadece
genel bir tutar olarak ele almak yerine, her kalemi kendi içerisinde alt bafll›klar ha-
linde ayr› olarak bütçelendirmenizi öneririz. Örne¤in, insan kaynaklar› bafll›¤› alt›n-
da farkl› pozisyonlar için projenin gerektirece¤i insan kaynaklar›n› tüm maliyetleri ile
eksiksiz olarak eklemeniz gerekmektedir. Bir y›ldan uzun sürecek projeler için daha
yüksek insan kaynaklar› maliyetleri hesaplay›n ve bunlar› bütçenize kaydedin.

Kurumlar ve kurumsal ba¤›flç›lar proje maliyetlendirmede oldukça deneyimli oldukla-
r› için bütçenizi haz›rlarken gerçekçi olun.

EKLER

Ba¤›flç›n›n aç›kça talep etmedi¤i bilgiyi eklemek önerilmese de, standart olarak dahil
edilmesi gereken birkaç ek bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda ilgili ekibin ve müdür/yö-
neticinin özgeçmiflleri, genel bir mali bilgi, örgütün denetlenmifl hesaplar› ve ba¤›fl-
ç›n›n baflvuru rehberinde talep etti¤i ek belgeler bulunmaktad›r.

Coyote’nin teklif-yazma önerileri

Proje teklifi baflvurdu¤unuz fonverenle bafll›ca temas›n›zd›r ve bu nedenle örgü-
tünüz ve ekibin kuvvetli yönlerini ve sunaca¤›n›z projenin yararlar›n› tan›tacak
flekilde dikkatlice haz›rlanmal›d›r. Proje teklifinizi haz›rlamaya bafllamadan ön-
ce, teklifinizi yap›land›rmaya yard›m edecek, her zaman ak›lda tutulmas› gerek-
li birkaç temel kural vard›r.

ANLAfiILIR VE KOLAY OKUNUR OLSUN

Proje teklifiniz düzenli bir flekilde, aç›k bir dille haz›rlanm›fl olmal›d›r. Metinde
imla ya da dilbilgisi hatas› olmad›¤›na emin olun, çünkü bu tür yanl›fllar met-
nin gelifligüzel haz›rland›¤›n› düflündürür. Metni anlafl›labilir bölümlere ay›r-
mak için bafll›k kulland›¤›n›zdan emin olun. Kimse aral›ks›z 10 sayfal›k metin
okumak istemez. E¤er mümkünse, metnin aras›nda tablolar, diyagramlar ya da
grafikler kullan›n-ancak bunlar› da çok kullanmaktan kaç›n›n. Bunlar sadece
bafll›ca noktalar› vurgulamak için kullan›lmal›d›r. Anadiliniz d›fl›nda bir dilde
teklif haz›rlarken, göndermeden önce teklifi metnin dilini anadili olarak konu-
flan bir kifliye kontrol ettirin. Fazla uzun teklifler haz›rlamay›n. Birçok fonvere-
nin kadrosu k›s›tl› oldu¤u için teklifinizi h›zl› bir flekilde anlamak ve de¤erlen-
dirmek zorundad›rlar. Aç›kl›k ve özlülük anahtar sözcüklerdir.

JARGONDAN KAÇININ

Jargon özel bir konuda derin bir bilgiye sahip oldu¤unuzu gösterdi¤i gibi, ko-
nunuzu farkl› alanlardaki insanlara nas›l anlataca¤›n›z› bilmedi¤inizi de orta-
ya koyar. Jargondan olabildi¤ince kaç›n›n. Özel terimler kullanman›z gereki-
yorsa, sözlük ya da aç›klay›c› dipnotlara yer verin. Basit bir çevirisi olmayan
terimler, kendi dilinde kullan›lmal› ve dipnotlarla aç›klanmal›d›r.

Kaynak Gelifltirme ve
Fon Yönetimi

E¤itim K›lavuzu

45

Proje teklifi nas›l
haz›rlan›r



GAYRETL‹ VE OLUMLU OLUN

Fonverenler, örgütleri de¤il, kiflileri destekler. Ekibinizin yapt›klar› ifle yönelik
olumlu tutumlar› oldu¤unu ve sundu¤unuz projenin, yap›lmakta olan çal›fl-
man›n devam edebilmesinde ve özel ihtiyaçlar›n karfl›lanabilmesindeki pay›-
n›n büyük olaca¤›n› gösterin. Projenize olan heves ve inanc›n›z›n, teklifinize
de yans›d›¤›ndan emin olun.

GEREKS‹Z BELGELER GÖNDERMEY‹N

Fonverenler genellikle sizden hangi belgeleri talep ettiklerini belirtirler. Bu ilk
aflamada bir niyet mektubu olabilir. Bu mektup dikkate al›narak sonras›nda
tam bir teklif istenebilir. Sadece fonverenin baflvuru rehberinde belirttiklerini
gönderin. Örgütünüz ve etkinlikleri hakk›nda daha genifl bir bilgi verebilecek
video çekimleri ya da y›ll›k raporlar gibi ek malzemelerle baflvurunuzu güç-
lendirdi¤inizi düflünebilirsiniz. Ancak, bunlar talep edilmemiflse, sadece ima-
j›n›z› zedeler ve fonu alabilme flans›n›z› azalt›r. Fonveren teklifinizle birlikte,
çal›flanlar›n özgeçmiflleri ya da mali ayr›nt›lar gibi ek bilgiler istedi¤inde, bun-
lar› kolay eriflilebilecek flekilde ayr› bir ek içine koyun.

ASLA VARSAYMAYIN

Baflvurunuz fonverene gönderilen say›s›z baflvurudan sadece biridir. Çal›flt›¤›-
n›z alanla aç›kça ilgilenseler bile kim oldu¤unuzu ya da ele ald›¤›n›z sorunun
tam kapsam›n› bidiklerini varsaymay›n. Örgütünüzle ilgili özel bilgi sunun ve
hedefledi¤iniz sorunu kesin hatlar›yla aç›klad›¤›n›zdan emin olun.

ASLA D‹LENMEY‹N

Fonverenin bir flekilde topluma yarar sa¤lamak gibi bir misyonu oldu¤unu
unutmay›n. Onlardan destek dilenmiyor, onlara misyonlar›n› gerçeklefltirme-
ye yard›mc› olabilecek profesyonel bir örgüt olarak baflvuruyorsunuz.

UZUN B‹R ZAMAN VER‹N

Baflvurunuzun fonverene ulaflmas›n›n ard›ndan fon talep sürecinin uzun za-
man ald›¤›n› akl›n›zda tutun. Tüm baflvuru bitifl tarihleri ve baflvuru kabul/ret
dönemleri hakk›nda eksiksiz bilgiye sahip oldu¤unuzdan emin olun. Bu da
teklifinize yans›mal›. Fonverenin baflvurunuzu ald›¤› günün ertesinde hemen
karar› vermesini beklemeyin. Aksi takdirde reddedilir ve fon verilmez.

• Üçüncü ad›m: Ba¤›ms›z fonverenlere nas›l yaklafl›l›r

Fonverenlere baflvurmak, teklif ve kapak yaz›n›z› postaya verip postadan çekin gel-
mesini beklemekten ibaret de¤ildir. Kaynak gelifltirmede baflar›l› olmak için, ilk te-
mas bazen üst yönetim düzeyinden, müdürler ya da yönetim kurulu üyeleri aras›nda
olabilir. Elemeden geçmifl son olas› ba¤›flç›lar grubunu belirlerken toplad›¤›n›z bilgiy-
le, fonverenlerin yönetim kurullar›n›n, yat›r›m program› müdürlerinin ve program so-
rumlular›n›n isimlerine de ulaflabilmifl olman›z gerekmektedir. Niyet mektubu gönder-
meden önce, kendi yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerinize dan›flarak olas›
fonverenlerde çal›flan herhangi birilerini tan›y›p tan›mad›klar›n› ö¤renmelisiniz. Ce-
vaplar› olumlu ise, o zaman fonverenin sizden gelecek tam bir teklifle ilgilenip ilgi-
lenmedi¤ini keflfetmek amac›yla, kiflisel bir niyet mektubu haz›rlanabilir.

Niyet mektubunuzda yer almas› gereken maddeler flunlard›r:

• Teklif edilen projenin amac›;

• Bu amac› gerçeklefltirmek için planlanan faaliyet;
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• Bütçenin tümü ya da bir bölümü için fonverenden talep etti¤iniz miktar ve is-
tedi¤iniz deste¤in türü; talep etti¤iniz miktar bütçenin sadece bir bölümü ise,
bu durumda kalan bölümler için destek miktar›n›n nereden sa¤lanaca¤›;

• Misyonunu gerçeklefltirme yolunda örgütünüzün yetkinlikleri ve geçmifl baflar›lar›.

Kiflisel temaslar bilgi almak için bir garanti de¤ildir. Ancak, proje teklifinizin yerinde
olup olmayaca¤› konusunda, dürüst bir cevap alman›z› sa¤lar. Böyle bir temas yok-
sa, kaynak gelifltirme sorumlunuzun fonverenin program ofisine gönderece¤i bir mek-
tup yeterli olacakt›r.

Fonveren olumlu bir cevap verirse, teklifinizi gönderin ve fonverenin baflvuru rehbe-
rinde talep etti¤i tüm belgelerin teklifinizde yer ald›¤›ndan emin olun.

Teklifinizi teslim edince, birkaç hafta sonra telefon ile arayarak, fonverenin teklifinizi
ald›¤›ndan emin olun. Baflvurunuzu destekleyecek ek bir bilgi isteyip istemedi¤ini
kontrol edin.

Art›k uzun bir bekleme süresi bafllar. Ancak, teklifinizi haz›rlarken do¤ru ad›mlar› iz-
ledi¤iniz ve araflt›rman›z› yapt›¤›n›z için, fonu elde etmede oldukça yüksek bir flansa
sahip olman›z gerekir.

Coyote’nin ipucu #9 

Baflvuruda d›flar›dan yard›m almak

Çal›flanlar›n›zdan ya da gönüllülerinizden kaynak gelifltirme becerilerine sahip
olmalar›n› bekleyemeyebilirsiniz-özellikle Avrupa ya da hükümet fonlar›n›n kar-
mafl›k baflvuru süreçleri için. Fon kayna¤› bulma konusunda uzman kifliler de ta-
k›m›n›za dahil olabilir ya da k›sa dönemli anlaflma yapabilirsiniz. Baz› kaynak
gelifltirme uzmanlar› maafll› olarak, baz›lar› bulduklar› fon oran›nda belli bir ko-
misyonla çal›fl›r. Baz› uzmanlar ise baflvuru kabul edilmedikçe ücret almazlar.

D›flar›dan kaynak gelifltirme uzman› ifle almay› düflünüyorsan›z sormak isteyece-
¤iniz sorular flunlar olabilir:

• Ödeyebilece¤iniz komisyon ya da maafl düzeyi nedir?
• Bulunan paray› bunu ödemek için kullanabilir misiniz?
• Uzman komisyonla çal›fl›yorsa, sizin projenize baflka projelere gösterdi¤i

kadar ilgiyi göstermeye devam etmesini nas›l sa¤layacaks›n›z?
• Uzmanlar›n mevcut ekibinizle iyi çal›flmas›n› ve sizi etkin bir flekilde temsil

etmesini nas›l sa¤layabilirsiniz?

Örgütünüzün kaynak gelifltirme yetkinli¤ini gelifltirmenin di¤er bir yolu da e¤i-
timdir. Yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde gelifltirme kurulufllar›n› kontrol edin.
Daha önce belirtildi¤i gibi, baz› fonverenler projeyi memnuniyetle sizinle bera-
ber gelifltirirler ve hatta projenin baflar›s›na yönelik belli bir ç›karlar› varsa sizi
baflka fonverenlere de önerebilirler.

4) Baflvuru Formlar›

Kamusal ve Avrupa programlar› dahil, birçok fonverenin kendi özel baflvuru formlar›
vard›r. Bu formlar, baflvurular›n bütçe kalemi ya da program›n amaçlar› do¤rultusun-
da tutarl› ve adil olarak de¤erlendirilmesini sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. Baflvu-
ru formu talep edilmesinin birçok avantaj› vard›r.

Baflvuru formu, yasal gerekliliklerin ve kurallar›n her baflvuran için ayn› olmas›n› ve
bir bak›ma eflit ve fleffaf davran›lmas›n› garantiler. Fonverenin bak›fl aç›s›yla, dil fark-
l›l›¤›ndan ba¤›ms›z olarak her baflvuran için ayn› form olmas›, yönetimi kolaylaflt›r-
makta ve adilli¤i garantilemektedir. Bu form baflvuruda bulunan örgütler, ortaklar› ya
da di¤er parametrelerle ilgili fonverenin ihtiyaç duydu¤u bilgilerin toplanmas›na ve
kilit bilgilerin kaydedilmesine yard›mc› olur. Her baflvuru formunun ayn› bütçe ya da
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ba¤›fl kalemlerini göstermesi, fon kurallar› çerçevesinde seçilebilirli¤i basitlefltirir. Ay-
n› bütçe modelini kullanmak ayn› zamanda benzer projelerin maliyetlerinin karfl›lafl-
t›rmas›n› kolaylaflt›r›r.

Projeniz hakk›nda net bir fikriniz oldu¤unda ve akl›n›zdaki proje türünü destekleye-
cek bütçe kalemi, program ya da faaliyeti buldu¤unuzda, baflvuru prosedürleri (kul-
lan›lacak formlar, fon kurallar›, son teslim tarihi ve baflvurunun kime teslim edilece-
¤i) hakk›nda bilgi toplaman›z gerekmektedir.

Her zaman baflvuru formunun son halini kullanman›z gerekmektedir. Daha önce bafl-
vurdu¤unuz fon kayna¤›na yeniden baflvuru yap›yor olsan›z da prosedürleri ya da en
az›ndan formu kontrol edin, çünkü bunlar zaman zaman de¤iflebilir. Hangi formun
kullan›laca¤› ile ilgili flüpheleriniz varsa, fonverenin web sitesine baflvurmal› ve for-
mun son halini indirmelisiniz ya da bilgi için fonverenle temasa geçmelisiniz. Eski bir
formla baflvuru yapman›z sizi dezavantajl› bir duruma düflürebilir.

Bu aflamada baflvurunuzu yapaca¤›n›z format (elektronik posta, faks ya da bas›l›)
hakk›nda bilgi toplaman›z gerekmektedir. Avrupa Birli¤i elektronik imzalar› tan›mad›-
¤› için, Avrupa düzeyindeki baflvurularda en az›ndan flimdilik baflvuran›n orijinal im-
zas› talep edilmektedir (Ancak, bu da gelecekte de¤iflebilir ve baflvuranlar baflvuru-
lar›n› elektronik formatta göndermeyi seçebilirler).

Ayn› zamanda önceden son baflvuru tarihlerini kontrol edin. Baflvuru formunu doldur-
may› son dakikaya b›rakmay›n – formda yer alan bilgileri kontrol etmek için kendini-
ze yeterli zaman b›rak›n ve istedi¤iniz bilgiyi size toplamalar› için ortaklar›n›za yeter-
li zaman b›rak›n.

• Bunu neden istiyorlar?

Talep edilen baz› ayr›nt›l› cevaplar ya da bilgiler, baflvuruyu yapan olarak size keyfi
gelebilir, ancak fon kurumu da karar mercileri için (ulusal otoriteler, Avrupa Parla-
mentosu üyeleri vs.), baflvuru yapanlar ve geçmifl deneyimleri, bünyelerindeki genç-
lerin say›s› gibi konularda istatistiki bilgi toplamaya ihtiyaç duymaktad›r. Bu ancak
önceden tasarlanm›fl, her baflvuran için ayn›, tek bir form ile mümkün olabilmektedir.
Sadece düzgün olarak doldurulmufl formlar, karfl›laflt›rmal› flekilde bu tür bilgi sa¤la-
yabilir.

Baflvurunuzun, sizi ya da ortak kurulufllar›n›z› tan›mayan insanlar taraf›ndan okuna-
ca¤›n› varsay›n. Bu kiflilerin planlad›¤›n›z proje hakk›nda hiçbir ön bilgileri bulunma-
maktad›r. Bu nedenle kesin bilgi vermeli ve formun her bölümünü cevapland›rmal›s›-
n›z. Formda cevaplar›n›z için boflluklar bulunur ve uzun cevaplar vermeniz gerekirse
ek sayfalar kullanman›z önerilir.

Form, baflvuran ve ortaklar› hakk›nda bilgi verir, kat›l›mc›lar›n, gönüllülerin, gençlik
çal›flanlar›n vs. say›s›n› belirtir ve projeniz hakk›nda “nerede” ve “ne zaman” gibi
yer, tarih ve proje süresi bilgilerini verir.

Baflvurunuzun son teslim tarihi belli bir fon süresini bildirir, bu nedenle faaliyetiniz
için öngördü¤ünüz sürenin, fon süresine uygunlu¤unu bir kere daha kontrol ediniz.

‹statistiki yönünün yan› s›ra, hemen hemen tüm baflvuru formlar›n›n di¤er iki bölü-
mü, proje tan›mlanmas› (ya da içeri¤i) ve finansman›d›r. Proje tan›mlanmas› planla-
nan projenin amaç ve hedefleri ve bu amaçlara nas›l ulafl›laca¤› hakk›nda bilgi verir.
Ayr›ca ayr›nt›l› olarak farkl› etkinlikler ve çal›flma yöntemleri sunan bir proje plan› ya
da günlük bir program içerir. Plan/program dahil edilmemiflse, baflvuru eksik demek-
tir. Daha sonra haz›rl›k aflamas›nda gelifltirilecek bile olsa, bir taslak program ekle-
melisiniz. Bir önceki y›l›n çal›flmas› üzerine haz›rlanm›fl bir rapor, baflvuru ya da prog-
ram›n ana hatlar› olarak kabul edilemez ve yeterli de¤ildir.

Mali bilgiler, mali kurallara ba¤l› olarak, ya fon talep kalemleri ya da maliyet ve ge-
liriyle eksiksiz bir bütçe fleklinde olur. Formattan ba¤›ms›z olarak, kalemler ve hesap
yöntemleri hakk›nda ayr›nt›l› aç›klamalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Bunlar verilmemifl-
se, fon talebi/bütçesi tamamlanmam›fl olur.
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• Son düzeltmeler

Baflvuruyu sonuçland›r›rken, verilen bilgilerin tutarl›l›¤›n› gözden geçirmeniz gerekir.
Örne¤in, çal›flma plan› ya da günlük program›n verdi¤iniz amaçlar› yans›tt›¤›n›, say›-
lar›n do¤ru topland›¤›n›, kat›l›mc› ve gönüllü vs. say›s›n› ve fon talebi/bütçesi kalem-
lerini kontrol ediniz. Mali bölüm hem maliyet hem de gelirleri içeriyorsa, bunlar›n bi-
lançolaflt›r›lmas› gerekmektedir.

Baflvuru formu, baflvuruyu yapan kuruluflun resmi temsilcileri taraf›ndan imzalanma-
l›d›r. Ço¤unlukla, ortaklar›n, projenin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilme-
sindeki rollerini onaylad›klar›n› belirten ön proje anlaflmas›n› imzalamalar› talep edi-
lir. Bu türden her anlaflma baflvuruda yer almal›d›r.

Düzgün bir flekilde doldurulmufl baflvuru formu, herhangi destekleyici ek bir belge
özellikle talep edilmiyorsa, yeterlidir. Fonverenler yüzlerce baflvuru al›rlar ve jüri üye-
leri için ço¤alt›rken fazladan ifl anlam›na gelecek, özel ciltlenmifl, plastik kapakl› vs.
baflvurulardan hofllanmazlar. Bu noktay› akl›n›zdan ç›karmadan, talep edilmedi¤i hal-
de, tüm kat›l›mc›lar›n özgeçmifllerini göndermenin size gerçekten art› bir puan getirip
getirmeyece¤ini iyice düflünerek karar vermeniz gerekmektedir. Bu nedenle baflvuru-
nuza projenizle ilgili fazladan bilgi ekleyerek abartmamal›s›n›z. Bu, baflvurunuzun ele
al›nmas›nda kar›fl›kl›¤a bile yol açabilir. K›sa bir tan›t›m broflürü daha iyi olabilir ve ilk
defa baflvuruda bulunuyorsan›z, örgütünüzün tüzü¤ünü eklemeniz önerilir.

Ancak, genifl çapl› projeler için yapt›¤›n›z baflvurulara y›ll›k raporlar›, hesaplar›, bü-
yük projeleri gerçeklefltirme kapasitenize iliflkin kan›tlar› eklemeniz gerekebilir ve do-
¤al olarak bunlar sunulmal›d›r, aksi halde baflvurunuz yetersiz bulunacak ve fon des-
te¤i için uygun görülmeyecektir.

Düzgün sunum ve proje fon deste¤i için iyi haz›rlanm›fl talep formu kendini belli eder
ve yerel otoritelere ya da di¤er yard›mc› fon desteklerine yaklaflmaya yard›mc› olur.
Bu önemlidir, çünkü Avrupa kurumlar› (ilke olarak) hiçbir projeye %100 fon deste¤i
sa¤lamazlar.

• Fonverene nas›l ulaflt›r›l›r?

Aç›kça talep edilmese de, baflvuru formunuzla birlikte bir ön mektup göndermeniz
önerilir. Mektup k›saca ne için baflvurdu¤unuzu belirtmeli ve kilit bilgileri vermelidir.

Baflvuru formundan birden fazla kopya istenmesi durumunda, her kopya için tüm ek-
lerin de kopyaland›¤›ndan emin olun.

Baflvurunuzu kurye servisi ya da taahhütlü posta ile gönderiyorsan›z, teslimat tarih
ve yerini onaylayan bir makbuz alabilirsiniz. Birçok fonveren baflvurular› teslim ald›-
¤›na iliflkin onay gönderir ve bu evrede size bir kay›t numaras› ya da baflvurunuz için
bir proje referans› verir. Daha sonraki yaz›flmalar›n›zda bu numara ya da referans› –
ve proje bafll›¤›n›- belirtmeniz gerekir. Bu yaz›flmalar› h›zland›r›r, örgütünüze profes-
yonel bir izlenim kazand›r›r ve fonverenin genifl talep hacmiyle bafla ç›kmada karfl›
karfl›ya kald›¤› sorunlar› anlayabildi¤inizi gösterir.

Baflvurunuz fon al›m› için sadece kendi içinde incelenmeyecek ya da önerilmeyecek-
tir. Böylesi bir de¤erlendirmenin yan› s›ra, projeniz di¤er projeler ve önceki baflar›la-
r›n›z dikkate al›narak ölçülendirilir. Bu da daha önceki bir projenizi raporlayamad›y-
san›z ya da fonverenlerle halletmedi¤iniz konular (fonverenin talep etti¤i ek bilgiler
ya da eksik kalan mali beyanlar›n›z) varsa, yeni bir projeye fon sa¤laman›n tehlikeye
girdi¤i anlam›na gelir.
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5) (Ba¤›ms›z) fonvereninizi anlamak

Fonverenlere yaklafl›rken onlar›, misyon ve önceliklerini anlad›¤›n›z› göstermek haya-
ti bir öneme sahiptir. Dolay›s›yla araflt›rman›z fonverenin kendi belgelerini elde etme-
yi de kapsamal›d›r.

Özellikle ba¤›ms›z fonverenler –örne¤in vak›flar ve kurumsal fonverenler- faaliyetleri
hakk›nda genifl bir yay›n yelpazesine sahiptir. Büyük bir ço¤unlu¤u, halen ilgilendik-
leri program alanlar›n› tan›mlad›klar›, baflvuranlara rehberlik ettikleri ve finans ayr›n-
t›lar› ve fon listeleri verdikleri y›ll›k raporlar yay›nlar. Bunlara baflvurmakla fonvere-
nin neyle ilgilendi¤ini, fon k›lavuzunda bulamayaca¤›n›z kadar ayr›nt›l› bir flekilde ve
kendi dilinden ö¤renirsiniz. Fonverenler taraf›ndan bas›lan bülten ve dergiler genel-
likle ücretsizdir ve gerek kendi programlar› ile gerek de destekledikleri projeler
arac›l›¤›yla, en son hangi çal›flmalar içinde olduklar›n› ortaya koyar. Bu incelemeyi
gerçekten zaman ay›rarak yaparsan›z, fonverenin özellikle ilgilendi¤i çal›flmalar› daha
derinli¤ine kavrars›n›z.

Bu malzemeler fonverenin felsefe ve misyonunu aç›klayacakt›r. Proje teklifinizde bun-
lar› iyi anlad›¤›n›z› ve projenizin de bunlarla örtüfltü¤ünü göstermelisiniz.

Ticari kurulufllara yaklafl›rken ilgili ifl alanlar›n› ve felsefelerini anlad›¤›n›z› ve örgütü-
nüzün, misyonununuz ve sizin projelerinizin bu kapsama nas›l uydu¤unu anlat›n.

Olas› fon kayna¤›n›zla yapaca¤›n›z herhangi bir konuflmada onlar›n ihtiyaçlar›na ve
sizinle iflbirli¤i yapmakla ilgili önerilere de kulak verin. Esnek ve fonverenlerin öneri-
lerine aç›k olun.

Gerçek yaflam deneyimi #3Gerçek yaflam deneyimi #3

Avrupa Nesli ve Levi Strauss & Co.

Ö¤renci günlü¤ü

Örnek olay çal›flmas›

2000 y›l›nda, Avrupa Nesli / Generation Europe (Macaristan), gençlere yönelik yürüt-
mekte oldu¤u projesi için Levi Strauss & Co flirketine destek talebi ile baflvurdu. Av-
rupa Birli¤i, kat›l›m sürecinin etkileri ve AB genifllemesi hakk›nda her türlü bilgiyi içe-
ren, ortaö¤retim ö¤rencilerine yönelik günlük bir yay›n olan Avrupa Nesli Gençlik
Günlü¤ü’nün Macarca bask›s›n› geniflletmek istiyorlard›.

Avrupa Nesli (Macaristan), Brüksel’deki Avrupa Nesli’nin Macaristan flubesidir. Avru-
pa Nesli 1996 y›l›ndan beri Avrupa Birli¤i konusundaki bilgi eksikli¤ini aflmak üzere,
birçok AB ülkesinde gençlerin Avrupa bilincini artt›rmak için gelifltirilmifl bir araç olan
Avrupa Nesli Gençlik Günlü¤ünü yay›nlamakta. 1998/99 bask›lar› 9 AB ülkesinde 10
dilde 600.000 kopya olarak bas›ld›.

Avrupa Nesli (Macaristan), 2000/2001 y›llar›nda Levi’nin deste¤iyle ö¤renci günlü¤ü-
nün Macarca’s›ndan 35.000 kopya bast›. 2004 y›l›nda AB’ye giren Macaristan, günlü-
¤ün yay›nland›¤› AB üyesi olmayan ilk ülkedir. Avrupa Nesli Günlü¤ü, Macaristan’da
Baflbakanl›k, D›fliflleri Bakanl›¤› ve E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan da desteklendi. Temel
malzeme Brüksel’de oluflturuldu, Macarca’ya çevrildi ve gerektikçe Macaristan’a uyar-
land›. Toplam 112 sayfan›n yüzde ellilik bir bölümü, ortaö¤retim çocuklar›n›n bilgi ih-
tiyaçlar›na ve taleplerine göre Macaristan’da yaz›ld›. Günlü¤ün amac›, Avrupa Birli¤i,
iflleyifli ve Macaristan’›n kat›l›m süreci hakk›nda bilgi sa¤lamak ve gençlerle ilgili ko-
nu ve programlar› belirlemekti.

Macaristan için AB’ye üye olmak ekonomik, çevresel, toplumsal, politik ve di¤er ko-
nularda de¤iflim demektir. Bugünün ortaö¤retim ö¤rencileri, Macaristan’›n Avrupa
Birli¤i’ne üye olma deneyimini yaflayacak olan ilk neslidir ve bu nedenle de konuyu
derinli¤ine kavramalar› önemlidir.
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2001/2002 y›llar›nda Avrupa Nesli (Macaristan) günlü¤ü daha da gelifltirdi, onu Levi
Strauss & Co. gibi kurumsal ba¤›flç›lar için daha da ilginç hale getirdi. Günlük ile bir-
likte bir plastik indirim kart› verdiler ve bu kartla Levi Strauss ve ülkedeki baz› bafl-
ka ma¤azalarda %10 indirim sa¤land›.

Buna ek olarak Günlük’te Levi Strauss için reklam verebilecekleri bir sayfa ay›rd›lar.
Levi Strauss bu sayfan›n bir STK taraf›ndan kullan›lmas›n›n do¤ru oldu¤una karar
verdi. Levi Strauss ile konufltuktan sonra Avrupa Nesli (Macaristan) bunu uygun bul-
du ve sayfa Levi Strauss’un fon verdi¤i örgütlerden birinin uyuflturucuyla mücadele
mesaj› için kulland›.

Günlük, Macaristan’da 40.000’den fazla ö¤renciye ulaflt›. Avrupa Birli¤i hakk›nda bil-
gi verdi ve uyuflturucu kullan›m›n›n önlenmesi konusunda bilinçlendirme sa¤lad›. Le-
vi Strauss’un imaj›n› iyilefltirdi, ma¤azalar›na müflteri sa¤lad› ve Levi Strauss’un des-
tekledi¤i örgütlerden birinin tan›t›m›n› sa¤lad›.

Birçok taraf yarar gördü: ö¤renciler, AB, Avrupa Nesli, uyuflturucu ile mücadele eden
örgüt ve Levi Strauss. Sonuç olarak Levi Strauss Avrupa Nesli ile iliflkilerini sürdür-
mek istiyor.

6) Fon efllefltirme ve ortak fonlama

Fonverenlerin büyük bir bölümü proje giderlerini karfl›lamak üzere baflka fon kaynak-
lar›n›n da bulundu¤unu görmek ister. Bu, fonverenin gözünde bir “art› de¤er”dir. So-
nuçlar, fonverenin yat›r›m›n› aflacak demektir ve bu da projeyi “iyi bir anlaflma” ya-
par. Bu ayn› zamanda fonverenin riski tek bafl›na tafl›mad›¤› anlam›na gelir. Projenin
ne kadar›n›n desteklenece¤i fonverene göre de¤iflir ve genellikle % 50 ile % 90 ara-
s›nda de¤iflir.

Fon için baflvuru yapan örgüt, baflka kaynaklar da yaratmal›d›r. Bunlar kendi kaynak-
lar›ndan da olabilir (ticari ya da di¤er-binalar, ekipman, malzeme, projeye ayr›lan per-
sonel zaman›, gönüllü çal›flmas›). E¤er öz kaynaklar yetersiz ise, örgüt çok genifl bir
alana yay›lan di¤er kaynaklara bakmal›d›r: fon veren di¤er kurulufllar, ortakl›k yap›-
lan örgütler, projenin kendi yarataca¤› gelirler (kat›l›m ücretleri, verilecek hizmetlerin
ücretleri vb.). Ayn› fon kayna¤›ndan örgütün baflka bir projesi için al›nan destek fon
efllefltirmesi say›lamaz. Bu kural Avrupa Birli¤i fon programlar›nda çok s›k› bir flekil-
de uygulan›r, Avrupa Birli¤i’nden baflka bir fon al›n›p al›nmad›¤› sorulur.

Gerçek yaflam deneyimi #4Gerçek yaflam deneyimi #4

Bar›fl Gençlik Hareketi için (Youth Action for Peace–YAP) Romanya, büyük bir Roman
nüfusun zor koflullarda yaflad›¤› bir köy olan Cojocna’da insan› yard›m faaliyetleri yü-
rütüyor. Proje yöneticisi bir süre sonra sadece maddi yard›m›n yarardan çok zarar ge-
tirdi¤i ve uzun dönemli sonuçlar›n ancak e¤itim ve kalk›nma ile al›nabilece¤i sonucu-
na vard›. Proje yöneticisi 1995 y›l›nda Avrupa Konseyi’nin Avrupa Gençlik Merkezi
taraf›ndan düzenlenen bir e¤itim kursuna kabul edildi. Kursun ilk bölümünün sonun-
da Cojocna Sosyal Merkezi fikri ortaya ç›km›fl ve tan›mlanm›flt›. Oldukça fazla para
gerektiren bir proje oldu¤u için, fon olanaklar›n›n belirmesi belli bir süre ald›.

Eflref saati, 1996’da geldi, Avrupa Birli¤i PHARE/SESAM program› kapsam›nda, top-
lumsal projeler için iki y›ll›k (ilk y›l proje giderlerinin % 60’›, ikinci y›l % 40’›n› karfl›-
layan) bir teklif ça¤r›s› yap›ld›. YAP-Romanya ve proje ortaklar› (yerel yönetim ve
okul) projenin geri kalan giderlerini kendi kaynaklar›ndan karfl›lama olana¤›na sahip
de¤ildi.

Kaynak Gelifltirme ve
Fon Yönetimi

E¤itim K›lavuzu

51

Fon
efllefltirme



Bu durumda Orta ve Do¤u Avrupa için Hollanda Vak›flar Kooperatifi’ne ek bir fon
baflvurusu yap›ld›. Proje PHARE/SESAM taraf›ndan olumlu bir flekilde de¤erlendiril-
miflti, fakat eflleflen fon bulunabilece¤ine iliflkin kan›t istenmiflti. Hollanda Vak›flar
Kooperatifi proje ile ilgilendiklerini ve PHARE/SESAM fonunun kesinleflmesi üzerine
baflvurunun de¤erlendirilece¤ini belirten bir yaz› yazd›. Durum bir süre için umutsuz
görünüyordu. Elde eflleflen fon oldu¤unu gösteren bir kan›t olmaks›z›n ilk olarak kim
evet diyecekti? En sonunda Hollanda Vak›flar Kooperatifi, PHARE/SESAM program›n-
dan fon al›nmas› durumunda, talep edilen deste¤in verilece¤ine iliflkin bir belge ha-
z›rlamay› kabul etti. Bu belge, fon anlaflmalar›n›n imzalanmas›n›n önünü açan bir ka-
n›t olarak kabul edildi.

Tabii bu, projenin geri kalan sürecinin sorunsuz iflleyiverdi¤i anlam›na gelmiyor.

Fon efllefltirmesi planlama, harcama ve raporlama aflamalar›nda dikkat ister. Farkl›
ortaklar›n bütçe kalemlerine ve finansal kurallar›na kesin olarak uyman›z, farkl› yer-
lerden gelen fonlar› kar›flt›rmadan belli bir nakit ak›fl› sa¤layabilmeniz ve bir belge-
nin iki defa kullan›lmas›n› engellemek için harcamalar› ayr› tutabilmeniz gerekir.

Bazen fon efllefltirmesi hayat› kolaylaflt›rabilir. Bir fonveren taraf›ndan uygun görül-
meyen bir harcama bir baflkas› taraf›ndan kabul edilebilir.

Baflka bir nokta ise, fonlar›n kapsad›¤› sürelerin her zaman çak›flmamas›d›r. Bunun
hem olumlu hem de olumsuz etkileri olur. Bunun olumlu yönü, projenizi herhangi
bir fonverenin izin verdi¤inden daha erken bafllatabilmeniz ve uzatabilmenizdir.
E¤er fonverenlerden biri di¤er bir fonverenden ald›¤›n›z mali deste¤i de kendisinin-
ki ile ayn› sürede kullanmaya sizi zorlarsa bu bir eksiye dönüflebilir. Bu gibi durum-
larda, örtüflen sürede eflleflen fonlar›n yeterli bir k›sm›n› harcayacak flekilde planla-
maya dikkat edin. Bu, örtüflen sürede gerekli olandan daha fazla para
harcayaca¤›n›z ve di¤er zamanda da s›k›nt› yaflayaca¤›n›z anlam›na gelir. Mümkün-
se, geç ya da erken ödemeler yaparak ya da malzeme stoku yaparak bu durumun
üstesinden gelebilirsiniz.
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Bölüm 6 — Paran›n harcanmas›

1) Yükümlülüklerinizi bilmek — anlaflma (ya da “fon anlaflmas›”)

“15.200 Avro’luk bir fon almaya lay›k görüldü¤ünüzü bildirmekten memnuniyet duyu-
yoruz.” Bir kamu kayna¤›ndan ya da fonverenden fon almaya çal›flan herkesin bekle-
di¤i bir mesajd›r. En sonunda proje için gerekli olan para gelmifltir. fiimdi fikirlerimi-
zi uygulamaya bafllayabiliriz. Çok aç›k ve net. Gerçekten öyle mi?

Cümleyi dikkatli bir flekilde tekrar okuyun. Asl›nda size, fon veren kuruluflun proje-
nizi kabul etti¤i onay›ndan baflka bir fley söylememektedir-ne az›, ne fazlas›. Karar
size bir mali yard›m vermektir. Bu aflamada, genellikle onay mektubuyla birlikte ge-
len bir fon anlaflmas› ya da sözleflmeyi imzalayarak, fonu kabul etti¤inizi belirtme-
niz gerekir.

• Ne oldu?

Belli standartta kurallara uymas› gereken, belli tipteki bir faaliyet için bir fona için
baflvurdunuz. Sizin ve fonu veren kurulufl taraf›ndan imzalanm›fl olan anlaflma, her
iki taraf›n da projenin uygulan›fl›n›n dayand›r›laca¤› kurallar› kabul etti¤ini gösteren
bir “anlaflma”d›r – baflka bir deyiflle fonveren projenizi finansal olarak destekleye-
cek, siz de bu anlaflma ve eklerinde sözü geçen kurallar›n uygulama s›ras›nda ge-
çerlili¤ini sa¤layacaks›n›z. Yararlanan örgüt olarak siz, yasal ve finansal olarak pro-
jenizin finansal unsurlar› ve sonuçlar› için fonverene karfl› sorumlu olacaks›n›z.

Bu nedenle fon anlaflman›z›n tan›m ve flartlar›n› çok dikkatli bir flekilde okumal›s›n›z.
Anlaflma, projeyle ilgili tüm temel yükümlülük ve sorumluluklar›, nihai raporun son
teslim tarihi, denetleme ve izleme gerekliliklerini, geri ödeme ve fesih flartlar›n› be-
lirtir. Her fon anlaflmas› yasal bir belgedir ve metnin parçalar›n› baz› yerlerini karala-
y›p de¤ifltirmek ve düzeltmek mümkün de¤ildir.

E¤er anlaflmada baz› hatalar görürseniz ya da bir tak›m de¤ifliklikler yapmaya ihtiyaç
duyarsan›z, fon kayna¤›n›z› bilgilendirin ve de¤ifltirilmifl bir anlaflma talep edin.

• Neden bu kadar resmi?

Kamusal bir fon kurumu vatandafllar›n – vergi ödeyenlerin – paras›n› yönetir ve nas›l
harcand›¤› konusunda onlara karfl› sorumludur. Ba¤›ms›z bir vak›f bile, eldeki para
vak›f hedefleri do¤rultusunda kullan›lmak zorunda oldu¤u için topluma karfl› sorum-
ludur. E¤er bu sorumlulu¤u yerine getirmezlerse ayr›cal›kl› vergi statülerini kaybede-
bilirler. Bu do¤rultuda yararlanan örgüt olarak siz ve fonveren aras›ndaki anlaflma,
paran›n nas›l ve hangi do¤rultuda kullan›laca¤› konusunda kurallar koyar.

Birçok fon anlaflmas› birkaç belgeden oluflur. Anlaflman›n kendisi genel kurallar› ko-
yar. Ekler, muhasebe, raporlama yükümlülükleri ve fonverenle iliflkinizin di¤er teknik
unsurlar› konular›nda daha ayr›nt›l› kurallar› düzenler. Ekler daima anlaflman›z›n ta-
mamlay›c› parçalar›d›r. Avrupa Birli¤i gibi yap›lar›n fon baflvurusu ça¤r›lar›, güncel
finansal yönetmelikleri kapsayan çok say›da ek içerir. Ne kadar söylesek az: bunlar›
mutlaka okuyun!
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Birçok hibe iki ya da daha fazla taksitte ödenir, bunlar “avans” ve “bakiye” olarak
adland›r›l›r. Anlaflman›n imzalanmas› ve böylelikle de flartlar›n kabul edilmesi, nor-
malde ilk ödeme (“avans”) ile, yararlanan örgütün banka hesab›na yat›r›l›r.

• Belge fobisine hay›r, lütfen

Birçok örgüt sadece, projelerinde ilerleme sa¤layacak olan paran›n al›nmas›n› düflü-
nür. Anlaflmay› çabucak imzalar, geri gönderir, kopyalar›n› dosya dolaplar›nda derin-
lere koyar ve raporlama zaman› gelene kadar unutur. Böyle davranmak fon yönetimi
ve düzgün kaynak gelifltirme süreci aç›s›ndan do¤ru de¤ildir. Gelecekte sorunlar›, uy-
kusuz geceleri ve fazladan ifli garantiler, o kadar.

Hiçbir zaman ana belgeyi ve eklerini iyice okumadan, bir fon anlaflmas›n› imzalama-
mal›s›n›z. Birço¤umuz için hukuki görünen belgeler ve bir dizi ka¤›t gözümüzü korku-
tur. Ancak bir fon yöneticisi ve kaynak gelifltirme görevlisi bu belge fobisinin üstesin-
den gelmelidir.

Fon anlaflmas› ya da sözleflmenin içeri¤ine proje bafllamadan önce hem sizin hem de
ortaklar›n›z›n hakim olmas› önemlidir. Bu, hofl olmayan sürprizlerin engellenebilmesi
için tek yoldur. Belge fobisinin önlenmesinin en do¤ru yolu, her fleyi okuyup ne an-
lama geldiklerini düflünmek için yeterli zaman› yaratmakt›r. Bunu, projede çal›flanla-
r›n görüfllerini alabilmek için, bir baflkas›yla ya da ekibin geri kalan›yla birlikte yap›n.

‹kinci olarak anlaflma, örgütün yasal temsilcisi taraf›ndan imzalan›r ki bu ço¤u du-
rumda projeyi yürütecek olan kiflilerden farkl› biridir. Bu nedenle proje koordinatö-
rü finansal ve di¤er kurallar›n ne gibi etkileri olaca¤›n› tam olarak anlam›fl olmal›d›r.
E¤er herhangi bir zorluk ç›kar ya da bir de¤ifliklik yapmak gerekirse, koordinatör he-
men yasal sorumluyu ya da fon anlaflmas› ya da sözleflmeyi imzalayan kifliyi haber-
dar etmelidir.

• Fon anlaflmas›n›n içerik temeli nedir?

Baflvurunuz fon onay›n›n ve dolay›s›yla da fon anlaflmas›n›n temelidir. E¤er baflvuru-
nuz bütün olarak kabul edilmediyse, geçerli bulunmayan ya da kabul edilmeyen ka-
lemler not edilmifltir. Örne¤in, fonverenler baz› tip ortakl›klar›, kat›l›mc› say›s›n› ya da
baz› bütçe kalemlerini kabul edemiyor olabilir.

Baflvurunuz tümüyle kabul edilmifl, tüm bütçe kalemleri geçerli görülmüfl ya da kabul
edilmifl olabilir, ancak fonveren talep etti¤inizden daha küçük bir tutar ile destekle-
meye karar verebilir. Bunun nedeni, azami fon miktar› kural›n› göz ard› etmifl olma-
n›z ya da fonverenin daha yüksek bir ba¤›fl yapabilmesini engelleyen bir bütçe k›s›t-
lamas› olabilir. Ayr›ca gösterdi¤iniz baz› giderlerin yüksek ya da mant›ks›z bulunmas›
da olabilir.

• Zamanlama konular›

Projelerin normalde belli zaman aral›klar›nda uygulanmas› gerekir. Buna sözleflme
süresi denir. Sözleflme süresi projenizin ne zaman bafllay›p ne zaman bitebilece¤ini
gösterir. Ancak, sözleflme süresi, gençlik de¤iflim program›, bir e¤itim kursu, bir gö-
nüllü hizmet gibi faaliyetlerin süresinden daha uzundur, bir yay›n üretilmesi gibi sü-
reçleri de içerir. Bunun nedeni, sözleflme süresinin haz›rl›k çal›flmas›, uygulama afla-
mas›, de¤erlendirme ve izleme gibi süreçleri de içine almas›d›r. Bunlarla ilgili
harcamalar da proje fonundan karfl›lan›r, tabii bu kalemler baflvurunuzda yer alm›fl
ve kabul edilmifl olmal›d›r.

Bir tak›m nedenlerle projenizi önceden belirlenmifl süre içinde tamamlayamam›fl ola-
bilirsiniz. Böyle bir durumun gerçekleflece¤inin fark›na var›rsan›z, fonverene resmi bir
yaz›yla baflvurun ve sözleflme süresinin uzat›lmas›n› talep edin. Düzeltilmifl bir fon
anlaflmas› ya da sözleflme üretilmesini talep etmelisiniz. Yeni anlaflma, projenizin ye-
ni tarihlerini de içermelidir. Tabii ki, anlaflmada böyle bir de¤ifliklik talep etmeye si-
zi hangi zorluklar›n yöneltti¤ini de aç›klamal›s›n›z.
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Fonveren, düzeltme yapma talebinizi de¤erlendirecek ve karar›n› size bildirecektir.
E¤er karar olumlu ise, bir ek ya da yeni bir anlaflma ile orijinal anlaflmay› düzeltecek
ya da yenisi ile de¤ifltirecektir. Baz› fonverenler için böyle ek belgelerde kendi imza-
lar› yeterli olurken, baz›lar› iki taraf›n da imzalamas›n› ister. Böyle bir de¤iflikli¤i son
dakika, yani proje sürenizin bitmesine günler kala yapmamal›s›n›z. E¤er herhangi bir
gecikme riski varsa süre uzat›m› iste¤inizi do¤ru bir zamanda bildirmenizde fayda
vard›r. Anlaflma ya da sözleflme normalde raporunuzu teslim etmeniz gereken zama-
n› belirtir.

Projenizi uygularken, fon anlaflmas›nda süre d›fl›nda da bir tak›m de¤ifliklikler yap-
mak isteyebilirsiniz. Baz› konularda de¤iflikliklere ihtiyac›n›z varsa önce fon veren ku-
ruluflun onay›n› alman›z gerekir, örne¤in:

• yararlanan örgüt ya da yap›s›

• proje ortaklar›

• projenin süresi

• kat›l›mc›lar (örne¤in grubun büyüklü¤ü, kat›l›mc›lar›n kökeni, yafl yap›s›)

• bütçe ya da fonlar›n da¤›t›m› (etkilenen harcama kalemlerini belirtin)

Gençlik örgütlerinin yürüttü¤ü projelerde çal›flanlar genellikle gençlerdir ve üyelik sü-
releri nispeten k›sa olur. E¤er resmi proje koordinatörünüz de¤iflirse fonverene yaz›-
l› olarak bildirin. Bu gibi durumlarda, fonverene yaz›lacak mektupta eski ve yeni res-
mi koordinatörlerin her ikisinin de imzas› olmal›d›r.

COYOTE’nin ipucu #10

E¤er adres, telefon, faks numaralar› ya da e-posta adresinizde de¤ifliklik olursa,
bunu hemen fon kayna¤›n›za bildirin. Bu bilgiyi her zaman yaz›l› olarak verin.

2) Proje ortaklar›yla anlaflmalar

Fon anlaflmas›, fon alan örgüt olarak sizin taraf›n›zdan imzalan›r. Baz› projelerde,
özellikle de ulusafl›r› olanlarda, ald›¤›n›z para sizinle do¤rudan iliflkisi olmayan har-
camalar› da içerebilir. Ald›¤›n›z fon ortak oldu¤unuz örgütün baz› faaliyetlerine des-
tek olabilir: bu, fonun üçüncü bir tarafa sizin arac›l›¤›n›zla aktar›ld›¤› anlam›na gelir.
Yine de sözleflmeyi yapan taraf olarak, fonun iyi amaçlar için kullan›laca¤›na dair fon-
verene karfl› sorumlu olursunuz.

Yükümlülükleriniz do¤rultusunda, proje ortaklar›n›z›n her biriyle ortakl›k anlaflmalar›
imzalaman›z gerekir. Bir ortakl›k anlaflmas› tüm proje ortaklar›n›n haklar› ve sorum-
luluklar› konusundaki yanl›fl anlaflmalar›n önlenmesine yard›mc› olur. Müzakere süre-
ci bile önemli yönetim konular›nda netlik kazand›r›r. Anlaflman›n kendisi, projenizin
baflar›yla yönetilmesini sa¤layacakt›r.

Ortakl›k anlaflmas›, yard›m alan örgüt taraf›ndan imzalanm›fl olan fon anlaflmas›n›n
nas›l yönetilece¤ine iliflkin tüm ortaklar aras›nda yap›lm›fl bir sözleflme düzenlemesi-
dir. Bu tür sözleflmeler e¤er ortaklardan biri görevini yerine getirmezse yasal yapt›-
r›m sa¤lar. Ortakl›k anlaflman›z konusundaki tart›flmalar› yap›p imzalama iflini proje
bafllamadan önce yap›n. Her ortakl›k anlaflmas› flunlar› içermelidir:

• Proje koordinatörü ve proje ortaklar› aras›nda, fonverenle yap›lan fon an-
laflmas›n›n koflullar›na uyulaca¤›na yönelik anlaflma;

• Proje koordinatörü ve proje ortaklar›n›n görev ve sorumluluklar›;
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• avans ve bakiye ödemeleri için süre ve koflullar;
• geçerli harcama ve giderlerin tan›m›;
• fesih ve geri ödeme flartlar›;
• finans ve proje geliflimi ile ilgili raporlama zaman çizelgesi;
• anlaflmazl›k çözümleme (anlaflmazl›kla nas›l bafl etmeli?);
• e¤er anlaflmazl›klar çözülemezse ya da baflka bir yasal sorun ç›karsa hangi

ülkenin yasalar› geçerli olacak (fonu alan örgütün ülkesindeki yasalar›n›n
geçerli olmas› önerilir).

fiunu bilmelisiniz ki fonverenler proje ortaklar› aras›nda arabuluculuk yapmakla so-
rumlu de¤ildirler. Bu nedenle, ortaklar›n›zla anlaflmazl›klar›n çözülmesi için bir meka-
nizma yaratmal› ve kendi kendinize çözemeyece¤iniz durumlar için geçerli olacak ya-
salar konusunda önceden anlaflmal›s›n›z. Projeye bir an önce bafllamak istiyor
olsan›z da ve herhangi bir zorluk gözükmüyor olsa da bir anlaflmazl›k çözümleme sis-
temine anlaflman›zda yer vermelisiniz. E¤er herhangi bir zorluk ortaya ç›karsa eki
yapt›¤›n›za memnun olursunuz.

Ortakl›k anlaflmas› her orta¤›n görevleri konusunda netlik getirmelidir. Proje ortakla-
r›n›n nas›l iletiflim kuracaklar›n› da belirtmelisiniz. Anlaflman›z›n ve faaliyetlerinizin ti-
pine ba¤l› olarak afla¤›daki konular› irdeleyebilir ve ortakl›k anlaflman›zda bunlar için
belirli cevaplar gelifltirebilirsiniz (bu, ulusafl›r› projeler için özellikle önemlidir):

• fon ortaklar aras›nda nas›l paylafl›lacak;
• hesaplar› kim tutacak;
• kat›l›mc› aidatlar›n› toplamaktan kim sorumlu;
• kat›l›mc›lara kim ödeme yapacak;
• konaklamay› kim ayarlayacak ve ödeyecek, yerel harcamalar› kim ödeyecek;
• harcama s›n›rlar› konusunda son karar› kim verecek;
• kat›l›mc›lar›n haz›rl›¤›ndan kim sorumlu ve bu nas›l yap›lmal›d›r.

En önemlisi de, fonverenle yap›lan anlaflmay› etkileyecek her türlü de¤iflikli¤in beraberce
de¤erlendirilmesi gerekti¤inin iyice anlafl›lmas›d›r. Anlaflma ya da sözleflmeye göre küçük
de¤ifliklikler bile anlaflman›zda bir de¤ifliklik yapman›z› gerektirebilir. Örne¤in:

• etkinlik tarihlerinde de¤ifliklikler;
• kat›l›mc› say›s›nda de¤ifliklikler;
• bütçe kalemi de¤ifliklikleri.

Fon alan taraf olarak bu tip de¤iflikliklerden yasal ve finansal olarak sorumlu oldu-
¤unuzu ve bunlar› fon kayna¤›n›za/kaynaklar›n›za bildirmeniz gerekti¤ini bilmelisiniz.

Coyote’nin ipucu #11

Ortakl›k anlaflman›z› yazd›ktan sonra, proje d›fl›ndan birine kontrol ettirin. Bu
kifli örgütünüzün finans yöneticileri, d›flar›dan dan›flmanlar (e¤er büyük bir pro-
jeyse bir avukat bile olabilir), fon kuruluflunun bir temsilcisi ya da uygun oldu-
¤unu düflündü¤ünüz herhangi birisi olabilir.

Her proje orta¤›nda aralar›ndaki anlaflman›n bir kopyas› ve hatta fleffafl›k aç›s›ndan
fonverenle alan aras›ndaki anlaflman›n bir kopyas› olmal›d›r. Bu projeye dahil olan
herkesin kendi yükümlülüklerini tam olarak bilmesini sa¤layacakt›r.

3) (Finansal) Krizle bafl etmek

Krizler herkesin bafl›na gelir! E¤er do¤ru “kontrol ve denge” sistemleri oturttuysan›z,
daha ortaya ç›kmadan finansal durumunuza bak›p kriz gelip gelmedi¤ini önceden
kestirebilirsiniz. Nakit ak›fl› plan›, gerekli ödemeleri zaman›nda yapabilmenin temel
arac›d›r.
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Sigorta sizi, finansal kriz do¤urabilecek her fleye karfl› koruyabilir; kapsam›n›n ne ola-
ca¤›na karar vermek zordur ve hesaplanan risk her zaman ödeme kapasitenize ba¤l›d›r.

Tabii ki, finansal durumunuzu dolayl› olarak etkileyecek ve sigorta kapsam›na alama-
yaca¤›n›z fleyler vard›r; terörist eylemleri ve sigortac›lar›n “Allah’›n ifli” olarak adlan-
d›rd›klar› fleyler (deprem, sel vb.). Ayr›ca örgütün d›fl›ndan ya da ortak oldu¤unuz ör-
gütten kaynaklanan de¤iflikliklerin yarataca¤› etkileri öngörebilmek her zaman
mümkün olmaz. Fonverenler bile, projenizin mali olarak yaflamas›n› etkileyecek flekil-
de çeflitli riskler alt›nda olabilir.

Krizler ortaya ç›kt›¤›nda onlarla bafl edebilmek iyi bir liderlik ve etkin bir planlama
meselesidir. Örgütlerin “önemli bir olay” oldu¤unda izleyecekleri bir prosedürü olma-
l›d›r; özellikle bilgi ak›fl› – hem örgüt içinde hem de örgüt d›fl›na – s›k› bir flekilde,
ideal olarak da bir kifli taraf›ndan kontrol edilmelidir. Fonverenle olan iliflkilerinizin
gücü bu gibi durumlarla test edilir ve fonverene mümkün olan en k›sa sürede gerek-
li bilgileri vermelidir. Fonverenlerin sizinki gibi örgütlerin finansal yönetimi konusun-
da genifl deneyimleri vard›r, bu nedenle onlardan yard›m istemeye haz›r olun. Ayn›
flekilde birço¤unun, paran›z› korumak için takip edebilece¤iniz, sessiz kalmaktan çok
daha iyi olan resmi protokolleri vard›r.

4) Sahiplik

Sahiplik konusunda çok fazla flüpheli bir durum yoktur: proje onu gelifltiren, yaratan
ve uygulayan örgüte aittir.

Ancak, iyi organize olmufl ba¤›ms›z fonverenler, fon verenle alan aras›ndaki iliflkiyi
bir ortakl›k olarak de¤erlendirirler. Bu ikisi, karfl›l›kl› olarak üzerinde anlafl›lm›fl he-
defler do¤rultusunda ortak olarak çal›fl›r ve fonveren proje yönetimine dahil olabilir.
Böylelikle, fonu alan fonverenin personelinin uzmanl›¤›ndan yararlanabilir.

Seyrek de olsa baz› durumlarda fonveren size gelip, baz› kriterler do¤rultusunda pro-
je teklifinizde de¤ifliklikler isteyebilir. Bu gibi durumlarda ba¤›ms›z fonveren, yapt›¤›-
n›z› desteklemek istiyor ancak bu deste¤i meflru bir flekilde sunabilmek için baz› de-
¤ifliklikler yapman›za ihtiyaç duyuyor demektir. Bu durumda size, onlar› dinlemenizi,
e¤er kabul edilebilir fleyler ise istenen de¤ifliklikleri yapman›z› ve projenizi yeniden
sunman›z› tavsiye ederiz. Burada fonverenler, uzmanl›klar›n› sizinle paylaflarak orta-
¤›n›z gibi davranmaktad›r.

Fonverenler genellikle fon kaynaklar› ve sivil toplumun yat›r›mc›lar› ya da giriflim ser-
mayedarlar› olarak görülürler. Fakat onlar her fleyin ötesinde, kendi iflleyifl alanlar›n-
da topluma bir tak›m art› de¤erler katmak isteyen, bilgi ve uzmanl›k yap›lar›d›r. On-
lar sadece ba¤›fl yapan olarak de¤il, projenin hayat›na dahil olmufl “iflbirli¤i yapan
yat›r›mc›lar” olarak görülmelidirler.

5) Nakit yönetimi9

Bir örgütteki tüm kontrol sistemleri, finansal kaynaklara ve gelirlere makul bir güven-
lik sa¤lamak içindir. Kontrol sistemleri, sistem bütününde yolsuzluk ve yanl›fl kulla-
n›mlar› ya da kabul edilmifl politika ve prosedürlerden olas› sapmalar› önlemeye ya-
rayan kontrol ve dengelemelerden oluflur. Kontrol sistemleri dura¤an de¤ildir: örgüt
dinamik bir ortamda ifller, bu nedenle sistemin etkin bir flekilde ifllemesini sa¤lamak
için aral›klarla gözden geçirilmesi gerekir. Afla¤›daki kontroller kâr amac› gütmeyen
tüm örgütlere tavsiye edilir.

– Nakit kullan›m› ve muhasebenin ayr›lmas›. Bu iki ifllevin sorumluluklar›n› iki ayr›
kifliye vermeniz yararl› olur, böylelikle herhangi bir sahtekârl›k girifliminin önünü
kesmifl olursunuz. Tabii küçük bir örgütte bu ifllevleri yerine getirmek üzere iki ki-
fli çal›flt›rmak pek pratik olmaz, her örgüt kendi gerçe¤inin fark›nda olmal› ve do-
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lay›s›yla uyan›k davranmal›d›r. Bir örgütte güven kolayca yara alabilir ve tamamen
buna dayanmak ne sa¤l›kl› ne de mant›kl›d›r ve uygun kontroller gereklidir.

– Ödemelerin küçük kasa ve daha büyük tutarlar olarak ikiye ayr›lmas›. Muhasebe
ve kontrol kolayl›¤› aç›s›ndan ödemelerin küçük kasa ve daha büyük tutarlar ola-
rak ikiye ayr›lmas›nda yarar vard›r. Küçük kasadan ödemelere belli bir s›n›r koymak
tavsiye edilir. Küçük kasa bir kiflinin sorumlulu¤una verilirken, büyük tutarlar en
yüksek yöneticiden geçmeli ve bankadan özel olarak para çekmek gerekmelidir.

– Nakit ödemeler yerine havale/çek ödemeleri. Büyük tutardaki bütün ödemeleri ha-
vale ya da çekle yap›n.

– Nakit para makbuzlar›. Yönetim örgüte gelen paran›n uygun bir flekilde bankaya
yat›r›lmas›n› garanti alt›na almal›d›r. Bu ifllemlerin makbuzlar›, önceden numaralan-
d›r›lm›fl makbuzlar olarak nakit defterinde kay›t alt›na al›nmal›d›r. Teslim alma, ifl-
leme sokma ve kay›t ifllevleri kesin bir flekilde birbirlerinden ayr›lmal›d›r.

– Eldeki nakdin do¤rulanmas›. Yönetim, ayda en az bir kere olmak üzere, hatta ön-
ceden belli olmayan zamanlarda ve mutlaka bir de y›l sonlar›nda, tayin etti¤i bir
sorumlu ile, eldeki nakit para ile defterde gözüken hesaplar› karfl›laflt›rmal›d›r.

– Banka ifllemleri. Fonveren taraf ya da yasalar›n ayr› hesaplar flart kofltu¤u durum-
lar d›fl›nda mümkün oldu¤unca az banka hesab› aç›lmas›n› tavsiye ederiz. Bir ör-
gütün banka hesab›, her zaman örgüt ad›na olmal›d›r, kifli ad›na de¤il. Bütün ban-
ka ifllemleri, ödeme pusulas› ve makbuz olarak deftere girilmelidir.

– Sabit sermaye ve envanter kontrolü. Genellikle stok kay›tlar› olarak bilinen envan-
ter, tüketilebilir ve sat›labilir olan mallar›n kayd›n› tutar, sabit sermaye ise örgüte
uzun vadeli yararlar getirebilecek, daha kal›c› yat›r›mlar›n kayd›n› tutar. Böylelikle,
tüm bu sermaye varl›klar› daha iyi kontrol edilmifl, etkin bir flekilde yönetilmifl ve
kullan›lm›fl olur.

– D›fl mali denetimler (audits) ve incelemeler. D›fl mali denetim, bir örgütün muha-
sebe standartlar›n› ve yasal gerekliliklere uygunlu¤unu kontrol etmeye yarar. D›fla-
r›dan yap›lan incelemeler, örgütün mali yönetim sisteminin ba¤›ms›z, tarafs›z ve
elefltirel olarak incelenmesidir. Bunlar sonucunda sisteminizi gelifltirmeniz için bir
tak›m tavsiyeler verilir.

6) Harcama plan›

Gençlik örgütleri örgütlerin iflleyiflini düzenleyen yasalar›n fark›nda olmal›d›rlar.10

E¤er tüzel kiflili¤i olmayan bir gençlik grubunun üyesiyseniz, kendi kay›tlar›n›z› tutun
ve gruptaki di¤er kiflileri bilgilendirin. Bu, yasal olarak kay›tl› örgütlerdeki kay›t tut-
ma ve muhasebe sistemlerini iflletmekten daha kolayd›r. Her durumda, proje koordi-
natörlerinin, harcamalar› planlama ve izlemeye yönelik kendi araçlar› olmal›d›r. Bu,
uygulama ve daha sonras›nda fonverenlere ve baflkalar›na sunmak üzere haz›rlana-
cak rapor sürecinde iflleri kolaylaflt›racakt›r. ‹yi bir planlama, muhasebeci ya da kasa-
y› tutan kifliden talep edilecek acil ödemeleri de engeller.

Öncelikle tüm proje süreci boyunca gerekli olan kaynaklar›n bir tablosunu yap›p bu-
nu zaman birimlerine bölebilirsiniz. Bu birimler projenin uzunlu¤una ve örgütün kul-
land›¤› mali yönetim prosedürlerine ba¤l› olarak haftalar ya da aylar olabilir.

Tablonun bafll›¤› örne¤in flöyle olabilir: 

Gerekli kaynaklar plan›
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Yay›nlar› STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› dizisinden ç›kan STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Ver-
gi Uygulamalar›na Girifl kitab›na bak›labilir (Editörün notu).



Tablodaki bütçe kalemleri, projenizde yer alan bütçe kalemleri ile ayn› olmal›d›r.

Harcama tipi çok tan›ml› olmal›d›r. Örne¤in: restoranda 35 kiflilik akflam yeme¤i, 12
kifli için 5 gece çad›rda konaklama, 4 saat için bir kaynak gelifltirme uzman›, günde
8 saatten 2 gün boyunca bir ön kay›t görevlisi, 5 sayfal›k bir belgeden 200 kopya, 2
gün için büyük boy ka¤›t, 5 kifli için araba ile 250 kilometre yolculuk, günde 3 saat-
ten 5 gün bilgisayar kullan›m›, vb.

Baz› harcamalar örgüt taraf›ndan karfl›lan›yor olsa bile planlanmalar›nda fayda vard›r,
aksi takdirde örgütünüzde yürütülen di¤er baz› projelerin de ayn› kaynaklara ayn› za-
manda ihtiyac› oldu¤u ortaya ç›kabilir ve önemli sorunlar olabilir.

Ayr›ca hiçbir proje, yerine konulabilece¤inden emin olunmadan örgütün tüm kaynak-
lar›n› tüketmemelidir. E¤er projeniz tamamland›ktan sonra ofiste ka¤›t kalmad›ysa ya
da proje süresince telefon görüflmeleri k›s›tlanmad›¤›ndan, telefon faturalar› ödene-
meyecek durumdaysa, projenizin fon yönetimi baflar›s›z olmufl ve proje örgütün ge-
lece¤ini tehlikeye sokmufl demektir.

‹flin en bafl›nda, örgüt kaynaklar›n›n ne kadar›n›n proje taraf›ndan kullan›labilece¤i-
ne karar vermifl olman›z gerekir. Burada “bafllang›ç”, proje fikrinin ortaya ç›k›fl›n›, ha-
z›rl›k ve kaynak gelifltirme süreçlerini de içerir çünkü bu süreçte harcamalar çok yo-
¤un olabilir (olas› ortaklara ve fonverenlere ziyaretler ve telefon görüflmeleri, proje
teklifinin yaz›m›, bas›m›, kopyalanmas› ve gönderimi vb.). Burada karar yaln›zca pro-
je koordinatörüne b›rak›lmamal›, yönetim kurulu ve yöneticiler taraf›ndan al›nmal›d›r.

Belli bir süre zarf›nda (1 ya da 2 aya kadar) yap›lacak olan ödemeler için bir harca-
ma plan› yap›lmal›d›r. Bu, muhasebeci ya da kasa sorumlusunun ödemeleri do¤ru
miktarda ve zaman›nda yapmas›n› sa¤layacakt›r. Bir tak›m sürtüflmeler (günlük har-
cama s›n›r›n›n üstündeki ödeme talepleri ya da nakit s›k›fl›kl›klar›) bu yolla daha ko-
lay çözümlenebilir.

Örnek:

Dönemsel harcama plan›...

Para alan kifli, gerekli belgelerin sa¤lanmas›yla ve para kald›ysa iade etmekle so-
rumludur.

• Gelirin belgelenmesi

Projenin son finansal durumuna yönelik tablolar› haz›rlad›¤›n›za göre art›k projeye
gelen paraya iliflkin kay›tlar› oluflturmal›s›n›z. Baz› fonverenler avans ödemesi yapar-
lar, baz›lar› ise son rapor ellerine geçtikten sonra. Projenizin bafllarda fazla para ye-
medi¤inden ve tüm harcamalar›n kabul edilebilir oldu¤undan emin olun. Belgeler ra-
porlamay› da kolaylaflt›r›r.

Örnek:

Proje gelirlerinin kayd›...
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7) Projenin izlenmesi ve iliflkilerin sürdürülmesi

E¤er daha önceki diyagramda tan›mlad›¤›m›z flifreleme iflliyorsa, tüm paydafllar, hem
kalite hem de iletiflim ve raporlama aç›lar›ndan fonverenlere karfl› olan sorumlulukla-
r›n› anlayacaklard›r.

‹zlemenin sadece fonverenler için olmad›¤›n› unutmay›n. Projenizi hem kendiniz hem
de tüm paydafllar için de¤erlendirmeniz ve mümkün oldu¤unca çok bilgiyi projeniz
yürürken toplaman›z gerekir.

• ‹zleme

‹zlemeniz gereken kalemler flunlar› içerebilir:

• harcamalar – haftal›k, ayl›k, üç ayl›k, y›ll›k – baflvurunuzda yer alan bütçe bafl-
l›klar›na göre;

• yarar görenler (para ya da etkinlikten kim yararlan›yor?)

– yafl

– cinsiyet

– etnik grup

– projeye kat›ld›klar› s›rada sahip olduklar› nitelikler / deneyim / baflar›lar

– projeden ayr›ld›klar›nda edinmifl olduklar› nitelikler / deneyim / baflar›lar

• ‹liflkilerin sürdürülmesi

Ço¤u fonverenin net bir iletiflim ve raporlama süreci vard›r. Baz› durumlarda sadece
fonverenle aran›zdaki fon anlaflmas› ya da sözleflmede geçen kurallara uyman›z ye-
terlidir. Baflka baz› durumlarda ise bilginin tipi, miktar› ve s›kl›¤› konusunda baz› yar-
g›lara varman›z gerekir. Güncelleme göndermek –kartpostal bile olsa– müteflekkir ol-
du¤unuzu göstermeye yarayabilir. Tabii fonverenin böyle güncellemelerden
hofllanmamas› hatta yasaklamas› gibi bir olas›l›k olmad›¤›ndan emin olmal›s›n›z. Tüm
bu yaz›flmalar s›ras›nda, fonverenin verdi¤i s›ra kay›t numaras› ya da kodu belirtme-
yi unutmay›n.

‹liflkiniz sayg› çerçevesinde ve fon kuruluflunun özelliklerine ve bünyesindeki insan-
lara duyarl› olmal›d›r. Mesafeli olmakla ve fazla yak›nl›k aras›nda bir denge kurma
becerisi gelifltirmelisiniz. Baz› fonverenler yürüyen proje üzerinde tart›flmak ister –
destek sunmak ve geliflmelerden haberdar olmak için; di¤erleri biraz mesafeli olmak
ve sadece daha önceden tan›mlam›fl olduklar› formatta bilgi almak ister.

Baz› fonverenler gelifltirilen bir projenin temelleri üzerinde sizinle birlikte çal›flmak is-
ter; bu, siz daha proje planlar›n› sonuçland›rmadan önceki süreçte oldukça fazla za-
man ay›rman›z› gerektirebilir. Fonveren de sizinle ayn› yo¤unlukta zaman ay›r›r ve bu
da projenin baflar›l› olmas›n› istedi¤i ve süreç boyunca yard›m etmeye haz›r oldu¤u
anlam›na gelir.

Coyote’nin ipucu #12

Avrupa Birli¤i programlar›nda Katma De¤er Vergisi

AB üyesi olmayan ülkelerde sürdürülen Avrupa Birli¤i’nin PHARE / TACIS gibi
baz› programlar›nda, katma de¤er vergisi (KDV) geçerli bir gider olarak görül-
mez. Program› inceleyip KDV’nin geçerli olup olmad›¤›n› anlay›n. Bunun nedeni
Avrupa Birli¤i ile ulusal hükümetler aras›nda, AB paras›n›n, ulusal bütçelerin gir-
dileri olan vergilerden muaf olmas› yönünde yap›lm›fl anlaflmad›r. PHARE / TA-
CIS fonlar› verilen her ülkede, KDV’ muafiyetine yönelik kurallar vard›r.

Bunun finansal yönetim aç›s›ndan çeflitli etkileri vard›r:Kaynak Gelifltirme ve
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— bütçelendirmede:

• PHARE / TACIS taraf›ndan karfl›lanan tüm harcamalar KDV’siz olarak hesap-
lanmal›d›r. Aksi takdirde proje sonunda fazla hesaplama yapm›fl ve bütçe-
lendirdi¤iniz tüm paray› harcayamam›fl olursunuz;

• Baflka kaynaklardan ya da öz kaynaklar›n›zdan karfl›lanan harcamalar KDV
dahil olarak hesaplanmal›d›r, bu kural sadece PHARE / TACIS katk›lar› için ge-
çerlidir (Türkiye’deki uygulama ve yönetmelikler için bkz. bir önceki dipnot);

— planlarken ve harcama yaparken:

• harcama plan›nda, resmi olarak KDV indirimi sa¤lad›¤›n›z sat›n almalar d›-
fl›ndaki tüm giderler toplam de¤erleriyle yer almal›d›r (KDV dahil), (bu ge-
nellikle çok uzun ve zor bir ifllemdir ve sadece büyük tutarlar için u¤raflma-
ya de¤er);

— KDV geri ödemelerinde:

• KDV yönetmeliklerine s›k› bir flekilde uymal› ve genellikle klasörler dolusu
belgeyi haz›r halde bulundurmal›s›n›z (örgütünüzle ilgili yasal belgeler, fon-
lama sözleflmesinin o ülkenin ana dilinde haz›rlanm›fl bir kopyas›, ayr› bir
banka hesab›n›z oldu¤unu kan›tlamak üzere bankadan ald›¤›n›z bir belge,
gelen paran›n makbuzu ve geçerli harcama belgelerinin kopyalar›);

• KDV geri ödemesi uzun zaman alan bir ifllemdir ve KDV için ödenmifl olan
para, özellikle de enflasyonun yüksek oldu¤u ülkelerde de¤er kaybedebilir;

• E¤er proje süresi k›sa ise KDV geri ödemesini bu süre içinde alamayabilir-
siniz.

Örnek:

Romanya’daki bir örgüt Ocak-Mart dönemi KDV geri ödemesi için Nisan’da, Ni-
san-Haziran için ise Temmuz’da baflvurabilir. Yani, bütçede 1.000.000 ley olarak
geçen bir harcama için Ocak’ta KDV dahil 1.1900.000 ley öder, Nisan’da bu mik-
tar›n geri ödemesini almak üzere yetkili makamlara baflvurursunuz. Baflvurunuz
May›s ay›nda de¤erlendirilir ve e¤er bir sorun yoksa Haziran’da geri ödemenizi
al›rs›n›z. Ancak y›ll›k % 30 enflasyon oran›na göre, Haziran ay›nda 190.000 ley
Ocak ay›ndan 28.500 ley daha az de¤erlidir. Bu nedenle örgüt 28.500 ley kay-
betmifl olur. Tabii ki bu süreçte zaman ve para da kaybedilmifl olur (baflvuru
yapmak ve belgeleri ço¤altmak için). Bu nedenle örgüt için bir kay›p bile olabi-
lece¤i olas›l›¤›n›n fark›nda olman›z gerekir...
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BÖLÜM 7 – Hesap verme

1) H›zl› bir bak›fl

Ald›¤›n›z paran›n hesab›n› vermek, kaynak gelifltirme ve fon yönetimi süreçlerinin ha-
yati bir parças›d›r. Süreç, bütçelendirme ile bafllar ve mali denetimlerin gelifltirilmesi
ve uygulanmas›, nakit ak›fl›n›n izlenmesi, ve gelir ve harcamalar›n kayda geçirilmesi
ile devam eder. E¤er do¤ru bir sistem oturttuysan›z, hesaplar› oluflturulmak s›radan
bir ifl haline gelir. Yönetim muhasebesi kay›tlar› proje süresince belli aral›klarla üre-
tilir ve do¤ru kararlar›n zaman›nda, krizler patlak vermeden önce verilebilmesi için
vard›r. Nihai muhasebe kay›tlar› di¤erleri için – özellikle fonverenler için- paray› bafl-
vurunuzda belirtti¤iniz gibi harcad›¤›n›z› göstermek üzere haz›rlan›r.

Fon kayna¤›n›za sundu¤unuz muhasebe kay›tlar›n›n hem mali hem de betimleyici k›-
s›mlar›, fonverenin talep etti¤i formatta ya da ülkenizin normlar› do¤rultusunda olma-
l›d›r. Hesaplar› birden fazla para biriminde göstermek ve fon kayna¤›n›z›n koydu¤u
baflka baz› kurallara uymak gerekebilir. Ne istediklerini iyice anlad›¤›n›zdan emin olun.

Muhasebeniz sadece para hakk›nda de¤ildir. Ayn› zamanda paran›n iyi harcand›¤›n›
ve baflvurunuzda koymufl oldu¤unuz hedeflere ulaflt›¤›n›z› göstermelisiniz. Gerçekler
ve de¤erler baz› fon kaynaklar› için çok yararl›d›r, ancak baz›lar› daha “yumuflak” so-
nuçlar› da görmek ister – bu bazen flah›slar›n “kiflisel geliflimlerinde katettikleri me-
safe” olarak adland›r›l›r.

Hesaplar›n›z – gerek mali gerek de betimleyici – “geçerli, öznel ve denetlenebilir” ol-
mal›d›r. E¤er düzgün kay›t tuttuysan›z, fonvereninizle diyalog kurduysan›z ve gerekli
süreç ve iflleyifli takip ettiyseniz, bir sorun yaflamazs›n›z.

Coyote’nin ipucu #13

Harcama ve muhasebe için d›flar›dan yard›m alma

Para harcamak nadir olarak bir sorun teflkil eder… Ancak bunu do¤ru yapt›¤›n›z-
dan emin olmal›s›n›z. Herhangi bir sözleflme ya da yasal anlaflmay› imzalama-
dan önce ayr›nt›l› olarak inceledi¤inizden emin olun. Bankan›zdan ya da baflka
bir flemsiye örgütten bu konuda uzman yard›m› alman›z mümkün olabilir. E¤er
bu mümkün olmazsa, tan›d›k bir muhasebe firmas› bu deste¤i bir ayni yard›m
olarak size verebilir.

Kamu fonlar›nda, genellikle bir eleman proje süresince size sürekli destek sa¤-
lamakla görevlendirilmifltir. Paray› veren kifliler – örne¤in Avrupa Birli¤i’ni tem-
sil edenler – genellikle ayn› zamanda projelerde harcama kurallar›n›n do¤ru yo-
rumlanmas›ndan sorumludur.

Harcamalar›n yan› s›ra, fonverenin resmi deste¤inden de mümkün oldu¤unca ya-
rarlan›n. Muhasebe flirketleri ve uzman kiflilerin genellikle uygun formatta hesaplar
üretmeniz için size yard›mc› olmak için zaman ay›rmalar› görülmedik bir fley de¤il-
dir. E¤er örgütünüzün, resmi muhasebe kay›tlar› oluflturmak için yerleflik bir siste-
mi yoksa, yasal zorunluluklar›n›z› yerine getirmek üzere d›flar›dan yard›m al›n.

E¤er resmi bir mali denetim gerekiyorsa, yetkin oldu¤u sürece bir gönüllü tara-
f›ndan yap›labilir. Bir ücret ödeyin ödemeyin, denetçinizin kâr amac› gütmeyen
örgütleri denetlemede uzman oldu¤undan emin olun.
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2) Raporlama yükümlülükleri

Fonu veren kurumun kendisi yönetim organlar› ve yönetmelikler karfl›s›nda hesap
vermekle yükümlüdür. Bu nedenle fon alan kurumdan paran›n nas›l harcand›¤›na ilifl-
kin bilgi toplamalar› gerekir.

Raporlama gereklilikleri etkinliklere bafllamadan önce bilinmeli ve dikkate al›nmal›-
d›r. Raporlama için gerekli olacak bilgiler proje yürütülürken toplanmal›d›r. Bütün
fonverenler nihai bir rapor isterler. Fon anlaflman›z› ve sözleflmenizi inceleyip, ilerle-
me raporlar› istenip istenmedi¤ini anlay›n. ‹steniyorsa, ilerleme raporlar›n›n genellik-
le avans ödemeleri zamanlar›ndan önce verilmesi gerekti¤inin fark›nda olmal›s›n›z.
Bu nedenle raporlar› zaman›nda teslim etmek sizin yarar›n›zad›r.

Baflvuru aflamas›nda neleri raporlaman›z gerekti¤ini afla¤› yukar› ö¤renmifl olursunuz.
Fon anlaflmas› ya da sözleflme kabul edildi¤inde, normalde raporlama hakk›nda da-
ha fazla yönlendirmeye sahip olursunuz (örne¤in raporun içeri¤i ve format› ya da özel
bir form kullan›lmas›n›n gerekli olup olmad›¤›). Fon anlaflmas›n› imzalamakla rapor-
lama kural ve gerekliliklerini kabul etmifl olursunuz. Birçok anlaflma raporun teslim
tarihini de içerir.

Tüm ortaklar, raporun gerekli olan içeri¤inin fark›nda olmal›, toparlanmas›nda en
az›ndan k›smen sorumluluk almal›, baflvuru sürecinde proje anlaflmas› imzalan›rken
yap›lan de¤erlendirmelere kat›lmal› ve ortakl›k anlaflmas›na öyle girmelidir.

Rapor, fonlar›n kullan›m› konusunda kan›tlar sunman›n yan› s›ra, projenizin baflar› hi-
kayesini anlatabilmeniz için de bir f›rsat sunar. Ortaklar›n ve kat›l›mc›lar›n bir tak›m
öneri ya da mesajlar›n› da sunmak isteyebilirsiniz.

• Her raporda yer almas› gereken olmazsa olmazlar

Kendinize, üzerinde anlafl›lm›fl olan fleyi uygulay›p uygulamad›¤›n›z› sorman›z gere-
kir. Bu, projenin içeri¤i ve finansman› aç›s›ndan bir raporun cevapland›rmas› gereken
temel sorudur. Rapor, neyin baflar›ld›¤›n›, kimin, nerede ve ne süreyle dahil oldu¤u-
nu ve paran›n ne için harcand›¤›n› net ve tutarl› bir flekilde tan›mlamal›d›r. Nihai ay-
r›nt›l› eylem plan› ve çal›flma program› raporunuzun önemli bir bölümüdür.

Fon kuruluflu proje deneyiminizi bilmek ister. Rapor sizin ve ortaklar›n›z›n projesinin
hikayesidir. Haz›rl›k, uygulama, kat›l›mc›lar›n ifle kat›l›m›, kat›l›mc› ve gönüllüler üzerin-
deki etki ve yerel topluluk ya da yerel politikalar üzerindeki etkileri aç›s›ndan proje ne-
leri baflard›? Faaliyetler kat›l›mc›lar›n beklentilerini nas›l karfl›lad›? Raporda, ortaklar›n
genel de¤erlendirmelerinin yan› s›ra, kat›l›mc›lar›n bireysel de¤erlendirmelerine yer
vermek de ilginç olur. Bu etkinli¤in daha hakiki bir anlat›m›n› ortaya koyar. Bu neden-
le kat›l›mc›lar›n ve paydafllar›n bireysel de¤erlendirme ve raporlar›ndan bir seçkiye yer
verin.

Raporda ayr›ca ilgili foto¤raflar ve di¤er malzemeler (videolar, CD-Romlar, yay›nlar
vb.) ve proje ç›kt›s› olarak haz›rlanan ya da desteklenen web sitesinden bölümler de
içermelidir. Baflar› hikayelerini okumak güzeldir; ancak dürüst ve tarafs›z bir de¤er-
lendirme, gerçek bir geri besleme sa¤layaca¤› için daha de¤erlidir. Raporun sadece
sorunlar üzerine kurulmamas›, projenin di¤er unsurlar›n›n da gerçekçi bir bak›flla ele
al›nmas› gerekti¤ini söylemifltik. Örne¤in, X ülkesine girmek için görevlilere rüflvet
verme hikayesini anlatt›¤›n›z iki sayfa ilginç ve yararl›d›r ancak raporunuzun tüm içe-
ri¤i buysa, okuyucu etkinli¤in gerçekte ne oldu¤unu merak edebilir.

Planl› bir izleme ya da ortaklar aras›ndaki uzun vadeli bir iflbirli¤i, özellikle de proje
gençlerle (genç çal›flanlar, genç liderler, aktivistler) ilgili hedeflere yönelikse, de¤er-
lendirme raporunda yer alacakt›r. E¤er proje Avrupa Birli¤i’ne üye olmayan bir ülke-
de yer al›yor ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan destekleniyorsa, rapor, projenin ev sahibi
ülkedeki gençler ve gençlik çal›flanlar›yla ilgili durumlar› nas›l de¤erlendirdi¤inin k›sa
tan›m›n› içermelidir.
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• Mali k›s›m

Fon anlaflmas› ve sözleflme, gerekçelendirilmesi gereken kalemlerle ve gerekçelendir-
meyle ilgili ayr›nt›lar› verir. Genel olarak, ulusafl›r› mobilite projelerinde yolculuk gi-
derleri as›l yolculuk belgeleri ya da onayl› kopyalar› ile gerekçelendirilmelidir. Faali-
yetleriniz s›ras›nda her biletin fotokopisini çekmeye haz›r olmal› ve tüm kat›l›mc›lar›n
biletlerini size göndermelerini sa¤lamal›s›n›z. Ulafl›m giderleri yüksek olaca¤›ndan ve
ald›¤›n›z paran›n büyük bir miktar›n› kapsayaca¤›ndan, gerekli harcama belgelerini
edinmek konusunda dikkatli olmal›s›n›z.

E¤er nihai raporunuzda, mali kurallar›n gerektirdi¤i belgeleri teslim etmezseniz ya da
istendi¤inde veremezseniz, normalde ilgili harcama geçersiz kabul edilir. Yani fonun
bu harcamay› karfl›lamas› beklenen k›sm›n› kaybetmifl olursunuz. Projeniz denetlene-
cekse makbuz yeterli olmaz; ödemenin bir kan›t› ya da havale belgesi ile destekle-
meniz gerekecektir.

Avrupa Birli¤i GENÇL‹K program› gibi baz› fonverenlerin, baz› bütçe kalemleri için tek
fiyat uygulamas› vard›r. GENÇL‹K program› kapsam›nda, tek fiyat uygulanan ve sabit
miktarl› kalemler için harcama belgesi gerekmez. GENÇL‹K program› görevlileri ger-
çekleflen kat›l›mc› say›s›n›, etkinlik süresini ve proje ortaklar›n›, baflvuru s›ras›nda
onaylad›klar›yla karfl›laflt›r›r. Bu nedenle onaylanm›fl olandan farkl› gerçekleflmifl her
fleyi gerekçelendirmeye haz›r olmal›s›n›z. Fon kurulufllar› sabit fiyat uygulamas›n› na-
s›l kullan›rsa kullans›n, projenizi bir yandan da örgütünüzün muhasebe kurallar›na
uygun olarak yürütmelisiniz.

Nihai raporda genellikle kat›l›mc› ve gençlik liderleri say›s› gibi istatistiki de¤erler yer
al›r. Say›lar›n mali belgelerdeki say›larla örtüflmesine ve kat›l›mc› listesi ile tutarl› ol-
mas›na dikkat edin. E¤er istatistik k›sm›ndaki kat›l›mc› say›lar›, mali raporunuzdaki
say›lara uymuyorsa ve bu iki say› da kat›l›mc› listesine uymuyorsa, verdi¤iniz bilgi
kuflku yarat›r.

• Raporun sonuçland›r›lmas›

Raporun tüm bölümleri tamamland›ktan ve bir araya getirildikten sonra, örgütünüz-
den birisine kontrol ettirmelisiniz. Tutarl›l›k ve say›lar özellikle kontrol edilmelidir.

Nihai rapor fonverenle fon anlaflmas›n› imzalam›fl olan kifli taraf›ndan imzalanmal›d›r
– örne¤in yasal temsilciniz. Bu kiflinin imzas› raporun resmi oldu¤unu gösterir ve pro-
jenin nas›l uyguland›¤›n› ve fonun nas›l kullan›ld›¤›n› anlat›r. Rapor fonverene bir ön
yaz› ile birlikte gönderilmelidir. Ön yaz›da olmas› gerekenler:

– proje ya da hibe referans numaras›;
– deste¤i için fonverene teflekkür;
– projenin temel noktalar›na k›saca dikkat çekilmesi;
– hâlâ almay› bekledi¤iniz bakiye ödemelerini belirtilmesi;
– rapor hakk›nda her türlü soruyu cevapland›rabilecek kiflinin iletiflim ayr›nt›la-

r›n› içermesi;
– projenin tamamlanmas› için ele al›nmas› gereken konular› ortaya koymas›.

Baz›lar› tüm paray› bafltan verse ve rapor talebinde bulunmasa bile raporunuzu tüm
fonverenlere göndermelisiniz. Raporunuzu bir bilinçlendirme arac› olarak kullanmay›
da düflünebilir, destekçilerinizle iletiflim kurmak ve hatta gelecekteki iflbirlikleriniz
için ba¤lant› kurmak için kullanabilirsiniz.

3) Raporuma ne olacak?

Genellikle rapor teslim etmenin ard›nda yatan düflünce, bakiye ödemesini bir an ön-
ce almakt›r. Bu meflrudur ve dolay›s›yla da teslim ettikten sonra raporunuzu ne ola-
ca¤›n› bilmek özellikle önemlidir.

‹lk olarak, raporunuz kayda al›n›r ve de¤erlendirilir. Daha önce aç›klad›¤›m›z gibi ra-
porunuzun iki ya da üç ana bölümü vard›r: içerik bölümü, mali bölüm ve istatiki bö-
lüm. Tüm bunlar daha önce imzalam›fl oldu¤unuz fon anlaflmas› ya da sözleflmeyle
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karfl›laflt›r›lmal›d›r. E¤er anlaflmada de¤ifliklik yap›ld›ysa raporunuz buna göre de
kontrol edilmelidir.

‹kinci olarak, de¤erlendirme sonucunda bakiye ödemesini yapmak konusunda fonve-
renin alabilece¤i çeflitli kararlar vard›r:

a) Fonvereniniz, projenizin herhangi bir de¤ifliklik yap›lmadan uyguland›¤›na karar
verip bakiye ödemesini yapar.

b) De¤erlendirmeler sonucu, raporunuz ve imzalad›¤›n›z anlaflma aras›nda önemli
de¤ifliklikler oldu¤u görülür ve fon kayna¤›n›z ödeme miktar›n› düflürmeye ka-
rar verir. Kamu ba¤lant›l› fonverenler, daha az kat›l›mc›n›z ve daha az harcama-
n›z oldu¤unu görmeleri durumunda fon miktar›n› düflürmek zorunda kal›rlar.
Ba¤›ms›z bir fonveren bu konuda daha esnek olabilir. Ancak e¤er projeniz plan-
lanandan daha “ince” ise daha az fon alma olas›l›¤›na haz›rl›kl› olun.

c) E¤er projede büyük ölçekli de¤ifliklikler görülürse, fon kayna¤›n›z daha önce
ödemifl oldu¤u avans›n tümünü ya da bir k›sm›n› geri bile isteyebilir. Bu tüm
fonun geri çekilmesi demektir ama ancak çok önemli sorunlar olmas› ya da pro-
jenin tümüyle de¤ifltirilmesi nedeniyle olur. Bu e¤itim k›lavuzunun önerilerine
uyarsan›z kendinizi kesinlikle böyle bir durumda bulmazs›n›z.

d) E¤er projeniz kapsam ve bütçe olarak planlanandan daha genifl ise, o ana ka-
dar iyi iliflkiler gelifltirdi¤iniz ba¤›ms›z fon kayna¤›n›z size ayr›lan fonu artt›rma-
y› düflünebilir. Ancak böyle bir fleye s›k rastlanmaz.

Üçüncü olarak da, fon veren kurulufl size nihai raporunuzun incelenmesi sonucunda-
ki bulgular›n› ve bakiye ödemesi ile ilgili karar› yaz›l› olarak bildirir. E¤er ba¤›ms›z bir
fonverenle çal›fl›yorsan›z, bu karara itiraz etmek zor olacakt›r. Kamu fonu söz konu-
su ise, normalde belli bir süre içinde karara karfl› gelmek hakk› olacakt›r. Kamu
ba¤lant›l› fonverenler karar aflamas›nda ya da fon anlaflmas› içinde yer vererek, bu
hak konusunda sizi bilgilendirmek durumundad›r. E¤er fon miktar›nda bir düflürme
yap›ld›ysa ve mali kurallar›n uygulanmas›nda bir yanl›fll›k oldu¤unu düflünüyorsan›z,
durumunuzu aç›klay›c› bir mektup göndererek itiraz etmelisiniz.

Coyote’nin ipuc u #14

Tan›t›m ve medyada yer alma

‹yi projeler iyi bir tan›t›m› hak eder ve gençlik alan›n›n, etkinliklerin kamuoyun-
da geniflçe duyurulmas› için yapabilece¤i çok fley vard›r. Projeleriniz için daha
en bafltan, halkla iliflkiler ve medya stratejisi planlamaya çal›fl›n ve bu kapsam-
da fon kayna¤›n›za da yer verecek bir alan ay›rmaya çal›fl›n. Bilgilendirme mal-
zemelerinde, raporlarda ve proje kapsam›nda üretti¤iniz di¤er malzemelerde
fonvereninizin logosunu nas›l kullanman›z› istedi¤ini ö¤renin. Yerel medyada
yer alman›z kaynak gelifltirmenize ve faaliyetleriniz hakk›nda bilgilenen di¤er ki-
flilerden destek alman›za yard›mc› olur. Faaliyetlerinizin medyada yer almas›,
potansiyel fon kaynaklar›n›z›n bilgilenmesi aç›s›ndan kaynak gelifltirmeye de ya-
rar. Ancak bu kapsamda gerçeklefltirdi¤iniz olumlu faaliyetlerle ve gençlerle
ba¤daflt›r›lmak isteyen fon kaynaklar›n›za da teflekkürlerinizi bildirmeniz önem-
lidir. Bu nedenle haber kupürleri ve bas›n haberleri ile ilgili di¤er bilgilerin der-
lendi¤i bir bölüm raporlar›n›z›n önemli bir parças› olmal›d›r.

4) ‹yi bir rapor üretmek için on iyi neden

Fon kaynaklar›n›zla uzun vadeli iliflkiler kurmay› bekleyin ve hedefleyin. Kamu ba¤lan-
t›l› ya da ba¤›ms›z her fon kayna¤› ile iyi iletiflim içinde olmak önem tafl›r. Fon kaynak-
lar› ile iliflki kurmak ve gelifltirmek önemlidir. Bunu yapman›n en etkin yolu düzenli bir
ba¤lant› kurmak ve ba¤›ms›z fonverenlerin bekledi¤i raporlar› zaman›nda haz›rlamakt›r.
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Raporlama fon kayna¤›n›zla iletiflimin bir yoludur. Her tür iletiflimde kesin, aç›klay›c›,
yap›land›r›lm›fl, bilgi veren ve ilginç olmak önemlidir ve bu, raporlama için de geçer-
lidir. Raporda yer verilmeyen fleyler yok demektir. ‹yi bir raporda, fon alan örgüt, tüm
geçerli bilgilere yer vermeli ve en iyi raporlar›n fonverenin isteklerini yerine getiren
ve fazla uzun olmayan raporlar oldu¤unu akl›ndan ç›karmamal›d›r.

Projenizi sunduktan sonra, fonverenin baflvurunuza verebilece¤i üç olas› tepki var-
d›r. Baflvurunuzu reddedebilir, yeniden yaz›lmas› için geri gönderebilir ya da kabul
edebilir.

E¤er kabul edildiyse tüm çabalar›n›za de¤mifl demektir! Ancak bu uzun soluklu bir
iliflkinin bafllang›c›d›r, bu süreç gelecekteki projeleriniz ve faaliyetleriniz için önemli
oldu¤undan üzerinde dikkatle çal›flmal›s›n›z.

Fonu ald›¤›n›z› belirten bir mektup ald›¤›n›zda, hemen fon kayna¤›n›za destekleri için
teflekkür etti¤inize iliflkin bir mektup yollay›n. Bu noktada fonverenle bir iliflki baflla-
t›yorsunuz ve do¤ru bir bafllang›ç olmas› mant›kl›d›r. Tek bir fondan bafllayarak fon-
verenle uzun vadeli bir iliflki gelifltirmek mümkündür, bu size gelecekte size hem dü-
zenli destekler getirebilir hem de di¤er olas› fonverenlere çal›flmalar›n›z›n,
örgütünüzün ve çal›flanlar›n›z›n de¤erini gösterir. E¤er fonveren bünyesinde baz› ki-
fliler size özellikle yard›mc› olmuflsa, baflkan ya da yöneticiye yazd›¤›n›z mektupla te-
flekkür ederken onlardan bahsetmeyi unutmay›n. Son olarak, 10 dakikan›z› ay›r›p
mektubu kiflisellefltirin ki fon kayna¤›n›zla aran›zda bir ortakl›k geliflebilsin.

Bunu yapt›ktan sonra, fonverenin anlaflmada yer vermifl oldu¤u raporlama gereklilik-
lerine göz at›n. Bu genellikle bir ya da iki ilerleme raporu ve projenin sonunda bir
mali bildiri içeren nihai rapordan oluflur. Deste¤i alman›z› sa¤layacak flartlar› anlaya-
bilmek için, anlaflmay› iyice okuyun. Fonverenler hibeyi genellikle iki ya da üç taksit
halinde verir, bir sonraki ödeme fon kayna¤›n›za sunaca¤›n›z raporun tatmin etme-
siyle gerçekleflir. Bu, fonverene teklife uygun ifl ç›kard›¤›n›z› göstermeye yarar ve so-
runlar ç›ksa dahi hibenin tümünü kaybetmenizi engeller. Ancak, anlaflman›z›n ruhunu
yans›tt›¤›n›z ve zamanlamalara uydu¤unuz sürece, nadiren sorun yaflars›n›z.

Örgüt içinde, net bir yönetim zinciri olmas›n› sa¤lay›n ve kimlerin projeyi yürütece¤i-
ni, ortaya ç›kacak sorunlar konusunda fon kayna¤›n›n sürekli bilgilendirece¤ini ve za-
man›nda rapor sunulmas›n› sa¤layaca¤›n› belirleyin. E¤er proje sürecinde bir tak›m
sorunlar ç›karsa, sonradan ortaya ç›kabilecek yanl›fl anlafl›lmalar›n ve sorunlar›n önü-
ne geçebilmek için, fon kayna¤›n› hemen bilgilendirmek sonradan haber vermekten
daha iyidir.

Raporlar örgütünüzün yönetilifli hakk›nda fon kayna¤›n›za bilgi verecektir. Kötü ra-
porlar kötü yönetimin göstergesidir.

Ço¤u durumda, fonverenler raporlar› iç ve d›fl iletiflimlerinde kullan›rlar. Baflka bir de-
yiflle, raporunuza yazd›klar›n›z gazetecilere, bir baflka STK’ya ya da hükümet görevli-
sine iletilebilir ve fon alan›n kamuoyundaki itibar›n› gelifltirebilir.

Buna ek olarak, fon kayna¤›n›zla kuraca¤›n›z uzun dönemli iyi iliflkiler baflka kaynak-
lardan da fon alman›z› sa¤layabilir. E¤er mevcut fon kayna¤›n›zla güçlü bir iliflkiniz
varsa, bu örgütünüzün yapt›¤› ifle de¤er verildiklerini gösterir. Bu etkili bir sat›fl nok-
tas›d›r: olas› fon kaynaklar›, halihaz›rdaki fonverenlerinizin güvenini kazand›¤›n›z› gö-
rebilir.

Bir kere haz›rlad›ktan sonra raporunuzu, ek deste¤e ihtiyac›n›z olan yeni projeler ve
programlar için kullanabilirsiniz. Çal›flman›z› gözden geçirdikten sonra ihtiyac›n› net
olarak belirledi¤iniz yeni projeler oluflabilir ya da varolan bir program ya da projenin
daha fazla fon gerektirdi¤ini düflünüyor olabilirsiniz. E¤er bir proje baflar›l› olduysa,
fon kayna¤›n›z daha fazla katk›da bulunmay› düflünebilir ve bu temel üzerine bir fley-
ler kurma olas›l›¤› bulunabilir.

‹yi bir rapor, fonvereni iflin içine girmeye ve daha çok ilgilenmeye özendirir. Hemen
baflka bir fon ar›yor olmasan›z bile, gelecekteki taleplerinize daha olumlu bakmalar›-
n› sa¤lar.
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Sonuç olarak, raporlama fon alana neyi gerçeklefltirdi¤inin, hangi sonuçlara ulafl›ld›-
¤›n›n, hangi baflar›s›zl›klar›n söz konusu oldu¤unun de¤erlendirilmesine yard›mc›
olur. Çal›flmalar›n› düzenli olarak gözden geçirmek, kâr amac› gütmeyen bir örgüt için
önemlidir. Fonverene rapor haz›rlamak bunu gerçeklefltirmeye yarar.

Tüm bunlara ra¤men, yaz›l› raporlar›n yine de kiflisel iliflkilerin yerine geçemeyece¤i-
ni akl›n›zdan ç›karmay›n. Fon alan, giriflken davran›p fonverenle yüz yüze görüflmeye
çal›flmal›d›r.

‹yi bir rapor üretmek için on mükemmel neden:

1. Sözleflme baz›nda. Ço¤u fonveren için raporlama imzalanan fon anlaflmas›n›n bir
parças›d›r. Raporlama yükümlülükleri ve tarihleri anlaflmalarda belirtilmifltir. Bu ne-
denle, net ve zaman›nda yaz›lm›fl bir rapor, fon alan›n anlaflmadan do¤an yükümlü-
lüklerini anlad›¤›n› gösterir.

2. Analitik beceriler gelifltirir. Raporlar, örgütünüzdeki herkese (gönüllü ve ücretli ça-
l›flan), büyük bir bilgi birikimini gözden geçirme, sentez oluflturma, analiz etme ve te-
mel noktalar› raporlama yönünde çok fley ö¤reten mükemmel kurum içi belgelerdir.
K›sa ve öz olabilme çok de¤erli bir beceridir. Bir di¤eri ise analitik olabilmektir. Ra-
por yazmak personelin bu becerileri gelifltirmesini sa¤lar. Yönetici ve program görev-
lileri 5 ila 10 sayfal›k anlat›m raporlar›n› severler. Bundan fazlas› fazla uzun olur. Ge-
orge Bernard Shaw’un flu ünlü sözünü düflünün: “Uzun bir mektup yazm›fl oldu¤um
için özür dilerim ama k›sa yazmak için yeterli zaman›m yoktu.”

3. Tak›m çal›flmas› kapasitesini artt›r›r. Örgüt bütününde –proje ve mali/muhasebe-
personel ve gönüllüleri beraber çal›flmaya teflvik eder. Uluslararas› iliflkiler kurmak
kurumsal aç›dan iyidir. Kapasite artt›r›r.

4. Finansal durumu güvenceye al›r. Baz› fon kaynaklar› genellikle birden fazla y›la
yay›lan destekler verir, betimleyici ve mali raporlar›n teslim edilmesine ba¤l› olarak
2. ve 3. ödemeler gerçekleflir. Bu tip fonlarda, fonverene rapor sunmak finansal aç›-
dan yararl› olur.

5. Gelecekteki kaynak gelifltirme çal›flmalar›n›z› gelifltirir. Zaman›nda teslim edilmifl
iyi bir rapor, fonverenle iyi bir iletiflim kurmay› önemsedi¤inizi gösterir. E¤er fonve-
renle iliflkinizde baflar›l› olduysan›z, ki raporlama gerekliliklerine uyarsan›z olursunuz,
bir kere daha baflar›l› olabilece¤inizi unutmay›n.

6. D›fl ve iç amaçlara yönelik belgeler üretir. Rapor yazman›n baflka bir avantaj› ise
baflka kullan›mlar›n›n da olmas›d›r. Bir kullan›m›, bariz bir flekilde di¤er fonverenlere
raporlama s›ras›ndad›r. Ancak ayn› zamanda üst düzey yöneticilerinize ya da yönetim
kurulunuza rapor verirken hatta y›ll›k raporunuzu haz›rlarken kullanabilece¤iniz iyi ve
temiz bir modeldir.

7. Rekabette size basamak atlat›r. Hibeler için s›k› rekabet olan bir ortamda, zama-
n›nda iyi bir rapor sunmak sizi raporlar›n› geç teslim edenler karfl›s›nda bir aflama
öne geçirir.

8. Profesyonel becerileri gösterir. ‹yi yaz›lm›fl ve zaman›nda teslim edilmifl bir rapor,
fonverene program, finansman, fonverenle anlaflma ve hatta dosyalama sistemleri
üzerindeki hakimiyetinizi gösterir. Fon alan›n hangi bütçe için rapor yazaca¤›n› bilme-
mesi hiç de profesyonel bir davran›fl de¤ildir – ya da, bazen oldu¤u gibi, fonla ilgili
tüm belgeleri kaybederek, fonverenden rapor yazmas› beklenen baflvuru ve bütçeyi
yeniden fakslamas›n› istemek (!).

9. fieffafl›k ve hesap verebilirlik konusundaki kurumsal inanc›n›z› gösterir. ‹yi bir ra-
por, kâr amac› gütmeyen örgütün çal›flanlar›n›n ve yönetim kurulunun fleffafl›k ve he-
sap verebilirli¤e de¤er verdi¤ini gösterir.

10. ‹liflkiler kurar ve aç›k iletiflim sa¤lar. Fonverenlerle çal›flmak öncelikle iliflkilerle
ilgilidir — ve iliflkiler aç›k iletiflim, güven, sayg› ve kibarl›¤a dayan›r.

Her durumda, e¤er bir fon kayna¤› sizi desteklediyse onlara teflekkür edin ve yay›n-
lar›n›zda (y›ll›k rapor gibi) ya da düzenledi¤iniz etkinliklerde (konferanslar gibi) isim-
lerine yer verin.
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Ek 1 – Kaynak gelifltirme camias›n›n
(ba¤›ms›z) kulland›¤›
terimler sözlü¤ü

AYN‹ KATKILAR (IN-KIND CONTRIBUTIONS)
Maddi ba¤›fltan farkl› olarak, ekipman, malzeme ve bunun gibi baflka mallar›n katk›
olarak verilmesi. Baz› kurulufllar ofis mekan› ya da çal›flanlar›n›n zaman› gibi ayni
katk›lar vermeyi seçebilirler.

BA⁄Ifi (H‹BE)/BA⁄Ifi (H‹BE) ALAN (GRANT/GRANTEE)
Bir örgüt ya da bireyin yürüttü¤ü hay›r faaliyetleri için ald›¤› ba¤›fl ya da fon. Ba¤›fl
alan bu birey ya da örgütler ba¤›fl alanlar olarak adland›r›l›r.

BA⁄Ifi VAS‹YET‹ (BEQUEST)
Ba¤›flç›n›n ölmesi durumunda al›nacak para.

BA⁄IfiÇI (DONOR)
Ba¤›fl yapanlar olarak da adland›r›labilir. Ba¤›fl yapan kifli ve kurum.

BAfiLANGIÇ PARASI/DESTE⁄‹ (SEEDMONEY/START-UP SUPPORT)
Yeni bir örgütün ya da projenin bafllat›lmas› için gerekli olan ba¤›fl ya da katk›. Bafl-
lang›ç deste¤i, yeni bir projenin maafllar›n› ya da di¤er iflletim giderlerini içerebilir.

B‹R KEREL‹K BA⁄Ifi (ONE-OFF GRANT)
Projenin bir parças› ya da tümü için bir kereye mahsus olmak üzere ödenen katk› ya
da belli miktarda para.

ÇEK‹RDEK FON (CORE FUNDING)
Yönetim ve organizasyon giderleri için talep edilen fon.

ÇOK-YILLIK BA⁄Ifi (MULTI-YEAR GRANT)
Proje ilerledikçe taksitler halinde al›nan ba¤›fl.

DO⁄RUDAN POSTA GÖNDER‹M‹ (DIRECT MAIL)
Geri postalamay› da içeren yaz›l› bir ba¤›fl ça¤r›s›. Kâr amac› gütmeyen her örgüt için
uygun olmayabilir ancak s›n›rl› bir bütçeye ve tan›n›rl›¤a sahip örgütler, bu yöntemi
ba¤›flç›lar›n› ve gelirlerini artt›rmak için kullanabilir.

E-HAYIRSEVERL‹K (E-PHILANTHROPY)
Bu terim, internet kullan›larak yap›lan çeflitli ba¤›fl yöntemlerini tan›mlar. Kâr amac›
gütmeyen gruplar konusunda bilgi vermenin d›fl›nda ba¤›fl kabul etme ifllemlerini de
bar›nd›ran birçok site gelifltirilmifltir.

FON DÖNGÜSÜ/PROJE DÖNGÜSÜ (FUNDING CYCLE)
Teklifin sunufl ve gözden geçirilmesinden karar alma sürecine, sonuçlar›n raporlan-
mas›na kadar uzanan süreç.

HAYIRSEVERL‹K (PHILANTHROPY)
Toplumsal yarar› desteklemek amac›yla bir birey ya da grup taraf›ndan yap›lan gönül-
lü yard›mlar› tan›mlayan terim. Bu terim vak›flar›n ve kurumsal ba¤›flç›lar›n kâr ama-
c› gütmeyen kurulufllara katk›lar›n› da içerir.

HEMfiER‹ VAKIFLARI (COMMUNITY FOUNDATION)
Bir il, ilçe ya da eyalet gibi belli bir bölgeye ba¤›fl yapan bir örgüt. Genellikle birçok
ba¤›flç›dan para toplan›r ve bu tutar ba¤›ms›z olarak bir vakfiyede de¤erlendirilir; bu
yolla elde edilen gelir örgütlere hibe olarak da¤›t›l›r.
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HESAP AÇI⁄I FONU (DEFICIT FUNDING)
Harcamalarda meydana gelen aç›¤› kapamak üzere kullan›lacak olan fon.

KILAVUZ (GUIDELINES)
Bir vakf›n, bir fon baflvurusu için hedeflerini, önceliklerini, kriterlerini ve iflleyifllerini
ortaya koyan belge.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK/KURUMSAL VATANDAfiLIK (CORPORATE CITIZENSHIP)
Kurumsal vatandafll›k, üretim merkezlerinin bulundu¤u ya da hizmet verdikleri top-
luluklara servis ve kaynaklar›n› ba¤›fllayan flirketlerin kulland›klar› bir yaklafl›md›r.
Bu flirketler ba¤›fllar arac›l›¤›yla yat›r›m yapabilir, çal›flanlar›n›n gönüllü hizmet ver-
melerini teflvik edebilir, çal›flanlar›n kâr amac› gütmeyen kurulufllara yapt›¤› ba¤›flla-
ra efl ba¤›fl yapabilir, ayni yard›mlarda bulunabilir ve hatta yönetici kadronun dan›fl-
manl›¤›n› sa¤layabilirler.

N‹YET MEKTUBU (LETTER OF ENQUIRY)
Bir örgütün faaliyetlerini ve fon talebini içeren mektup. Bu belge bir fon kurulufluna
ya da kurumsal bir ba¤›flç›ya gönderilir ve fon almak üzere ayr›nt›l› bir teklifi götürül-
mesinin uygunlu¤u araflt›r›l›r. Birçok ba¤›flç› teklif gönderilmeden önce, ilk aflamada
böyle bir mektup gönderilmesini tercih ederler.

OPERASYONEL VAKIFLAR (OPERATING FOUNDATION)
Öncelikli amac› araflt›rma yürütmek, sosyal refah ve yönetim organlar› taraf›ndan be-
lirlenmifl program ve projeleri olan vak›flar. Bu vak›flardan baz› küçük ba¤›fllar al›na-
bilir ancak bunlar vakf›n kendi projeleri için kullan›lan fonlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda kü-
çük kal›r.

ORTAK G‹R‹fi‹M (COOPERATIVE VENTURE)
‹ki ya da daha fazla ba¤›flç›n›n ortak giriflimi. Ortaklar ba¤›fl sorumluluklar›n› payla-
flabilir ya da bilgi ve teknik kaynak katk›s›nda bulunabilir.

ÖRTÜfiEN DESTEK (MATCHING SUPPORT)
Bir baflka ba¤›flç›dan al›nm›fl fonlarla örtüflmek üzere verilmifl fon.

PERSONEL Efi BA⁄IfiI (EMPLOYEE MATCHING GIFT)
Bir flirket çal›flan›n›n bir hay›r kurumuna yapt›¤› ba¤›fla eflit miktarda ba¤›fl›n, çal›flt›-
¤› flirket taraf›ndan yap›lmas›.

PROGRAM ALANI (PROGRAMME AREA)
Ba¤›flç›n›n ilgi duydu¤u ve fon verdi¤i ya da iflleyifl alan›yla iliflkili (örne¤in t›bbi arafl-
t›rma, burslar, sanat) bir konu alan› ya da bafll›k. Ba¤›flç›n›n önceliklerini belirler.

PROGRAM GÖREVL‹S‹ (PROGRAMME OFFICER)
Fonveren kurumda, proje tekliflerini gözden geçiren ve baflvurular› yönetim kuruluna
sunmak üzere ifllemden geçiren kifli. Proje seçim sürecindeki ilk kiflilerdir.

PROJE TEKL‹F‹ (PROJECT PROPOSAL)
Bir vakfa ya da kurumsal ba¤›flç›ya sunulan, fon arad›¤›n›z projeyi anlatan yaz›l› belge.

RED MEKTUBU/GER‹ ÇEV‹RME (LETTER OF REFUSAL/DECLINATION)
Bir vak›f ya da kurumsal ba¤›flç› taraf›ndan yaz›lan, projenin fon talebinin neden ge-
ri çevrildi¤ini anlatan belge.

SERMAYE DESTE⁄‹ (CAPITAL SUPPORT)
Ortalama en az üç y›ll›k ömrü olan tafl›nmaz mallar (otomobiller, binalar, mobilya ve
genel ekipman) için verilen fonlar.

SOSYAL G‹R‹fi‹MC‹LER (SOCIAL ENTREPRENEURS)
Sosyal yat›r›m ile ilgilenen ve toplumsal gündemi gelifltirmek üzere, hem ifl dünyas›n›n
hem de sivil toplum ortam›n›n en iyi fikirlerinden, görüfllerinden yararlanan kifliler.

SÖZLEfiME (COVENANT)
Belli bir kifliye önceden belirlenmifl bir tutar›, belli bir zaman içinde ve belli aral›klar-
la ödemek üzere yap›lm›fl anlaflma ya da yaz›ya dökülmüfl söz. Belli bir hay›r kurulu-
flu ile bu do¤rultuda bir anlaflma yap›ld›¤›nda, ba¤›flç› vergi avantajlar›ndan yararla-
nabilir.
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fiARTLI BA⁄Ifi (CHALLENGE GRANT)
Fon sa¤lanan projenin, genellikle belli bir zaman aral›¤›nda, efllefltirmeye ya da bafl-
ka bir formüle dayanan baflka para kaynaklar› da olmas› flart›yla yap›lan ba¤›fl.

fiEMS‹YE KURULUfi (COLLECTIVE PATRON)
Daha küçük bireysel vak›flar›n fonlar›n› ve/veya kurumsal ba¤›fl programlar›n› bar›n-
d›ran ve yöneten bir vak›f ya da dernek. Bunlara örnek olarak Charities Aid Founda-
tion, Fondation de France ve Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft örgütleri
say›labilir.

fi‹RKET/KURUM VAKFI (CORPORATE FOUNDATION)
Ba¤›fl kaynaklar›, esasen kâr amaçl› bir ticari kuruluflun katk›lar›yla edinilmifl özel bir
vak›f. fiirket destekli vak›f, destekçi flirketle s›k› iliflkiler içinde olabilir, ancak ba¤›m-
s›z bir örgüt olarak kendi yat›r›mlar›nda da ba¤›ms›zd›r ve di¤er özel vak›flarla ayn›
kurallara tabidir.

TAAHHÜT MODEL‹ (PLEDGE)
Ba¤›flç›n›n taksitle ödeme yapmas›n› ve böylelikle de grubun daha fazla para almas›-
n› sa¤layan bir ödeme plan›. Bir zaman aral›¤›nda belli bir paran›n peyderpey öden-
mesi esas›na dayanan bu taahhüt modeli, yenilenebilir bir para kayna¤› olarak popü-
ler olmufltur.

TABAN ÖRGÜTLER‹ (GRASSROOTS ORGANIZATIONS)
Genellikle yerel olarak ya da topluluk düzeyinde çal›flmalar yürüten örgütlerdir. Bir
taban örgütü her zaman olmasa da genellikle, kurulu bulundu¤u yerel çevreye özel
program ve projeler gelifltirmek üzere çal›flan bir hizmet örgütüdür.

TEKN‹K YARDIM (TECHNIAL ASSISTANCE)
Kâr amac› gütmeyen kurulufllara verilen iflleyifl ve yönetim deste¤i. Bu destek, kay-
nak gelifltirme yard›m›, bütçelendirme ve finansal planlama, program planlama, hu-
kuki dan›flmanl›k, pazarlama ve yönetime baflka yard›mlar› da içerebilir. Bu yard›m-
lar› bir vak›f ya da kurum çal›flanlar› do¤rudan verebilir ya da d›flar›dan al›nan bu tür
hizmetlerin ücretinin ödenmesi için ba¤›fl fleklinde gerçekleflebilir.

VAKF‹YE (ENDOWMENT)
Bir örgütü sürdürülebilir bir flekilde destekleyen gelirleri yaratacak yat›r›mlarla de¤er-
lendirilen ve sabit tutulan fonlar.

VARLIKLAR (ASSETS)
Vakf›n sermayesinin–para, hisseler, bonolar, mülkler ve di¤er kaynaklar-miktar›.
Varl›klar genellikle yat›r›ma dönüfltürülür ve gelir fon vermekte kullan›l›r.

VATANDAfi DERNEKLER‹ (CITIZEN’S ASSOCIATIONS)
Hükümet d›fl› olarak görülen sivil örgütlenmeler, kaynak gelifltirme birlikleri ve gönül-
lü örgütler.

YILLIK RAPOR (ANNUAL REPORT)
Bir vak›f ya da kurum taraf›ndan yay›nlanan, ba¤›fl faaliyetlerini tan›mlayan ayr›nt›l›
bir belge. Giderek daha fazla vak›f ve kurum bu raporlar›, katk› faaliyetleri, politika-
lar› ve talimatlar› konusunda toplumu bilgilendirmede kullan›yor.
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Ek 2 – Ek okuma

Aç›klamal› bibliyografya

Kâr amac› gütmeyen sektör için kaynak gelifltirme ve fon ve proje yönetimi konusun-
da say›s›z yay›n vard›r. Afla¤›daki liste hepsini kapsama iddias›nda de¤ildir. Konuyla
ilgili daha fazla okuma yapmak isteyenler için bir bafllang›ç say›labilir. Afla¤›daki ya-
y›nlar›n birço¤u Brüksel’deki Avrupa Vak›f Merkezi kütüphanesinde bulunabilir.*

> Applying to a Grant-Making Trust – A Guide for Fund-raisers

Anne Villemur

Directory of Grant-Making Trusts’a efllik eden bu kitap, bir baflvuruyu de¤erlendi-
rirken vak›flar›n bekledi¤i tüm bilgiyi içerir. Proje maliyetleme, en uygun vak›f›n se-
çimi ve baflvurular›n takibi konusunda pratik öneriler içerir.

Charities Aid Foundation, 1996

> Avoiding the Wastepaper Basket

Tim Cook

Fon veren vak›flara baflvurmak için, fon arayanlara önerilerde bulunan, sade bir dil
ve karikatürler kullanan pratik bir rehber. Yazar, kendine gelen baflvurular konu-
sundaki deneyimleri kullanarak gönüllü örgütlerin fon baflvurusu s›ras›nda yapt›k-
lar› hatalar› ortaya koyuyor.

London Voluntary Service Council, 1996

> Bidding for Funds and Resources – A guide for seeking support from businesses,
trusts and public bodies

Hay›rsever vak›flar›n›n; yerel ve ülke çap›ndaki hükümet kaynaklar›; ticari kurulufl-
lar; Avrupa Birli¤i ve milli piyango gibi bir dizi farkl› fon kayna¤›na baflvurmada ge-
çerli pratikleri ortaya koyuyor.

British Telecommunications, BT Corporate Relations, 1998

> Building A Fundraising Database On Your PC: A Step By Step Guide For Small 
Voluntary Organisations

Peter Flory

Gönüllü sektörüne yönelik bir veritaban› oluflturmak için kapsaml› bir rehber. Kü-
çük örgütlere ve bilgisayar kullan›m› konusunda pek fazla bilgisi olmayanlara, kay-
nak gelifltirme çal›flmalar›nda modern teknolojiden nas›l yararlanabileceklerini gös-
termeyi hedefliyor. Excel ve Access gibi veritaban› programlar› konusunda
aç›klamalar içeriyor. Hem yeni bafllayanlar hem de daha ileri düzeydekiler için ve-
ritaban› kullan›m›n› ele al›yor. Kapsaml› bir içindekiler listesi ve alfabetik bir dizin
de eklenmifltir.

Charities Aid Foundation, 1999
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> Building Foundation Partnerships: The Basics of Foundation Fundraising and 
Proposal Writing

Ingrid van Rotterdam
Bu kitap vak›flarla iliflkiler kurulmas›nda olas› en iyi pratikleri ortaya koymay› he-
defliyor. Kanada’daki vak›f toplulu¤unun güncel tan›m›n› içeriyor ve fonlamadaki
güncel e¤ilimleri ortaya koyuyor. Ekinde vak›flarda kaynak gelifltirme için bir çerçe-
ve yer al›yor. Araflt›rma süreci ve proje gelifltirme öncesi, s›ras› ve sonras› üzerine
bölümlerin yan› s›ra kapsaml› ekler, kaynak gelifltirme ve ba¤›flç›larla iliflki kurma
konular›nda pratik öneriler de içeriyor.

Canadian Centre for Philanthropy, 1995

> Building Sustainable Non-profit Organizations: Money, Money Everywhere – 
Grassroots Funding

Jana Ledvinová
Bu el kitab› Orta Avrupa’n›n gönüllü ve yard›mseverlik ruhunu yeniden ele almak
ve tekrar canland›rmak aray›fl›nda. Bunu da tabandan harekete geçen, etkili kaynak
gelifltirme kampanyalar› konusunda ayaklar› yere basan pratik öneriler gelifltirerek
yap›yor. Kitap, ba¤›flç›lar› nerede ve nas›l bulaca¤›n›z, sizi desteklemeleri için nas›l
ikna edece¤iniz, nas›l para isteyece¤iniz ve olas› ba¤›flç›lar›n›z›n söz verdikleri fley-
leri yerine getirmelerini nas›l sa¤layaca¤›n›z gibi önemli sorulara cevaplar veriyor.

The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, 1997

> Building Sustainable Non-Profit Organizations: Proposal Writing

Istvan Kostolanyi
Bu kitapç›k, bir örgütün d›flar›dan alaca¤› bir fonu talep etmek üzere bir baflvuru ge-
lifltirirken geçmesi gereken süreçleri ele al›yor. Özellikle de Orta ve Do¤u Avrupa’daki
özel flartlar› konu ediyor. Kaynak gelifltirme yöntemleri üzerine bir özet, proje yaz›m›
için pratik bir k›lavuz ve en sonda bir kontrol listesi sunuyor.

The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, 1997

> The Business of Special Events

Harry A. Freedman & Karen Feldman
Bu kitap, baz› özel etkinlikler yoluyla kaynak gelifltirme aray›fl›nda olanlara hitap
ediyor. Kaynak gelifltirenleri etkinli¤e kâr amaçl›ym›fl gibi yaklaflmaya teflvik ediyor.
Yazarlar, baz› pratik tavsiyelerle, etkili bir kaynak gelifltirme çal›flmas› için gereken
stratejilere ›fl›k tutmaya çal›fl›yor. Bütçelerden komitelere, bas›ndan flöhretlere ka-
dar birçok konuyu kaps›yor.

Pineapple Press, Inc., 1998

> Closing That Gift! How to be Successful 99% of the Time

Robert F. Hartshook
Büyük hay›rsever ba¤›fllar›n› baflar›yla yönetme ve sonuçland›rma konusunda bir
“nas›l yapmal›” rehberi. Kitap, birçok ana bafll›¤a yönelik bir dizi k›sa ve öz ipucu
fleklinde düzenlenmifl. Bunlar aras›nda bir ba¤›fl› sonuçland›rman›n s›rlar›, s›k gö-
rülen yanl›fllar ve nas›l önlenecekleri, nas›l baflar›l› olunaca¤›, büyük fonlara nas›l
ulafl›laca¤›, mülk ba¤›fllar›yla nas›l bafl edilece¤i ve kaynak gelifltirmede nas›l yara-
t›c› olunaca¤› gibi konular var.

ASR Philanthropic Publishing, 1998

> Comment Chercher un Sponsor –  mode d'emploi

Pierre Sahnoun, Nathalie Doury
Kitap, fon vermeyi ve avantajlar›n› aç›kl›yor. Mülakatlar ve baflvuru yapmak konusunda
okuyucuya rehberlik ediyor. ‹liflkiye dayal› kaynak gelifltirmeyi gerçe¤e dönüfltürmek için
ba¤›flç› portföyünü gelifltirmek isteyen herkese yard›mc› olacak pratik öneriler ve örnek-
ler içeriyor. Bu kitap ba¤›flç›larla nas›l sa¤lam iliflkiler kurulaca¤›n› göstermeyi amaçl›yor.

Juris Service, 1989
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> The Complete Fundraising Handbook

Sam Clarke
Mevcut olan fonlar› ve de¤iflik kaynak gelifltirme tekniklerini de içeren, hay›rsever-
li¤e yönelik para toplama konusunda bir rehber. Örnek olay çal›flmalar›n› ve iyi uy-
gulama deneyimlerini anlat›yor ve Birleflik Krall›k’taki hükümet ve kurumsal ba¤›fl-
ç›lardan sa¤lanabilecek ana fon kaynaklar›n› listeliyor.

Directory of Social Change, 1993

> Ethics for Fundraisers

Albert Anderson
Kalk›nma uzmanlar›na ve gönüllülere, ilkeler do¤rultusunda hareket etme ve bunu
anlama, etik d›fl› davran›fllar› önleme ve böylelikle hay›rsever toplulukla bir güven
iliflkisi kurma çerçevesinde donan›m sa¤layarak, kâr amac› gütmeyen sektörde kay-
nak gelifltirme konusunda etik yaklafl›mlar›n seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1996

> Fairness in Funding: An Equal Opportunities Guide for Grant-Makers 

Roland Doven & Fiona Davis 

Örgütlere fon sa¤larken adil yaklaflmak aray›fl›nda olan fon veren vak›flar için pra-
tik bir rehber. Birleflik Krall›k’taki fon veren vak›flar›n deneyimlerinden yola ç›karak
haz›rlanm›fl, iyi amaçlar için fon da¤›tanlara yönelik bir el kitab›.

Association of Charitable Foundations, 1995

> The Five Strategies For Fundraising Success, A Mission-Based Guide To Achieving
Your Goals

Mal Warwick

Warwick’in kâr amac› gütmeyen sektöre yönelik dan›flmanl›¤›ndaki kapsaml› dene-
yimi, kaynak gelifltirme hakk›ndaki bu kitapta aç›kça ortaya konuyor. Befl kaynak
gelifltirme stratejisini anlatan örnek olaylar›n ve örgütün misyonu ve uzun vadeli
hedefleri ile tutmayan stratejilerin benimsenmesindeki hatalar›n vurgulad›¤› bölüm-
ler özellikle yararl›. Kaynak gelifltirme alan›nda deneyimli olsun olmas›n, kâr ama-
c› gütmeyen sektörün geliflimiyle ilgilenen herkes için kolay okunabilir bir kitap.

Jossey-Bass Publishers, 2000

> Foundations for Fund-Raising

Redmond Mullin

Bu metin, örnek olay çal›flmalar› yoluyla, kaynak gelifltirmenin temel ilkelerini ince-
liyor. Yazar, kaynak gelifltirmenin sadece para istemek olmad›¤›n›n ve bu aray›fl
içinde olanlar›n ba¤›flç› ve amaç aras›ndaki iliflkiyi iyi anlamalar› gere¤inin alt›n› çi-
ziyor ve ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›nda ba¤›flç›lar› bir ortak olarak görüyor.

ICSA Publishing Ltd, 1995

> Foundation Fundamentals: A Guide for Grantseekers 

Fon arayanlara, Vak›f Merkezi’nin gelifltirdi¤i ve e¤itimini verdi¤i arama stratejileri
ve fon kaynaklar›n› ad›m ad›m gösteriyor. Çeflitli vak›f tiplerini, faaliyetlerinin tabi
oldu¤u kurallar›, fon baflvurusu için temel bir çerçeve ve örnek bir bütçe format›
içeriyor. Alt›nc› bas›m.

The Foundation Center, 1999

> Foundations in Europe. Society, Management and Law 

Kitap Avrupa’daki vak›f sektörünün kapsaml› bir araflt›rmas›n› içeriyor. Araflt›rma ve
karfl›laflt›rmal› yaklafl›m için bir temel teflkil etmeyi amaçl›yor. Yay›n dört ana bölü-
me ayr›lm›fl. ‹lk bölüm Avrupa’daki vak›flar› tarihsel ve karfl›laflt›rmal› olarak ele al›-
yor. ‹kinci bölüm, vak›flar›n kuruluflu ve yönetimi konusundaki çeflitli modelleri or-
taya koyuyor. Üçüncü bölüm, kaynak gelifltirme kararlar›na stratejik bir yaklafl›m
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76 içeriyor ve uluslararas› hay›rseverlik üzerine bir bölüm içeriyor. Son bölüm ise, va-
k›f kuruluflundaki hukuki yönleri ele al›yor.

Bertelsmann Stiftung, 2001

> Friends For Life – Relationship Fundraising in Practice

Ken Burnett

Relationship Fundraising (‹liflkiye Dayal› Kaynak Gelifltirme) kitab›n›n devam› nite-
li¤indeki kitap, iliflkilere dayanarak kaynak gelifltirme çal›flmalar›n› etkili bir flekil-
de prati¤e geçirmek isteyen, ba¤›flç› gelifltirmekle ilgilenen herkese ifle yarar ve
pratik öneriler ve örnekler içeriyor. Bu kitap kaynak gelifltirenlere, ba¤›flç›lar›yla
güçlü, sa¤l›kl›, karfl›l›kl› olarak yarar görülen iliflkilerin nas›l kurulaca¤›n› gösteriyor.

The International Fund-Raising Group, 1996

> Fund-Raising and the Nonprofit Board Member

Fisher Howe

Tüm yönetim kurulunun kaynak gelifltirme konusundaki sorumluluklar›n› yerine ge-
tirebilmesi için her yönetim kurulu üyesinin anlamas› gereken 5 ilke anlat›l›yor.
Olas› ba¤›flç›lar› bulmada isteksiz davranan üyeler dahil olmak üzere tüm yönetim
kurulunun kaynak gelifltirme için ellerinden geleni yapmalar›na yard›mc› olacak bir
kontrol listesi içeriyor.

National Center for Nonprofit Boards, 1992

> Fund-Raising Cost Effectiveness – Self-Assessment Workbook

James M. Greenfield

Kaynak gelifltirmenin maliyetini hesaplama üzerine bir çal›flma kitab›. En s›k kulla-
n›lan kaynak gelifltirme yöntemlerinin üretkenli¤ini ölçmeye yard›mc› oluyor. Yazar,
dokuz maddelik bir performans endeksi sunuyor. Do¤rudan posta, hay›r
faaliyetleri, sermaye kampanyalar› ve planl› ba¤›fllar gibi tekniklerle ilgili örnek olay
çal›flmalar› da içeriyor. Kaynak Gelifltirme Yöneticileri Ulusal Birli¤i (NSFRE)/Wiley
Fonu Geliflim Serisi’nin bir parças›d›r.

John Wiley & Sons, 1996

> Fundraising: Spenden, Sponsoring, Stiftungen

Marita Haibach

Projesi için kaynak gelifltiren herkese yararl› ipuçlar› içeren bir el kitab›. Yazar ayn›
zamanda bireysel ba¤›flç›lar›n sivil toplum örgütlerini destekleyip desteklemeyece-
¤ini irdeliyor.

Campus Verlag, 1996

> Fundraising and Grant-Making: A Case Study of ITV Telethon' 88

Diana Leat

Yay›nlarda yap›lan ça¤r›lar gönüllü sektör için önemli para bulma araçlar› olmufltur.
Bu rapor, ITV’de yay›nlanan Telethon 1988’e odaklanarak, 22 milyon sterlinin top-
lan›fl› ve da¤›t›lmas›ndaki baflar› ve sorunlar› ele al›yor. ‹ngiltere’deki kapsaml› bir
yay›n ça¤r›s› araflt›rmas›n› içeriyor. Ayn› zamanda bu operasyonu daha genifl bir
ba¤lama oturtarak, kaynak gelifltirenlerin, ba¤›flç›lar›n ve örgütlerin içinde oldu¤u
ikilem ve çözümler aras›nda paralellikler kurmaya çal›fl›yor.

Charities Aid Foundation, 1989

> Fundraising For Education: A Step By Step Guide

Karen Gilchrist

Okullar, okul öncesi e¤itim ve e¤itim hedefli hay›r kurulufllar› için etkili yöntemleri ay-
r›nt›l› bir flekilde içeren bir kitap. E¤itim için kaynak gelifltirme günümüzde giderek da-
ha fazla önem kazan›yor. Bu kitap, kampanya planlamas›ndan baflar›l› izleme çal›flma-
lar›na kadar uzanan kaynak gelifltirme sürecine genel kronolojik bir bak›fl sunuyor. Ele
al›nan bafll›klar aras›nda flunlar yer al›yor: geliflim planlamas›, olas› destekçilerin be-
lirlenmesi, strateji tasarlama, plan gelifltirme, hükümet fonlar›, milli piyango, kurumsal

Ek okuma



destek, topluluklar için kaynak gelifltirme ve veritabanlar›. ‹flin özü ile zenginlefltirilme-
si aras›ndaki ayr›m irdeleniyor. ‹çindekiler listesi ve alfabetik dizin yer al›yor.

Charities Aid Foundation, 1999

> The Fund-Raising Handbook – International Fund-Raising

Thomas Harris

Bu broflür, The Fund-Raising Handbook’un 33. bölümünü içeriyor ve uluslararas›
kaynak gelifltirme çal›flmalar›n› ele al›yor. Her ülke örne¤inde o ülkenin genel ba¤-
lam› tart›fl›l›yor, kaynak gelifltirme ile ilgili mevcut yasal ve mali düzenleme ve pra-
tikler ele al›n›yor ve belli bafll› fon kaynaklar› ile ilgili yorumlar sunuluyor. Hepsiy-
le ilgili k›sa kaynakçalar da eklenmifl. Ele al›nan ülkeler, ekonomik güçleri ve
Amerika Birleflik Devletleri’ne fon aktarabilme potansiyellerine göre seçilmifl.

The NSFRE/Wiley Fund Development Series, 1996

> Fund-raising Hands-On Tactics for Nonprofit Groups

L. Peter Edles

Amerika Birleflik Devletleri’ndeki inan›lmaz büyüklükteki hay›rsever desteklerini
vurguluyor. Hay›rseverlik ülkenin yaflam tarz›n›n önemli bir parças›. Amaca ulaflt›-
racak sihirli s›rlar ya da iksirler yok. Baflar›l› kaynak gelifltirme çal›flmalar›, genellik-
le ö¤renilmifl, test edilmifl ve iyi iflleyen yöntemlerle mümkün. Birkaç kaynak gelifl-
tirme kampanyas› örne¤i içeriyor.

McGraw-Hill, Inc., 1993

> Fundraising Matters –  New Directions for Philanthropic Fund-raising

Michael Seltzer (Ed.)

Hay›rseverlik gelene¤i ve kavramlar›n›n kaynak gelifltirme pratikleri ile nas›l iliflki-
lendi¤ini ele alarak, gönüllü ba¤›flç›l›¤› ve kaynak gelifltirme konusundaki profesyo-
nelli¤i güçlendirmeyi hedefleyen bir yay›n. Okuyucular, yazar›n kâr amac› gütmeyen
yönetimleri ve kaynak gelifltirme çal›flmalar› konusundaki bilgileri do¤rultusunda,
sekiz örgütün baflar›lar›n›n alt›nda yatanlar konusunda bir fikre sahip oluyor. Kita-
b›n son k›sm›nda, bu baflar›l› kaynak gelifltirme çal›flmalar›n›n anlat›m›ndan al›na-
bilecek derslere genel bir bak›fl yer al›yor.

Jossey-Bass, 1993

> Fundraising on the Internet

Howard Lake

‹nternetin kullan›m›n›n yerel, ulusal ve uluslararas› düzeyde, kaynak gelifltirmeye,
ba¤›flç›lar bulmaya ve elde tutmaya, ça¤r›lar›n› duyurmaya, ürün sat›fl›na ve günde-
lik kaynak gelifltirme ifllerini h›zland›rmaya nas›l katk›da bulunabilece¤ini gösteriyor.

Aurelian, 1996

> Fundraising Strategy

Redmond Mullin

Stratejinin kaynak gelifltirme kampanyalar›ndaki yerini göstermeyi ve stratejinin il-
ke ve sürecini netlefltirmeyi hedefliyor. Bunu de¤iflik yollarla, örne¤in farkl› tip ve
büyüklükteki fon programlar›n›n de¤iflik stratejilerine ait örnek olay çal›flmalar›na
yer vererek yap›yor.

Charities Aid Foundation and ICFM, 1997

> The Governance and Management of Charities. 

Andrew Hind

Bir hay›rseverlik yönetiflimi ve yönetimi modeli getirmeyi hedefleyen pratik bir reh-
ber. Fon alanlar için yönetim kurulu üyesi düzeyinde etkili iflleyifli, stratejik planla-
may›, yönetim organ›n›n s›n›rlar›n›n tan›mlanmas›n›, hay›rsever faaliyetlerin üret-
ken bir flekilde yönetilmesini ve Birleflik Krall›k’taki hukuki durumu irdeliyor.

The Voluntary Sector Press, 1995
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> Grants from Europe – How to Get Money and Influence Policy. Eighth Edition

Ann Davison

Bu kitap, en iyi fon kaynaklar›n›, ne zaman baflvurulmas› gerekti¤ini, nas›l baflvu-
rulabilece¤ini, hangi engellerin ç›kabilece¤ini ve baflar› flans›n›n nas›l de¤erlendiri-
lebilece¤ini ortaya koyuyor. Baz› bölümler, fonlaman›n özel alanlar›n› içeriyor:
özürlülük, Üçüncü Dünya kalk›nmas›, iflsizlik, insan haklar›, e¤itim ve kültür, yok-
sulluk, kad›n, etnik az›nl›k gruplar›, çevre ve enerji, sa¤l›k ve tüketici yarar›.

NCVO Publications, 1997

> Grant-giving: A Guide to Policy-making 

Diana Leat

Bu kitap, yeni yönetim kurulu üyelerine politikalar› hakk›nda düflünmeleri ve vak›f-
lara politikalar›n› netlefltirip gözden geçirmeleri için üzere bir tak›m öneriler sunma-
lar›na yard›mc› olmak üzere tasarlanm›fl. Ba¤›fl yapman›n evrilen ba¤lam›ndan bafl-
layarak, karfl›l›kl› hesap verebilirlik tart›flmalar› ile sonuçlan›yor. Her bölümde
de¤iflik politika alanlar› ayr›nt›s›yla tart›fl›l›yor. Rehber boyunca, önemli bafll›klara
ait kontrol listeleri yer al›yor.

Joseph Rowntree Foundation, 1992

> Grant-making Basics 

Kâr amac› gütmeyen örgütler alan›nda hibe verenler ve baflkalar› için bir referans
arac›. Hibe verme süreci, ba¤›fl sonras› de¤erlendirme, hukuki konular, etik ve ba-
k›fl aç›lar›, iletiflim ve yönetim konular›nda birçok makale, kontrol listesi ve örnek
belge yeniden bas›lm›fl.

Guide Council on Foundations, 1992

> A Guide to EU Funding for NGOs – Your Way Through the Labyrinth

Rehber “Vademecum on Grant Management” için pratik ve net bilgiler veriyor ve
AB fonlar›na nas›l baflvurulaca¤›n› anlat›yor. Geniflleme ve aday ülkelere aç›k olan
programlar hakk›nda bir bölüm, yap›sal fonlar›n analizi ve D›fl Yard›mlar yönetimi
reformu hakk›nda bilgi içeriyor. www.ecas.org sitesinden ›smarlanabilir.

ECAS, 8th edition, 2002

> Guide to Grantseeking on the Web

The Foundation Center

‹nternet a¤›n›n kaynak gelifltirme amaçlar› için kullan›m›n› en yüksek düzeye getir-
meyi yönelik bir rehber. ‹nternete girifl bölümü içeriyor ve yap›land›r›lm›fl araflt›rma-
lara yard›mc› olmak üzere vak›flar›n web siteleri ile ilgili özetler, arama yap›labilen
veritabanlar›n›n profilleri, mevcut etkileflimli hizmetler üzerine bilgiler gibi çeflitli
kaynaklar tan›ml›yor. Ayn› zamanda genel terimler sözlü¤ü ve söz konusu alanla il-
gili kaynakça içeriyor.

The Foundation Center, 1998

> Guide to Proposal Writing

J. Geever; P. McNeill

Kaynak gelifltirme uzmanlar› ya da fon arayanlar için, olas› ba¤›flç›lar›n nas›l araflt›-
r›laca¤›, iliflki kurulaca¤› ve iliflkinin devam ettirilece¤ini içeren bir araç. Bir proje
teklifinin hangi bölümleri içermesi gerekti¤ini ve her parçan›n nas›l düzeltilip par-
lat›lmas› gerekti¤ini aç›kl›yor.

The Foundation Center, 1993

> Guide to Proposal Writing In CEE and the Former Soviet Union

Bir proje teklifi yazarken gerekli olan temel ilkeleri, prosedürleri, beklentileri ve di-
namikleri ortaya koyarak, Orta ve Do¤u Avrupa ve eski Sovyetler Birli¤i’nde çal›flan
örgütlere yard›mc› olmay› hedefleyen bir rehber kitap. Alt› bölümden oluflan bu
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rehber ele al›nmas› gereken temel konular› irdeliyor. Sürece bafllamadan önce, fon
nas›l bulunur, fon bulma ile ilgili di¤er konular, baflvurular ve takip konular›nda
ipuçlar› veriyor. Ayr›ca bir terimler sözlü¤ü yer al›yor.

The Institute for Local Government and Public Services, 1995

> Handbuch Fund-raising

Marita Haibach

Kitap kaynak gelifltirme piyasas›na genel bir bak›fl sa¤l›yor ve kaynak gelifltirme sü-
reçlerine farkl› yaklafl›mlar› tan›ml›yor. Yazar konuyu tan›mlad›ktan sonra pratik bir
iflleyiflin temellerinden söz ediyor. Kitap konuyu Almanca konuflulan dünyaya yöne-
lik bir bak›flla ele al›yor.

Campus Verlag, 1998

> “How To” Guide Find The Funds – A New Approach to Fundraising Research

Christopher Carnie

Tüm fon arayanlar›n sorduklar› sorulara cevap veriyor. Araflt›rma sürecini ve ilk el-
den güvenilir bilgi sa¤lanmas› için nereye bak›lmas› gerekti¤ini gösteren bir rehber.
Birçok yay›n, web sitesi ve ajans›n ayr›nt›lar›n› içeriyor.

The Directory of Social Change, 2000

> “How To” Guide Organising Special Events for Fund-raising and Campaiging

John F Gray and Stephen Elsden

Kaynak gelifltirme sanat›n› anlatan bir el kitab›. Özel etkinlikler, hay›rseverlik ku-
rumlar› ve di¤er kaynak gelifltirme örgütlerinin gözünde hiç bu kadar popüler olma-
m›flt›. Bu etkinlikler, çal›flanlar› heyecanland›r›r ve motive eder, gönüllüleri iflin içi-
ne sokar ve meydan okur, destekleyenler için ise hem çekicidir hem de
ödüllendirir. Ayn› zamanda, toplanan para aç›s›ndan kârl›d›r, tan›t›m f›rsatlar› yara-
t›r ve kamu bilincini artt›r›r.

The Director of Social Change, 2000

> How to Approach Companies Manual

Heather Laycock

fiirketlerin deste¤ini almak zor, zaman yiyen ve moral bozucu bir süreç olabilir. Bu
k›lavuz, flirketlerden kolayca ve baflar›l› bir flekilde destek almaya yarayacak araç-
lar sunuyor. Hangi flirketlere ulafl›laca¤›n› belirlemekten, flirket yetkilileriyle görüfl-
meye farkl› konularda bölümlere ayr›lm›fl.

Nadácia pre obciansku spolocnost (Foundation for a Civil Society – Slovak Republic)

> How to Get Million-Dollar Gifts and Have Donors: 101 Strategies Every Fund-Raiser
Should Know

Robert F. Hartsook, JD, EdD

Kaynak gelifltirme sorumlular› için, yüklü ba¤›fllar› garantilemek hakk›nda bir “na-
s›l yapmal›” rehberi. Rehber, gerçek yaflam hikayelerinden al›nm›fl 101 ana strateji-
yi anlat›yor. Yedi ana kategoriye ayr›lan bu stratejiler, flunlar› içeriyor: kaynak ge-
lifltirmede f›rsatlar nas›l belirlenir, dürüstlü¤ün de¤eri, ba¤›fllar›n bir araya
getirilmesi, ve ba¤›fl›n de¤eri ve etkisini göstermek. Kaynak gelifltirmede halkla ilifl-
kilerin alt› özellikle çiziliyor.

ASR Philanthropic Publishing, 1999

> The How to Grants Manual – Successful Grantseeking Techniques for Obtaining
Public and Private Grants

David G. Bauer

Proje teklifleri yazanlar ve örgütleri için, benzer misyonlara sahip fon kaynaklar›n›n
nas›l bulunaca¤› ve hem fonveren hem de örgüt aç›s›ndan yarar› vurgulayan teklif-
lerin nas›l yaz›laca¤› konusunda bir rehber.

American Council on Education and The Oryx Press, 1999
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Image-Building and Money-Raising for Hard-to-Sell Groups

Yasmin Prabhudas

Birleflik Krall›k’taki fazla popüler ve çekici olmayan ve yeterli ve sürekli fon bulmak-
ta zorlanan hay›r örgütlerinin ihtiyaçlar›na yönelik bir kitap. Tan›t›m, reklam, kamu
bilinçlendirmesi ve medyan›n kullan›m› konular›nda öneriler vermeyi amaçl›yor.

Directory of Social Change, 1994

> International Fund-Raising for Not-For-Profits: A Country-By-Country Profile

Thomas Harris

‹nand›r›c› örnekleri destekleyecek bilgi temelinin mevcut oldu¤u onsekiz de¤iflik ül-
kede yap›lm›fl bir araflt›rmaya dayanan International Fund-Raising for Not-For-Pro-
fits, küresel kaynak gelifltirme konular› için benzersiz ve yenilikçi bir rehber kitap.
On sekiz ülkenin her birine özel bölümler içeriyor ve kolay karfl›laflt›rma için bu bö-
lümler benzer formatta kurgulanm›fl. De¤iflik ülkelere özgü kaynak gelifltirme pra-
tiklerine ayn› çal›flma içinde yer veren ilk bas›l› referans olan bu kitab›n her bölü-
mü o ülkenin, alan›nda tan›nm›fl kiflileri taraf›ndan yaz›lm›fl. Her bölümün sonunda
kapsaml› bir bibliyografya var ve içindekiler listesi içeriyor.

The NSFRE/Wiley, 1999

> Les Stratégies de la Générosité

Gérard Gendre

‹ki bölüme ayr›lm›fl kitap, hay›rseverlik eylemlerine sosyolojik bir yaklafl›m içeriyor
ve kâr amac› gütmeyen kurulufllara pratik kaynak gelifltirme stratejileri sunuyor. Bi-
reysel posta gönderileri, sermaye kampanyalar›, söz verilmifl ba¤›fl ve yerel ba¤›fl
toplama etkinlikleri gibi baz› özel kaynak gelifltirme yöntemlerini kaps›yor.

Economica, 1996

> Lessons From Abroad: Fresh Ideas from Fund-Raising Experts in the United Kingdom

Judith E Nichols

Birleflik Krall›k örne¤ine referansla, ABD’deki kaynak gelifltirme yaklafl›mlar›n› ge-
niflletmeyi hedefleyen bir kitap. ‹letiflim, kamu bilinçlendirmesi, ba¤›fl vasiyetleri,
kaynak gelifltirme kampanyalar›na deste¤in yayg›nlaflt›r›lmas›, televizyon ve telefon
yoluyla ba¤›fl toplama ve veritaban› yönetimi gibi bölümler içeriyor. Alfabetik bir
dizin eklenmifl.

Bonus Books, Inc., 1997

> Meeting Need – Successful Charity Marketing

Ian Bruce
Charities Management series, ICSA Publishing, 1994

> MECENAT– Mode d’Emploi

Bu küçük kaynak gelifltirme el kitab›, Belçika’daki flirketlerden ba¤›fl toplamaya
odaklanm›fl olsa da, bireysel ba¤›flç›lar›n araflt›r›lmas›, stratejik planlama ve olas›
ba¤›flç›lara yaklaflma gibi konularda geçerli ve pratik önerilerde bulunuyor. ‹çerdi-
¤i öneriler her tür kaynak gelifltirme stratejisi için geçerli.

Fondation pour la Promotion des Arts-Prométhéa

> Monitoring & Evaluation : A Practical Guide for Grant-Making Trustees 

Des Palmer

Fonverenlerin hem kendi çal›flmalar›n› hem fon verdikleri örgütlerin çal›flmalar›n›
nas›l takip edip de¤erlendirebileceklerine iliflkin bir el kitab›. Bu kitap kullan›c›la-
r›n görüfllerini elde etmeye öncelik veriyor ve bu tip yay›nlarda s›k rastlan›lan jar-
gon ve akademik karmafl›kl›ktan kaç›n›yor. Okuyucular›n tart›fl›lan bu stratejileri
kendi örgütlerinde uygulamalar›n› teflvik ediyor. Dört hedef flöyle s›ralan›yor: izle-
me ve de¤erlendirme konular›nda daha geliflmifl bir anlay›fl getirilmesi ve sa¤lan-
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mas›; bir dizi teknik belirlenmesi; ifl yükü ile en iyi nas›l bafl edilece¤inin gösteril-
mesi; ve izleme ve de¤erlendirmenin rutin bir pratik olarak teflvik edilmesi.

Association of Charitable Foundations (ACF), 1998

> Organising an Event: A Guide for The Millennium

Karen Gilchrist

Milenyum ya da baflka nedenle bir faaliyetler düzenleme sürecindeki örgütlere reh-
berlik etmeyi hedefleyen bir kitap. Anlat›m esasen daha küçük topluluk
faaliyetlerine yo¤unlafl›yor. Bölümler, planlama ve haz›rl›k, mali yönetim, mekanlar,
eflit ulafl›m, hukuki konular, bilinç yükseltme, ekipman, içecek servis etmenin kural
ve düzenlemeleri, hizmetler ve ilk yard›m, faaliyet günü ve baflar›n›n gözden geçi-
rilmesi konular›n› ele al›yor. ‹çindekiler listesi ve alfabetik bir dizin yer al›yor.

Charities Aid Foundation, 1999

> Raising Money From Trusts

Hay›r amac› ile vak›flardan para sa¤laman›n tüm yönleriyle ilgili pratik bir rehber.
Fon arayanlar›n vak›f sektörünü anlamalar› ve desteklerini sa¤lamalar› için nas›l
yaklaflmak gerekti¤ini ö¤renmelerine yard›mc› olacak temel bilgileri veriyor. Ele al›-
nan baz› konular: vak›flar›n ve nas›l ifllediklerinin anlafl›lmas›, vak›flara yaklafl›m ve
bir fon baflvurusu nas›l yaz›l›r.

Directory of Social Change, 1989

> Relationship Fundraising

Ken Burnett

Para bulmaya ba¤›flç› temelli bir yaklafl›m. Pazarlama yöntemlerinin yararlar› aras›-
na gizlenen riskleri belirliyor ve tan›ml›yor. Kaynak gelifltirme uzmanlar›n› iliflkiye
dayal› kaynak gelifltirme süreçlerini yürürlü¤e koyabilmeleri için örnek olaylar, ba-
¤›flç› profilleri ve ç›k›fl noktalar›n› ortaya koyuyor.

The White Lion Press Limited, 1992

> Repères à travers le Monde des Fondations 

Vak›flar› tan›mlayan, nas›l olufltuklar›n› anlatan ve çeflitli vak›f kategorilerinin özel-
liklerini gösteren bir tan›t›m kitapç›¤›d›r. Kamu kurulufllar›n›n vak›flar karfl›s›ndaki
rolü de irdeleniyor.

Fondation de France, 1992

> Resource Development Handbook.

Planlama ve bütçelendirme, mali yönetim, gönüllü liderli¤i, tüm bunlar› gerçeklefl-
tirecek personel, imaj, halkla iliflkiler ve pazarlama konular›n› irdeliyor. Baflar›n›n
araçlar›: bireylerin ba¤›fllar›, etkinlikler, flirket gruplar›, K›z›l Haç ve K›z›lay hareket-
leri, ba¤›fllar, sermaye kampanyalar›. Daha çok Ulusal Birlikler düflünülmüfl ancak
birçoklar› için yararl› bilgiler içermekte.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1994

> Running a Local Fundraising Campaign – A Guide for Small Voluntary Organisations

Janet Hilderley

Bu rehber, yerel bir kaynak gelifltirme kampanyas›n› oluflturan çeflitli faaliyetler ko-
nusunda bilgi ve öneriler veriyor ve okurlara kendi hizmet alanlar›na uygun seçe-
ne¤i de¤erlendirebilmeleri için yard›mc› olmay› hedefliyor. Önce yerel kaynak gelifl-
tirme kampanyalar›n›n temellerini ortaya koyuyor ve sonra on iki de¤iflik kaynak
gelifltirme tekni¤i ya da fon kayna¤›n› ayr›nt›l› bir flekilde tan›ml›yor.

Charities Aid Foundation, 1997
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> School Fund-raising – What You Need To Know

Anne Mountfield

Kaynak gelifltirmede baflar›, yasalar ve iyi uygulamalar konusunda bir rehber. Birin-
ci bölüm okullar için para toplaman›n en baflar›l› stratejilerinin çerçevesini çiziyor.
Milli piyango konusunda yeni bir bölüm içeriyor ve kaynak gelifltirmeye iliflkin ya-
salar, lisans alma, vergi ve ticari etkinlikler konular›nda tamamen güncellenmifl ve
pratik bilgiler de eklenmifl. ‹kinci bölüm okul için kaynak gelifltirme organizasyonu-
nun düzenlenmesi ve yönetimi konusundaki iyi uygulamalar› tan›ml›yor.

Directory of Social Change, 1997

> Securing your Organization's Future 

Michael Seltzer 

Kaynak gelifltirme stratejileri konusunda bir rehber. 1. bölüm bir örgütün finansal
olarak desteklenmesine odaklanm›fl. 2. bölüm olas› ba¤›flç›lar›n tan›m›n› ve örgüt
ve bireylerin özgül sorunlar›n› ele al›yor. 3. bölüm fon bileflimindeki seçenekleri ve
bunun sa¤lama al›nmas› için uygun stratejileri inceliyor.

The Foundation Center, 1987

> Sell Space to Make Money

Audrey Semple

Kâr amac› gütmeyen bir kuruluflun, yay›nlar› vas›tas›yla reklam geliri elde etmesi
konusunda pratik bir rehber. Yay›nlardaki çeflitli olanaklar›, reklamlarla iliflkili ver-
gi konular›n› ve yay›nlar›n da¤›t›m›n› ele al›yor.

Directory of Social Change, 1987

> Step By Step. A Guide to Volunteer Fund-raising

Ruth Horton (Ed.)

Bu k›sa kitapç›k, gönüllülerin ifle dahil edilmesinin bütün kaynak gelifltirme eylem-
leri aras›nda en önemli unsur oldu¤unu savunuyor. Her bölüm sizi do¤ru bir flekil-
de yönlendirebilmek üzere bir kontrol listesi içeriyor. Ayr›ca kaynak gelifltirenler
için faydal› iletiflim bilgileri sunan bir bölüm içeriyor.

The Volunteer Centre UK, 1992

> Sustaining Civil Society – Strategies for Resource Mobilization

Leslie M. Fox (ed) and S. Bruce Schearer (ed)

Sivil toplum kurulufllar›n›n kendi programlar›na finansal kaynak yaratabilmek için
kulland›klar› yenilikçi yöntemleri ayr›nt›l› bir flekilde tan›ml›yor. Kazan›lm›fl gelir,
kurumlar›n harekete geçirilmesi, giriflim sermayesi oluflturmak, mikro kredi prog-
ramlar› ve borç tahvili yoluyla edinilen gelir konular›nda bölümler yer al›yor. Her
kavram örnek olay çal›flmalar›yla desteklenmifl durumda.

CIVICUS, 1997

> Tried and Tested Ideas for Raising Money Locally – Small and Medium-Scale
Events

Sarah Passingham
Directory of Social Change, 1994

> Trust Fundraising

Anthony Clay

Fon arayanlar›n, fonveren vak›flara en etkili yaklafl›mlar›n› ele alan bir yay›n. Kaynak ge-
lifltirenlerin baflar›s›n› artt›rmay› hedefliyor. Araflt›rman›n ve iyi tutulmufl kay›tlar›n önemi,
kiflisel yaklafl›mlar›n de¤eri, vak›f fonlar› için ayr›nt›l› bir planlama stratejisinin gere¤i,
vak›f yaklafl›m›n›n iyi ve kötü yöntemleri ve baflvuru sonras› ba¤lant›n›n sürdürülmesinin
önemi gibi konular› kaps›yor. ‹çindekiler listesi ve alfabetik bir dizin yer al›yor.

Charities Aid Foundation & Institute of Charity Fund-raising Managers, 1999
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> Winning Grants Step By Step: Support Centers Of America's Complete Workbook
For Planning, Developing, and Writing Successful Proposals

Mim Carlson.

Fon baflvurusu yazma sürecinde baflvuran› dokuz ayr› aflamadan geçiren yap›, bu
aflamalar sonucunda hem çal›flma kitab›n›n al›flt›rmalar›n›n hem de fon baflvurusu-
nun tamamlanm›fl olmas›n› sa¤l›yor. Bir kaynakça, fazladan al›flt›rmalar ve niyet
mektubu yaz›m› ve fonverenler konusunda araflt›rma hakk›nda ipuçlar› içeren bir
bölüm de yer al›yor.

Jossey Bass, 1995

> The WISE Guide To Fundraising – Women's Studies Research and The European Union

Petra Branderhorst

Bu kitap, kad›n çal›flmalar› için Avrupa’da bulunabilecek genifl kaynaklar› haritalan-
d›rma çabas›nda. Avrupa Komisyonu’na nas›l yaklaflmak gerekti¤ini ve baz› olas›
sorunlar› ortaya koyuyor. Brüksel’deki tüm genel müdürlüklerin iletiflim ayr›nt›lar›-
n› içeriyor. Bu alanda çal›flan herkese WISE gibi Avrupa iletiflim a¤lar›na kat›lmala-
r›n› ve politik bir konu olan kad›n çal›flmalar› için gerek ülke gerek Avrupa düzeyin-
de lobi faaliyetleri yürütmelerini tavsiye ediyor.

Women's International Studies Europe, 1997

> A Women's Fundraising Handbook

Bu yay›n, nas›l para toplanaca¤› ve da¤›t›laca¤›, Global Fund for Women’›n nas›l
geliflti¤i ve program›n uygulanmas›ndan al›nacak dersler konusunda baz› düflünce-
leri bizlerle paylafl›yor. Baz› fikirleri ve olas› fon kaynaklar› olan örgütleri ve di¤er
kaynaklar› listeleyerek ortaya koyuyor.

The Global Fund for Women, 1995

> The Worldwide Fundraiser's Handbook – A Guide to Fundraising for Southern
NGOs and Voluntary Organisations 

Michael Norton 

Bu kitap etkili bir yerel kaynak gelifltirme çal›flmas›n›n nas›l kurgulanaca¤›n›, varo-
lan fon ve kaynaklar›n kapsam›n›, de¤iflik kaynak gelifltirme tekniklerinin anlafl›l-
mas›n› ve iyi uygulama örnek olay çal›flmalar›n› ve deneyimlerini tart›fl›yor. Birey-
lerden hükümetlere, vak›flara ve flirketlere kadar belli bafll› bütün fon kaynaklar›n›
ve do¤rudan postadan kaynak gelifltirme faaliyetleri düzenlemeye kadar belli bafl-
l› bütün teknikleri kaps›yor.

Directory of Social Change, 1996

> Writing Better Fundraising Applications

Michael Norton

‹yi bir kaynak gelifltirme teklifi yazmak için pratik bir rehber. Öneriler, üzerinde ça-
l›fl›lm›fl örnekler ve al›flt›rmalardan olufluyor. Bir projenin maliyetlendirilmesi, ileti-
flim becerilerinin gelifltirilmesi, iyi bir baflvurunun yaz›m›, baflvurular›n›z›n de¤erlen-
dirilmesi, kendi al›flt›rmalar›n›z› haz›rlamak ile ilgili bölümler içeriyor.

Directory of Social Change, 1992

> Writing Better Fundraising Applications (2nd Edition)

Michael Norton

Bu kitap kaynak gelifltiren büyük bir kurulufltan örnekler, al›flt›rmalar, fikirler ve
öneriler içeriyor. Yeni bask› flunlar› ele al›yor: iyi bir baflvurunun malzemeleri, sat›-
fl› sa¤layacak kilit özellikler, güvenilirlik oluflturma, projeler için kaynak gelifltirme
ve aç›k ve ikna edici biçimde yazma.

Directory of Social Change, 1997
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> Writing Winning Grant Proposals Step by Step

Chad T. Green and Yvette Castro-Green

Fon arayanlar için, fonverenleri araflt›rmalar›, belirlemeleri ve baflar›l› bir flekilde ik-
na etmeleri için gereken teknikleri sa¤lamakta. Pratik bir yaklafl›m üzerine kurulan
kitapta örnek flablonlar, pratik al›flt›rmalar ve örnekler yer almakta.

NGO Centre, Riga, 1996

> The Youth Funding Guide

Nicola Eastwood

Bu kitap gençlerle çal›flanlara yönelik para toplama stratejileri içeriyor. Milli piyan-
golar, merkezi ve yerel yönetimler, Avrupa ve toplum genel gibi konular ele al›n-
m›fl. Ayr›ca kaynak gelifltirme stratejileri, etkili kaynak gelifltirme baflvurular› yazma
ve vergi ve katma de¤er vergisi konular›nda öneriler mevcut.

Directory of Social Change, 1997

- Aç›klamal› webografya

www.coe.int/youth – Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü’nün web sitesi, e¤i-
tim program›, fon olanaklar› ve uluslararas› gençlik politikas› ile ilgili bilgi veriyor ve
Avrupa’da gençlik alan›nda çal›flan örgütlere ba¤lant› veriyor.

www.dsc.org.uk – Uluslararas› çapta tan›nm›fl olan Sosyal De¤iflim Rehberi (The Di-
rectory for Social Change), ba¤›ms›z bir bilgi kayna¤› olmay› ve dünyada hükümet d›-
fl› ve kâr amac› gütmeyen sektörlere yard›mc› olmay› hedefliyor. ‹ngiltere’ye özel ya-
y›n ve faaliyetlerin yan› s›ra, kaynak gelifltirme ve benzer konularla ilgili birçok el
kitab› yay›nl›yorlar.

www.eurodesk.org – Eurodesk’te çeflitli proje tipleri için Avrupa’daki kaynak gelifl-
tirme olanaklar› ile ilgili çeflitli bilgiler mevcut. Daha fazla bilgi alabilece¤iniz, Avru-
pa çap›nda bölgesel bilgi ofisleri iletiflim a¤›na sahip.

http://ec.europa.eu/youth/program/index_en.html – Avrupa Komisyonu’nun GENÇL‹K
(YOUTH) program› hakk›nda. Burada fon baflvurusu yapmak için gerekli birçok form
bulabilir, Avrupa ülkelerinde GENÇL‹K program›n› yürüten ulusal ajanslara giden ba¤-
lant›lardan yararlanabilirsiniz.

http://www.europa.eu/grants/indeks_en.htm – Avrupa Komisyonu Genel Sekreterli-
¤i’nin AB fonlar› ile ilgili resmi sitesi. Çeflitli bilgilerin yan› s›ra, mevcut fonlar ve fon
yönetiminin esaslar› hakk›nda bilgi içeriyor. E¤er Avrupa Birli¤i’nin fonlar› hakk›nda
bilgi almak istiyorsan›z, bu site iyi bir bafllang›ç olacakt›r.

www.fundersonline.org ve www.efc.be – Funders Online, Avrupa fonlama ve kaynak
gelifltirme kaynaklar› konusunda bilgi veriyor. Avrupa Vak›f Merkezi Orpheus progra-
m›n›n bir giriflimi. Avrupa Vak›f Merkezi’nin (EFC) misyonu Avrupa’daki vak›flar›n ve
kurumsal ba¤›flç›lar›n çal›flmalar›n› tan›tmakt›r. EFC’nin bilgi ve iletiflim program› olan
Orpheus, Avrupa’da çal›flan vak›f ve kurumsal ba¤›flç›lar›n genel arflivini oluflturur ve
bilgi hizmeti sa¤lar.

www.training-youth.net – Avrupa Konseyi-Avrupa Komisyonu E¤itim ve Gençlik Or-
takl›¤› web sitesi, bütün e¤itim k›lavuzlar›n› bulundurman›n yan› s›ra baz› e¤itim se-
minerlerinin raporlar›n›, e¤itimcinin dergisi Coyote’yi ve e¤itim olanaklar› hakk›nda
her türlü bilgiyi içeriyor.

www.youthforum.org – Avrupa Gençlik Forumu’nun web sitesi, gençlik örgütleri ara-
c›l›¤›yla Avrupa gençli¤inin politik sesi olmay› hedefliyor. Üye örgütlerin (uluslararas›
hükümet d›fl› gençlik örgütleri ve Avrupa’daki ulusal gençlik konseyleri) bilgilerine ve
ba¤lant›lar›na yer veriyor. Politik metinlere, fon olanaklar› ve lobi kampanyalar› hak-
k›nda bilgiye yer veriyor.

Kaynak Gelifltirme ve
Fon Yönetimi
E¤itim K›lavuzu

84

Webografya



Ek 3 – SALTO proje yönetimi 2001
ders raporundan

Planlama ve finans çal›fltay›

Oturum notlar›

Amaç

Üyelerin, Avrupa gençlik projelerinde kullanmak üzere çeflitli planlama ve yönetim
araçlar› seçme, gelifltirme ve kullanma becerilerinin gelifltirilmesi.

Hedefler

• Etkili planlaman›n temel unsurlar›n›n anlafl›lmas›
• Çeflitli planlama araçlar›n›n araflt›r›lmas› ve bunlar›n avantaj ve dezavantajla-

r›n›n de¤erlendirilmesi
• Etkin fon yönetiminin baz› ilkelerinin belirlenmesi ve baz› fon yönetimi araç-

lar›n›n kullan›m›n›n incelenmesi.

Yaklafl›m

Oturumun zaman k›s›tlamas› göz önüne al›narak, yeni modellerin, araçlar›n ve teknik-
lerin test edilmesinde kullan›labilecek bir dizi ilke üretmeye yarayan örnekler kulla-
n›lacakt›r.

1. Oturum için baz› ilkeler
Size neyin yarad›¤›n› ö¤renin
Kendi deneyimlerinizden ve baflkalar›n›nkinden ö¤renin

2. Proje planlamas› nedir?
“Sunulan parçalar›n boyutunu ve göreceli pozisyonunuzu sergilemeyi (gösterme-
yi) hedefleyen bir çizim”, “Bir sunufl ya da flema cetveli”, “tasar›m, niyet ve iler-
leme yönü” planlay›n.

Planlama, bir plan›n, dinamik bir yolculuk haritas›n›n oluflturulmas›d›r.

Al›flt›rma:
Evden kursa olan yolculu¤unuzun çizgilerle ifade edilmifl bir haritas›n› haz›rlay›n.
Bu harita yolculuk s›ras›nda nas›l de¤iflecektir/de¤iflebilir?

Plan oluflturma, döngüsel bir süreç olarak görülebilir.
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Planlama ayn› zamanda, süreç sonuçlanana kadar hep var olacak bir süreklilik içerir.

Proje yönetimi çabalar›n›n % 80’i planlamaya gider - % 20’si ise uygulamaya.
5P: Prior Planning Prevents Poor Performance (önceden yap›lan planlama kötü per-
formans› önler)

Ve KISS: Keep It Simple, Stupid!! (‹fli basit tut, flapflal)

3. Neleri içeriyor?

Bir fil sandviçini nas›l yersiniz?

Al›flt›rma: üç kiflilik gruplar halinde proje planlamas›n›n tüm olas› unsurlar› üzerinde
tart›fl›n.

• ‹çerik-hedefler, sonuçlar, baflar› göstergeleri, izleme ve de¤erlendirme stratejileri
• Organizasyon – yap›, roller, görev da¤›l›m›, etaplaflt›rma, iletiflim
• Etkileflim – tak›m oluflturma ve yönetme, kültür, çat›flma
• D›fl çevre – analiz, pazarlama, da¤›t›m
• Finans ve yönetim – maliyetler, kaynaklar, anlaflmalar, kontroller, raporlama

Kültür – iç, toplumsal
Çevre – d›fl, gerçek

Etaplar – geliflim aflamalar›
Mihenk tafllar› – dur, yürü ya da dön, motivasyon

Çerçeve .............................................................................ayr›nt›

4. Paydafllarla bafllay›n

Al›flt›rma: Uluslararas› bir gençlik projesindeki olas› paydafllar›n bir ak›l haritas›n› yap›n.

Etkileme alanlar›n› düflünün - vurufl etkisi
Etkileri kültürel mi yoksa çevresel mi? (öznel mi ya da nesnel mi?)

Al›flt›rma: Cümleyi tamamlay›n.

“Paydafllar....................................................................................................................................................... leri etkiler”
Paydafllar teslim tarihlerini, al›flkanl›klar›, beklentileri, kapasite/kaynaklar›, ileti-
flim ihtiyaçlar›n›, karar alma süreçlerini etkiler.

5. Sandviçi yemek

Gantt tablosu, plan› sunman›n (böylelikle de iletiflime sokman›n) bir yoludur –
teman›n çeflitli versiyonlar› vard›r ama önemli olan tüm projeyi ölçülebilir görev
parçalar›na ay›rmakt›r. Görevler amaçlar taraf›ndan tan›mlanmal› ki zaten amaç-
lar›n kendileri de hedeflar taraf›ndan tan›mlan›r.

Hedef genel ve k›sad›r, yönü ve istenilen sonuçlar› sunar. Amaçlar daha özellefl-
mifltir, hedefi destekler, ilerlenen yoldaki aflamalar olarak görülür ya da (daha
iyisi) bütünde hedefe ulafl›ld›¤›n› gösteren bir dizi sonuçtur.

Hedefler flöyle olmal›d›r:
Somut
Çok say›da
De¤erlendirilebilir
Süreli
Gerçekçi
Esnek
Görülebilir (faaliyetler ya da görevlerde)

Amaçlar SMART (SMART – belirli, ölçülebilir, ulafl›labilir, gerçekçi ve süreli s›n›r-
l›) olmal›d›r
Amaçlar, faaliyetler DE⁄‹LD‹R

Aflamalar bir proje sürecine mihenk tafllar› koyar. Proje Yönetimi E¤itim
K›lavuzu’nun 33, 34, 36, 37, 43. sayfalar›ndaki tablolara bak›n.
Mihenk tafllar›n› bir proje sürecindeki baz› özel noktalar› iflaret eder. 
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Görevler bir proje sürecinde belli noktalarda bafllar ve biter. 
Görevler kaynak gerektirir-mali etkileri vard›r.

6. “W” sorular›

Who does what? - Kim ne yap›yor?
With whom? - Kiminle?
When? - Ne zaman?
Where? - Nerede?
With what? - Ne ile?

What's the output/result? - Ç›kt›/sonuç ne?
What's available to do it? - Yapmak için elde ne var?
When does it need to be done by? When does it start and finish? - Ne zamana
kadar yap›lmal›? Ne zaman bafllay›p ne zaman bitecek?
Who do you check with/report to? - Kime hesap/rapor vereceksiniz?
What does this task have a bearing on? (How does it fit?) - Bu görevin bütün
içindeki yeri ne, neyi etkiliyor?

7. Kritik yol analizi

ya da zaman analizi.

‹lk tarihler – Bir görevin kendinden önceki görevlerin k›s›tlamalar›na uyup da
bafllayabilece¤i ya da bitebilece¤i en erken tarih. ‹leriye do¤ru çal›flarak bulunur.

Son tarihler – Bir görevin yine kendinden önceki görevlerin k›s›tlamalar›na uyup
da bafllay›p/bitebilece¤i son tarih. Geriye do¤ru çal›flarak bulunur.

‹lk ve son tarihler aras›ndaki fark “toplam esneme pay›” ya da “gevfleme”dir.
E¤er plan negatif bir esnemeyle sonuçlan›rsa proje zaman›nda tamamlanamaz.

Bir faaliyet ya da görev için esneme s›f›r ya da negatif ise “kritik” olarak adland›r›l›r.
Bafllang›c›n gecikmesi tüm projeyi geciktirecektir. Pozitif esnemesi olanlar gecikebilir.

Görev iliflkileri
Bitifl ......................................................bafllang›ç
Bitifl ...................................................................bitifl
Bafllang›ç.........................................bafllang›ç
Bafllang›ç ......................................................bitifl

Al›flt›rma: Kritik yol analizini kullan›p kullanamayaca¤›n›z› ve/veya nas›l kullanaca¤›-
n›z› de¤erlendirin. Kullanam›yorsan›z neden? Bunu nas›l daha kullan›c› dostu hale
getirebilirsiniz? Yararlar› nelerdir?

8. Finans

Para ara-kesit bir temad›r-tüm görevleri etkiler.

Projeler onsuz yaflayamaz – hesap vermeden de varolamazlar.

Bütçe ve tahminler – gereken/varolan kaynaklar›n toplam›n› gösterir.

Kabul edilebilir maliyetleri, istenen maliyetleri, asgari ihtiyaçlar›, etkili bir öngö-
rüyü, beklenmedik durumlar› göz önüne almak gerekir. Bütçe denk gelmelidir!
Gelir ve giderler. Peki sermaye ne durumda?

Para ak›fl› – paran›n ne zaman harcanabilece¤ini gösterir, baz› fleylerin erken ya
da daha geç yap›lmas›nda etkili olur. Ba¤›flç›lar› düflünün. Kur farklar› ve banka
transferleri.

Yönetim muhasebesi – finansal kaynaklar›n nas›l kullan›ld›¤›n› gösterir-bütçeleri
karfl›laflt›r›n, tahmin raporu haz›rlay›n. Kaynak yönetimine yard›mc› olurlar.

Finansal kontroller – paray› nas›l harcad›¤›n›z› göstermenizi ve yanl›fl bir fley var-
sa nerede oldu¤unu görmenizi sa¤lar. Kaynak yönetmeye yarayan sistemlerdir.

Al›flt›rma: Yukar›daki her dört araç için, Avrupa gençlik projelerinde iyi uygulamalar
sa¤lamaya yönelik birer kurallar dizisi oluflturun.
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9. Uygulama

Kendi projenizi kullan›n

Paydafllar kimler?
Amaç ve hedefler neler?
Mihenk tafllar› neler?
Aflamalar neler?
Görevler neler?

Bir tablo çizin.
Bir kontrol listesi haz›rlay›n.

SALTO proje-yönetimi el kitab›ndan

Bütçe haz›rlama

Bütçe hesaplamalar› yaparken, baflvuraca¤›n›z fonu veren ba¤›flç›n›n haz›rlad›¤› bafl-
vuru formlar›n›n uygulan›fl›n› iyice gözden geçirmelisiniz. Daha önce düflünmedi¤iniz
baz› harcama kalemleriyle karfl›laflabilirsiniz ve bafll›klar›n belli bir flekilde düzenlen-
mesi isteniyor olabilir. E¤er bunu bütçelendirme aflamas›nda yaparsan›z, bütçenizi is-
tenen formata göre düzenlemeniz, hatta kabul edilemeyecek harcamalar› da yedirme-
niz daha kolay olur.

Daha önceki y›llarda benzer bir proje yürüttüyseniz ya da benzer bir projenin bütçe-
sine ulaflma imkan›n›z varsa, bu bütçelendirme aç›s›ndan ifle yarar bir bafllang›ç nok-
tas› olur. Ancak, baz› kalemleri s›rf baflkalar› yer vermifl oldu¤u için eklememeye dik-
kat edin. Her harcama kaleminin bir dayana¤› oldu¤undan emin olmal› ve e¤er para
az gelirse zor durumda kalmamak için kalemleri önceliklendirmelisiniz.

Bütçeyi flu dört aflamada haz›rlamal›s›n›z

A. Harcamalar› hesaplay›n

Harcamalar bafll›¤› alt›ndaki baz› olas› kalemler flunlard›r:

• Yolculuk giderleri: Hangi giderlerden sorumlusunuz?
• Kiralama giderleri: Ne kadar ve ne zaman ödenecek?
• Faaliyet giderleri: Ne kadara mal olacak?
• Hesaplanmayanlar: Gizli giderler var m›?

• Telefon: Nas›l bir yönetim gideriniz var?
• Maafl giderleri: ‹nsan kaynaklar› giderleri var m›?
• Küçük harcama paras›: Bu küçük harcamalar için mant›kl› bir öngörüde bulunun.
• Ödemeler: Uzman eleman, çevirmenler gibi ödemeleri dahil edin
• Yemek ve konaklama: Yolculuk günlerini, ziyaret ve misafirleri unutmay›n

B. Gelirin hesaplanmas›

Gelir ba¤›flç›(lar)la üzerinde anlaflm›fl oldu¤u tutar gibi kesinleflmifl ve bulmay› plan-
lad›¤›n›z tutar gibi kesinleflmemifl gelirlerden oluflur.

Gelir bafll›¤› alt›ndaki olas› kalemler flunlard›r:

• AB dahil yasal fonlar
• Kurumsal ba¤›fllar
• Özel ba¤›fllar
• Kat›l›mc›lar›n bireysel katk›lar›
• Ayni katk›lar›n de¤eri
• Kaynak gelifltirme etkinliklerinin gelirleri

C. Gelir ve giderlerin karfl›laflt›r›lmas›

Toplam gelir ve giderler bu aflamada karfl›laflt›r›lmal› ve böylelikle bir fazlal›k ya da
aç›k varsa görülmelidir.
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Bütçenize % 5’lik bir fazlal›k koyman›z› tavsiye ederiz (yani gelirin giderden % 5 faz-
la olmas›n› sa¤lay›n). Bu öngörülmeyen herhangi bir harcaman›n karfl›lanmas›n› ga-
rantiye alacakt›r. Bu kimi zaman öngörülmeyen fonu olarak adland›r›l›r ancak olas›
ba¤›flç›n›z›n böyle bir kalemin eklenmesine izin verece¤inden emin olun.

Bütçe, uygun bir fazla gelir gösterdi¤inde, kalemleri yeniden de¤erlendirmeli ve bir
“nakit ak›fl› tahmini” haz›rlamal› yani çeflitli gelir ve giderlerin ne zaman ortaya ç›kt›-
¤›n› incelemelisiniz.

D. Bütçeyi aflamaland›r›n (nakit ak›fl› tahmini haz›rlay›n)

Aflamaland›rma bir bütçe oluflturmada en önemli unsurlardan biridir. Gelir ve gider-
lerin ay ay incelenmesini içerir (projenizin uzunlu¤una ve ayr›nt› düzeyine uygun bir
flekilde, onbefl günlük ya da haftal›k olarak da planlanabilir). Bu önemlidir çünkü
projenin y›ll›k bütçesinde fazlal›k görülürken, baz› aylarda para s›k›nt›s› yaflanmas›
görülmemifl bir fley de¤ildir.

E¤er belli bir ayda s›k›nt› varsa fon kayna¤›n›z›n sonraki ödemeyi öne almas›n› iste-
yebilir ya da harcamalar›n›z› erteleyebilirsiniz. E¤er belli bir ayda önemli bir gelir faz-
las› görülüyorsa bu miktar› banka faizi almak üzere de¤erlendirebilirsiniz.

Örgütünüzde finansal ifllerden sorumlu olan kifliler taraf›ndan bütçenin onaylanmas›
önemlidir. E¤er projede finansal bir kay›p olursa ne yapaca¤›n›z konusunda fikir ge-
lifltirin. Faturalar› ödeme sorumlulu¤u kimde olacak ya da proje planland›¤› gibi git-
mezse fonverene kim geri ödeme yapacak?
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Ek 4 – Yazarlar›n Biyografileri

Jonathan BOWYER (yazar) “The View From Here” adl› dan›flmanl›¤› arac›l›¤›yla, kiflisel
ve kurumsal geliflim alan›nda çal›flmakta. Çal›flmalar› k›lavuzluk, ifl planlamas› ve or-
takl›k gelifltirme konular›n› kaps›yor. Jonathan, bir yönetici, e¤itmen ve fonlama da-
n›flman› olarak genifl deneyime sahip – gönüllü, resmi ve ticari sektörlerde gönüllü
ve ücretli olarak ifl deneyimleri var. 2003 y›l›ndan beri Coyote dergisinin bafl editör-
lü¤ünü yürütüyor ve e¤itim k›lavuzu serisinin ilk kitab› olan Örgüt Yönetimi’nin edi-
tör ve yazarlar›ndand›r.

Contact: jfb@viewfromhere.co.uk

André DERIDDER (yazar) 1995’ten beri Brüksel’deki Avrupa Vak›f Merkezi’nde (EFC)
Enformasyon Görevlisi olarak çal›flmakta. Bu görevi kapsam›nda araflt›rma kütüpha-
nesini ve EFC personeli, üyeleri ve kamuya yönelik bilgi sistemini yönetiyor. Ayr›ca
kaynak gelifltirme seminerleri düzenliyor ve araflt›rma talepleri ile ilgileniyor. Ayn› za-
manda bilgi hizmetlerini gelifltirmekten ve üç ayda bir yay›nlanan bültenin haz›rlan-
mas›ndan sorumlu.

Contact: andre@efc.be 

Tobias FLESSENKEMPER (editör ve yazar) Avrupa ve uluslararas› gençlik sektöründe
uzun y›llar çal›flt›, 1998’den 2001’e kadar Brüksel’deki Avrupa Gençlik Forumu’nun
Genel Sekreterli¤ini yapt›. Halen gençlik konular› da dahil olmak üzere politik ve top-
lumsal kalk›nma alanlar›nda çal›flan uluslararas› örgütlere dan›flmanl›k veriyor ve yö-
netim kadrolar›nda yer al›yor. Baflka fleylerin yan› s›ra Ulusal Gençlik Politikalar› Ulus-
lararas› Konseyi’nin uzman üyelerinden biri.

Contact: tobias@flessenkemper.com 

Kinga KEREKES (yazar) Romanya Çocuk, Toplum ve Aile Vakf›’nda kaynak gelifltirme
sorumlusu olarak çal›fl›yor. Ayn› zamanda serbest e¤itmen ve dan›flman olarak da ak-
tif. Sivil toplum kurulufllar›yla yapt›¤› çal›flmalarda 12 y›ll›k deneyimi var. 1992’den
beri, gönüllü ve kadrolu çal›fl›yor. E¤itmen olarak Bar›fl için Gençlik Hareketi’nde (Yo-
uth Action for Peace) aktif görev yap›yor. Kinga, Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Mü-
dürlü¤ü E¤itmenler Havuzu’nun bir üyesidir.

Contact: kerekes_kinga@yahoo.co.uk

Irmeli KARHIO’ya de¤erli katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz.
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