Fon ve Kaynak Geliştirme
Sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilirlikleri için en temel konuların başında gelen kaynak
geliştirme, kaynakların etkin kullanımı konularında başvurabilecekleri dokümanları aşağıda
STÖ'ler için derledik.

Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim
Hazırlayan: TACSO Bölge Ofisi
Rehber STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle hem genel fonlar hem de AB
fonlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması ve böylece kuruluşların
sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Rehberin cevap verdiği başlıklar
aşağıdaki gibidir.


Fon Yaratma Nedir



Finansman Kaynakları



Finansman Şekilleri



Fon Yaratma Faaliyetleri



AB Finansman Kaynakları



AB Fonlarına Erişim



Fon Yaratma Stratejisi Oluşturma

Rehbere TACSO Türkiye web sayfasından ulaşılabilir:
http://www.tacso.org/documents/otherdoc/?id=4072

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi
Hazırlayan: Ayça Beştepe Günçakın, Burcu Yılmaz
Rehberde Türkiye’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanmıştır. Rehber
farklı alanlarda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek için
başvurabilecekleri kaynaklar hakkında bilgi vermektedir.
Çalışmalarında coğrafi olarak Türkiye’yi içine alan kurum ve kuruluşlar, 4 farklı kategori
altında yer almaktadır.


Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar



Büyükelçilikler ve Konsolosluklar



Devlet Kurumları ve Uluslararası Kuruluşlar



Özel Şirketler

Rehbere TACSO Türkiye web sitesinden ulaşılabilir:
http://www.tacso.org/documents/otherdoc/?id=7409

Sivil Toplum Örgütleri İçin Kaynak Geliştirme Rehberi
Hazırlayan: Dilek Ertükel
Kitap özellikle çocuk hakları, engelliler, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, çevre,
gençlik, kültürel çeşitlilik, sanat ve kültür alanlarında fon geliştirme çalışmaları yapan örgütler
için hazırlanmıştır. Kaynak geliştirme ve kurumsal hedeflerinize ulaşmak için gerekli temel
bilgileri son derece basit bir dille anlatan rehber, özellikle Türkiye ve dünyadaki fon eğilimleri,
uygulamalar ve etkinliklerle ilgili bilgileri içeriyor. İkna edici bir kaynak geliştirme mektubu
yazmayı da içine alacak şekilde, kaynak geliştirme mesajı oluşturma ve onu iletme
konusunda rehberlik ediyor.
Rehbere ve ses dosyalarına STGM web sitesinden ulaşılabilir:
http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-orgutleri-icin-kaynak-gelistirme-rehberi-2

Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi
Çeviren: Çiğdem Türkoğlu
Kaynak gençlik örgütleri ve gençlerle çalışan örgütler için fon kaynaklarına dair bilgiler
içermektedir. Bu kapsamda ilk kısımda aşağıdaki başlıkları içermektedir, ikinci kısımda ise
fon yönetimi konusunda örgütlere ipuçları sunmaktadır. 3. kısımda is kaynak geliştirme
camiasının kullandığı terimlere yer verilmektedir


Öz kaynaklar, gelirler ve bireylerden gelen bağışlar



Uluslararası, Avrupa ya da yerel fonlara kadar çeşitli düzeylerdeki hükümet
organlarından edinilmiş kamusal fonlar;



Vakıflar esas olmak üzere, bağımsız bağışçılar

Kaynağa Bilgi STK web sitesinden ulaşılabilir:
http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/01/31/kaynak_gelistirme__.pdf
CD: http://test1.bilgi.edu.tr/media/cd/07/index.htm

Vakıfların Hibe Programları için Rehber
Hazırlayan: TÜSEV
Vakıfların hibe programı oluşturmak ve yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgilerin
yer aldığı bu rehberde, hibe program stratejisi geliştirme, hibe döngüsü ve paydaşlarla

işbirliği ve ortaklık konularında izleyebilecekleri adımların açıklanıyor. Rehberde Türkiye’de
hibe programı olan yedi vakfın (Açık Toplum Vakfı, Bolu Bağışçılar Vakfı, Hayata Artı Vakfı,
GençBank (TOG), Sabancı Vakfı, Türkiye Vodafone Vakfı, WWF-Türkiye) hibe programlarını
nasıl tasarladıkları, ne şekilde yönettikleri ve nasıl sonuçlar aldıklarına dair paylaşımlarını
bulabilirsiniz.
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/vakiflarinhibe_programlariicinrehber.pdf

Bireysel Bağışçılar için Rehber
Hazırlayan: TÜSEV
Planlı bağışçılığa geçiş yapmak isteyenler için yol gösterici nitelikli ilk ve tek rehber olan bu
yayında, bağışçıların ne tip zorluklarla karşılaştıklarına, ne tür yaratıcı yöntemler
benimsediklerine ve stratejilerini zamanla nasıl adapte ettiklerine dair kişisel paylaşımlar
bulunmaktadır
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/bireysel_bagiscilik.pdf

Gönüllüler İçin Kaynak Geliştirme Rehberi
Hazırlayan: Fundraising Okulu
Rehber gençlere ve gönüllülere 10 adımda kaynak geliştirmenin temel noktalarını
görselleştirerek aktarıyor.
Rehbere Genç Bank web sitesinden ulaşılabilir:
http://flipbook.gencbank.org/GencBank_kaynak_gelistirme_rehberi/index.html#page/1

TACSO Araç Kiti
Hazırlayan: TACSO
TACSO tarafından sivil toplum örgütlerinin kullanması üzerine hazırlanan araç kiti örgütlerin
ihtiyaç duyacakları bir çok konuda el rehberi, kitapçık ve doküman sunuyor.
Araç kitini İngilizce olarak aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.tacso.org/news/faq/Default.aspx?id=6506&template_id=73&langTag=en-US

