
SİMURG DERNEĞİ MALİYE POLİTİKASI 

Simurg Derneği Maliye Politikası’nın nihai amacı projelerin verimliliğini düşürmeden üye aidatlarını ve 
katılımcı ücretlerini minimize etmektir. 

1. KAYNAK OLUŞTURMA 
Derneğin ve projelerin devamının ve verimliliğinin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan maddi 
kaynaklar iki ayrı koldan sağlanır. Bunlardan ilki genel kullanım için diğeri ise proje bazlı 
kullanım için olarak isimlendirilebilir. 
 
A. Genel Kullanım İçin Kaynak Yaratma 

 
Amaç: 
Genel kullanım için yaratılan kaynakların amacı derneğin yürütülebilmesi için gerekli olan 
masrafların (birincil ihtiyaçlar1) karşılanmasını sağlamaktır. Bu amaç için kullanılacak 
kaynakların en önemli özelliği sürdürülebilir olmasıdır.  
 
Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda projelere kaynak aktarımı yapılabilir fakat bu 
kaynak aktarımında birincil ihtiyaçların karşılanabilir olduğundan emin olunmalıdır. 
 
Yöntem: 
Derneğin bir yıllık giderleri (proje giderleri hariç) her yönetim yılının başında sayman 
tarafından belirlenip raporlanır ve yönetim kurulu tarafından bu rapor revize edilerek son 
hali belirlenir (Gider raporu yönergesi için bkz: EK1).  
 
Gider raporundaki ihtiyaçların karşılanabilmesi için aşağıdaki sırayla kaynak bulmaya 
çalışmak yönetim kurulunun başkanlığında bütün üyelerin görevidir. 
 

i. Kitlesel Kaynak Yaratma (Düzenli Bağışçılar): 
Kitlesel kaynak yaratma yöntemi, yapılacak işi büyük bir kitlenin küçük çabalarla 
halletmesi prensibine dayanır. Bu yöntem sayesinde teferruatlı ve zor işler küçük 
emeklerle halledilebilir. 
**Not: Bu başlık altındaki bilgiler kitlesel fonlama üzerinden anlatılacaktır fakat 
kitlesel kaynak yöntemi birçok farklı alanda da uygulanabilir.   
 
Kitlesel Fonlama: Organizasyonun finansmanının genelde bağış veya bağış tutarının 
altındaki bir ürünün satışından elde edilen karla sağlanmasıyla yapılmasıdır. 
 
Derneğimiz için kitlesel fonlama önem arz etmektedir çünkü bu yöntemle yapılan 
fonlamalar tek seferlik değil düzenlidir bu sayede derneğin sürdürülebilir olmasını 
sağlar. 
 
STÖ’ler adına kitlesel fonlama dijital platformlar üzerinden yapılır. Bu platformların 
bazıları şu şekildedir: https://acikacik.org  http://www.adimadim.org/  
https://yuvarla.com/  https://iyilikpaylas.org/   
 

                                                             
1 Ödenen kiralar, muhasebeci ücreti vs gibi derneğin sürdürülebilmesi için zorunlu olarak yapılması gereken 
masraflar bundan sonra birincil ihtiyaçlar olarak adlandırılacaktır. 



Kitlesel fonlamaya haiz bir STÖ olabilmenin en önemli koşulu şeffaflıktır dolayısıyla 
mali tablolarımızın ulaşılabilir olması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da dijital 
ortamlarda görünür olmaktır çünkü bu platformlar üzerinden bağış yapan insanlar 
sosyal medya ve internet üzerinden araştırıp bağış yapmaya karar verir. 
 
 

ii. Üye Aidatları 
Derneğin birincil ihtiyaçlarının karşılanması için öncelikli yol kitlesel fonlama ile elde 
edilen gelirler olmalıdır fakat bu gelirlerin yetersiz kaldığı noktada, yılın başında 
hazırlanan gider raporundaki toplam masrafları karşılamaya yetecek olan maddi 
kaynak üye aidatlarıyla karşılanır. 
 
Üye aidatlarının hesaplaması şu şekilde yapılır: (Gider raporunda belirtilmiş olan esas 
gider + Gider raporunda belirtilmiş olan öngörülemeyen gider – Kitlesel fonlama ile 
elde edilmesi planlanan gelir) / üye sayısı 
 
Her sene başında sayman tarafından belirlenen bu değer yönetim kuruluna sunulur 
ve yeni yılın üye aidatları yönetim kurulu tarafından belirlenir. 
 

iii. Düzensiz Bağış Toplama (bağış toplantısı yemek vs.) 
Bağış amaçlı etkinlikler iki durumda düzenlenir. 
1- Yılın başında gider raporunda öngörülememiş büyük masrafların çıkması 

durumunda 
2-  Yılın sonunda bütçe açığı verileceği tespit edilmesi durumunda. 

Yukarıda belirtilen iki durumun hâsıl olması halinde yönetim kurulu toplanır ve bağış 
amaçlı bir etkinlik organize eder. Bu organizasyonun sorumluluğu dernek üyelerinden 
gönüllü olan bir kişiye verilebilir. Nasıl bir organizasyon düzenleneceğine yönetim 
kurulu oy çokluğuyla karar verir.  

 
B. Proje Bazlı Kaynak Bulma 

Dernek bünyesinde düzenlenen projelerin kaynak bulma sorumluluğu projeyi yöneten 
kişilere aittir. Proje yöneticilerine kaynak bulma konusunda yol göstermek de saymanın 
görevidir.  
 
Bir projenin maddi kaynak bulma prosedürü şu şekildedir: 
Öncelikle proje yöneticisi proje masraf raporunu oluşturur Projeyi finanse etmek için 
aşağıdaki yöntemlere başvurur. 
 

i. STÖ’lere Destek Olan Kuruluşlardan Bulunan Fonlar ve yukarıda bahsedilen kitlesel 
fonlama araçları 
Proje finansmanı konusunda en büyük iki gelir kaynağından birinin mevzu bahis 
fonlar olması gerekir. 
Proje yöneticisi, projeyi detaylarıyla fon bulma kuruluna anlatmalıdır. Kurumların, 
devletin veya devletüstü kuruluşların (AB gibi) fon imkânlarını bilen fon kurulu üyesi 
proje yöneticisini uygun fonlara yönlendirmelidir. Takip eden süreçte belirlenen 
fonlara başvurunun birinci görevlisi proje yönetimidir gerekli hususlarda proje 
yönetimi fon kurulundan yardım isteyebilir. 



 
Yukarıda bahsedilen kuruluşlardan bulunması hedeflenen fonların yanı sıra A-i 
kısmında bahsedilmiş olan kitlesel fonlama araçları da projeler özelinde kullanılabilir. 
 

ii. Sponsorlar 
Sponsorluklar fon bulma çalışmalarıyla paralel bir şekilde organize edilmelidir. 
Özellikle kariyer gelişimi alanındaki projelerde sponsorluklar gerekli maddi kaynağın 
yalnızca bir kısmını sağlasa da fon bulmanın arkasına atılmamalıdır çünkü kuvvetli 
sponsorlar maddi desteğin yanında projenin reklam yüzünü de oluşturmaktadır. 
 

iii. Katılımcı Ücretleri 
Proje yöneticileri etkinlik katılım ücretlerini mümkün olduğunca düşük tutmaya 
çalışır. Ancak bir ve ikinci yoldan karşılanamayan giderler etkinlik ücretine yansıtılır. 
 

 
2. KAYNAKLARIN KULLANIMI 

• Kaynak kullanımında en çok üzerinde durulması gereken husus bu paraların 
bulunması için gönüllülerin ve bağışçıların ne kadar emek sarf ettiğinin bilincinde 
olup, mümkün olan en verimli şekilde kaynakları kullanmaya çalışmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 1: Gider Raporu Yönergesi: 

Gider raporunu hazırlamanın amacı gelecek yılın maddi kaynak ihtiyacının tespit edilmesidir. Maddi 
gereksinimlerin her yılın başında belirlenmesi yıl içerisinde derneğin enerjisinin ne kadarını maddi 
kaynak bulmaya ayırması gerektiğini tespit edebilmek adına önem arz eder. Beklenen giderler, 
olduğundan az göründüğü takdirde nihai amacımız olan topluma sosyal fayda sağlama maddi 
yetersizliklerden ötürü kısıtlanabilirken, fazla görünen giderler de odağımızı sosyal faydadan 
maddiyata döndürecektir. Dolayısıyla gider raporunun dengeli, objektif ve ihtiyatlı bir şekilde özen 
gösterilerek hazırlanması gerekir. Her yılın raporunun sistematik ve tutarlı olabilmesi adına Gider 
Raporu aşağıda belirtilen taslağa uygun bir biçimde hazırlanmalıdır. 

20XX YILI GİDER RAPORU 

1. Beklenen giderler: 

 

2. Beklenen Gelirler: 

No Başlık Ödeme Tarihi Miktar (tl) Açıklama 

1 Online bağış 
platformları - x 

Geçen yıl x’tir bu sene y 
hedeflenmektedir. İhtiyatlılık 
prensibi gereği z girilmiştir. 

… … … … … 

 TOPLAM - x - 

 

Üye Aidatlarından Elde Edilmesi Gereken Gelir:  x tl 

2019 yılı sonunda beklenen üye sayısı: x 

Yönetim kuruluna tavsiye edilen üye aidatı: x tl 

No Başlık Ödeme Tarihi Miktar (tl) Açıklama 

1 Ofis kirası Her aybaşı x - 

… … … … … 

 Öngörülemeyen 
Giderler - x 

NOT: Öngörülemeyen giderlerin 
belirlenmesinde geçmiş dönemlerin 
planlanan ve gerçekleşen giderleri 
kullanılarak bu yıl hakkında yorum 

yapılmalıdır. 

 TOPLAM - x - 


