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#PaylaşmaGünü’ne katıldığınız için teşekkürler!  Bu kampanyaya dahil 

olduğunuz için çok mutluyuz! Kampanya planlarınızdan bahsederken aşağıdaki 

kaynakları kullanmanızı tavsiye ederiz. Sorularınız olursa ya da duyurularınızı 

veya planlarınızı paylaşmak isterseniz, ekibimize info@paylasmagunu.org 

adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 

#PaylaşmaGünü hakkında bazı detaylara hızlıca bakalım: 

• #PaylaşmaGünü küresel bir hareket olan #GivingTuesday’in Türkiye’deki uygulamasıdır- 

dünyanın hemen hemen her ülkesinde kampanyalar düzenlenmektedir. 

• Bu yıl #PaylaşmaGünü 30 Kasım 2021 Salı gününe denk geliyor. 

• Kampanyaya herkes, her yerden katılabilir ve tercihleri ve imkânları dahilinde bağış yapabilir. 

İyiliğin azı ya da çoğu yoktur. 

• Hareket her tür kuruluşun katılımına açıktır. Okullardan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, 

küçük işletmelerden büyük şirketlere ve ötesine; kuruluşunuzun nasıl katılabileceğine dair 

pek çok örnek bulunuyor. 

• #PaylaşmaGünü 30 Kasım Salı günü kutlansa da sizin kampanyanız bir günden çok daha uzun 

sürebilir! #PaylaşmaGünü öncesi başlayan veya #PaylaşmaGünü günü lansmanı yapılan ve yıl 

sonundaki daha kapsamlı kampanyalarla da birleştirilen pek çok örnek görüyoruz. 

• Bağışları biz toplamıyoruz. Kaynak geliştirme amaçlı bağış toplarsanız, yapılan bağışlar 

#PaylaşmaGünü sitesinden değil; sizin web siteniz, e-posta adresiniz veya bağış platformunuz 

vasıtasıyla kuruluşunuza doğrudan gidecektir. 

Başlamaya hazır mısınız? Bu kılavuzu, kampanyanızı başarıyla planlayabilmeniz için ihtiyaç 

duyacağınız bütün kaynakların bir arada bulunması için hazırladık, örneğin: 

• Ekibinize, yönetim kurulunuza, bağışçılarınıza ve genel olarak kamuoyuna #PaylaşmaGünü 

kampanyasını anlatmanız için #PaylaşmaGünü temel mesajları 

• Sürece dahil olmak için fikirler 

• Sosyal medya ipuçları 

• Örnek kampanya takvimi 

• #PaylaşmaGünü ile ilgili sıkça sorulan sorular ve ekibinin iletişim bilgileri 

#PaylaşmaGünü Temel Mesajları 

#PaylaşmaGünü’nün önemli özelliklerinden biri, katılımcıların da bu hareketi sahiplenmesidir. Bu 

hareketin itici gücü sizsiniz, o yüzden hareketin elçiliğini üstlenmenizi ve bu temel mesajları kendi 

mesajlarınıza eklemenizi öneririz: 

• #PaylaşmaGünü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden bireyler, aileler, kuruluşlar, 

işletmeler ve topluluklar tarafından oluşturulmuş küresel bir bağış hareketidir. Milyonlarca 

insan bir araya gelerek, yaşadıkları toplumlarda önemsedikleri amaçları destekleyip 

savunuculuğunu yapmaktadır. 
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• Cömertçe atılan her bir adım önemlidir ve bağışlarımız bir araya geldiğinde daha büyük 

değerler ifade eder. #PaylaşmaGünü her etnik kökenden, dinden ve sosyal çevreden bireyleri 

dahil eder. 

• Herkesin bağışlayacak bir şeyi vardır. Zamanınızı ya da deneyiminizi bağışlayabilirsiniz, az ya 

da çok miktarda para bağışlayabilirsiniz, küçük güzellikler yapabilir, gıda veya giysi desteğinde 

bulunabilirsiniz. 

Sürece Dahil Olmak için Fikirler 

Gönüllü Olun 

• Bir sivil toplum kuruluşu için gönüllü olun veya arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız ve 

komşularınızla birlikte daha büyük bir gönüllülük etkinliği düzenleyin. 

• Becerilerinize ihtiyaç duyan bir sivil toplum kuruluşuna destek olmak için vaktinizi bağışlayın. 

• İnsanların eşya, giysi vb. bağışlayarak ihtiyacı olan bireylere ulaştırabileceği bir etkinlik 

düzenleyin. 

İş Birliği Yapın 

• Sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmak için (para, eşya veya hizmet) yerel kuruluşlarla iş 

birlikleri geliştirin. 

• Kendi topluluğunuzda bir #PaylaşmaGünü kampanyası oluşturmak için yerel kuruluşlara 

birlikte çalışmayı teklif edin. #PaylaşmaGünü’nün global kampanyası olan #GivingTuesday’de 

2017 yılında 100'den fazla şehir ve topluluk, kendi #PaylaşmaGünü kampanyasını düzenledi. 

• Özel günlerde satmak üzere bir #PaylaşmaGünü ürünü tasarlayın ve gelirini #PaylaşmaGünü 

ortağı bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayın. 

• Şehrinizdeki ve ilçenizdeki yerel yöneticilerin 30 Kasım 2021’i #PaylaşmaGünü ilan etmesini 

sağlayın. Bunu basının ilgisini çekecek şekilde düzenleyin ve insanları bir araya getirerek 

cömertliği kutlayın. 

Kampanyanızda Sosyalliği Ön Plana Çıkarın 

• Sosyal medyadaki takipçilerinizi harekete geçirin; onlardan kuruluşunuzu destekleme 

nedenlerini anlatmalarını isteyin. 

• Topluluğunuzdaki kahramanlarını ve hizmet liderlerini kutlayarak onları sosyal medyada ve 

yerel basında öne çıkarın. 

• Kendi hashtag'inizi yaratın. #PaylaşmaGünü’ne kendi yorumunuzu katarken eğlenmeyi 

unutmayın! 

• Topluluğunuza ne gibi hizmetler sunduğunuzu takipçilerinize göstermek için geçmiş 

kampanyalarınızdan ve gönüllülük etkinliklerinizden fotoğraflar paylaşın. #PaylaşmaGünü 

hashtag'ini kullanmayı unutmayın! 

• Aileniz, arkadaşlarınız veya çalışanlarınızla bir #PaylaşmaGünü videosu çekin. #PaylaşmaGünü 

hashtag'ini kullanarak YouTube, Facebook ve sosyal medyada paylaşın. 

• Kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarınızı #PaylaşmaGünü grafiklerini kullanarak 

kimliklendirin ve bu hareketin bir elçisi olun. 

 

 



 

 

Sosyal Medya İpuçları 

Sosyal medyada #PaylaşmaGünü iletişimleri için bu hashtag'i kullanmak büyük önem taşıyor.  Ayrıca 

bağışçılarınız ve çevrenizdekilerle etkileşime geçmenin ve kuruluşunuzun misyonu ve değerlerini 

paylaşmanın da en iyi yollarından biri. 

Sosyal medyada kampanyanızdan bahsederken #PaylaşmaGünü hashtag'ini kullanmayı unutmayın. 

#PaylaşmaGünü ekibi olarak her zaman çevrim içi olacağız ve kampanya güncellemelerinizi 

memnuniyetle retweet edip paylaşacağız. 

Sosyal medyada kampanyanız hakkında farkındalık yaratmanıza yardım etmekten mutluluk duyarız. 

Tek yapmanız gereken, postunuzu paylaşabilmemiz için bizi de etiketlemeniz. Bizi @PaylasmaGunu 

olarak Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da bulabilirsiniz; mesajlarınızı retweet edip paylaşmaktan 

mutluluk duyacağız. 

Ayrıca en son haberlere, kampanyanızda kullanabileceğiniz araçlara ve grafiklere ulaşmak için de bizi 

takip edebilirsiniz. 

Sosyal medyayla ilgili daha fazla ipucu ve fikir için lütfen Sosyal Medya El Kitabı‘nı inceleyin. Bazı 

örnek mesajlar: 

• Twitter: "Bu yıl #PaylaşmaGünü 30 Kasım’da. Hazırlıklarımızı ve nasıl fark yaratabileceğinizi 

öğrenmek için bizi takip edin! @PaylasmaGunu” 

• Facebook: "30 Kasım gününü, yani bu yılki #PaylaşmaGünü’nü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yılki 

#PaylaşmaGünü için kampanya hazırlıklarımızı takip edin ve nasıl fark yaratabileceğinizi 

paylaşın!" 

• Instagram: "30 Kasım #PaylaşmaGünü için gün sayıyoruz! Hazırlıklarımızı öğrenmek için bizi 

takip edin ve sizler de bağış etkinliklerinizden en sevdiğiniz fotoğrafları paylaşın! 

#PaylaşmaGünü” 

2021 Kampanya Takvimi 

#PaylaşmaGünü’ne katıldınız, peki nereden başlayacaksınız? Bu takvim #PaylaşmaGünü için planlama 

yapmanıza yardımcı olacaktır. 

Mayıs-Haziran (5-6 ay kala) 

• www.paylasmagunu.org adresinden "Katıl" butonuna tıklayarak #PaylaşmaGünü’ne kayıt 

yaptırmayı unutmayın. Böylece Katılan Kuruluşlar listemize dahil olabilir, en son 

güncellemeleri ve haberleri içeren bültenlerimize erişebilirsiniz. 

• Kuruluşunuza uyarlayabileceğiniz vaka örneklerini ve el kitaplarını indirin. 

• Logo dosyalarımızı indirin. 

• Bu, ekibiniz için en önemli planlama dönemi. Bir toplantı yapın ve #PaylaşmaGünü 

kampanyanızı yürütecek ekibi belirleyin. Rolleri oluşturun ve kuruluşunuzun sürece nasıl dahil 

olacağıyla ilgili fikir alışverişi yapmaya başlayın. Vaka çalışmalarını grup olarak inceleyebilir, 

kampanyalar için fikir üretmeye başlayabilirsiniz. 

• İş birliği yapın. Kampanyanızda başka bir kuruluşla birlikte çalışmayı planlıyorsanız, çalışma 

ortakları bulmanın tam zamanı. Yerel işletmelere, fon sağlayıcılara ve potansiyel iş ortaklarına 

ulaşın ve farklı fikirler keşfedin. 



 

 

Temmuz (4 ay kala) 

• Bir hedef belirleyin. Aranıza daha fazla gönüllü mü katmak istiyorsunuz? Sosyal medyada 

daha fazla takipçi edinmek mi? Kampanyanızda daha fazla bağış toplamak mı? Ulaşmak 

istediğiniz her neyse, bir hedef belirleyin; çalışma arkadaşlarınıza ve topluluğunuzdaki 

bireylere ilerleyecekleri bir yön verin. 

• Bağış eşleştirmeleri yapmayı düşünün. Kaynak geliştirme kampanyası organize ediyorsanız, 

#PaylaşmaGünü’nde daha fazla heyecan yaratmak için bir bağış eşleştirme planlamak 

konusunda bağışçılarla görüşün. 

Ağustos (3 ay kala) 

• Kampanya planınızı ve hedefinizi teyit edin. Ekibiniz için bir takvim oluşturun ve bunu ekip 

içinde paylaşın. 

• Kampanyanızda kullanacağınız unsurları ve grafikleri teyit edin. Kampanyanızı daha iyi temsil 

etmesi için logomuzu dilediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. 

• Sonbahar için iletişim takviminizi oluşturun. Kampanyayı ne zaman duyuracaksınız? 

Üyelerinize ne zaman e-posta göndereceksiniz? Sosyal medya hesaplarınız nasıl görünecek? 

Bütün bunları bir Google dokümanına veya takvime aktararak önünüzdeki üç ayı planlayın. 

• Değerlendirme stratejinizi gözden geçirin. Kampanyanızın hedefine ulaşıp ulaşmadığını nasıl 

izleyip ölçeceksiniz? Bağışlar nasıl gönderilecek? #PaylaşmaGünü kampanyanızdan neler 

öğrenmek istiyorsunuz? Değerlendirme görevini yerine getirecek bir ekip üyesi seçin ve 

#PaylaşmaGünü web sitesindeki kaynakları kullanarak kampanya sonuçlarınızı nasıl 

izleyeceğinizi, ölçeceğinizi ve paylaşacağınızı kararlaştırın. 

Eylül (2 ay kala) 

• Duyuru yapın. Planınızı ve hedefinizi bir basın duyurusuyla veya bir lansman aracılığıyla 

çalışanlarınız veya topluluğunuzla paylaşın ve #PaylaşmaGünü planlarınızı sosyal medyadan 

duyurun. 

• Topluluğunuzun hazır olması ve bağış yapma heyecanını hissetmeleri çin en iyisi erken 

duyuru yapmaktır. 

• Takipçilerinizin ve paydaşlarınızın #PaylaşmaGünü’nü takvimlerine kaydetmeleri için davetler 

ve bültenler gönderebilir, düzenli olarak gönderilecek sosyal medya mesajları planlayarak 

ajandalarında yer bulabilirsiniz. Bunları yaparken Takviminize Kaydedin logolarını ve Sosyal 

Medya El Kitabı'ndaki örnek metinleri kullanabilirsiniz. 

Ekim (1 ay kala) 

• Ses getirin. Kampanyanızı anlatmak için düzenli sosyal medya mesajları (haftada 2-3 kere 

veya daha fazla) planlayın. 

• Yerel basını haberdar edin. Örnek Basın Duyurusu'nu kullanarak yerel medyayla kampanya 

planlarınızı paylaşın. #PaylaşmaGünü’nün global kampanyası olan #GivingTuesday’in 

uluslararası medyada yer aldığını çok görüyoruz -- hikayenizi televizyonda, radyoda ve yerel 

gazetelerde anlatmak için geç kalmayın. 

• E-posta, bülten ve sosyal medya mesajları yoluyla "1 Ay Kaldı" mesajı gönderin ve 

kuruluşunuzun, çalışanlarınızın ve topluluğunuzun #PaylaşmaGünü’ne sayılı günler kaldığını 

hatırlamasını sağlayın! 



 

 

• 30 Kasım’da yüz yüze bir etkinlik veya kutlama planlıyorsanız davetiye gönderin! 

Kasım (son ay!) 

• Sosyal medyada ses getirin! Bir aydan az zaman kaldı -- kampanyanızı duyurmak için tweet 

atın, gönderiler ve paylaşımlar yapın! Planlarınızı retweetlememiz ve paylaşmamız için 

#PaylaşmaGünü hashtag'ini kullanmayı unutmayın. 

• Basınla görüşmelere devam edin. Ekibinizi ve topluluğunuzu heyecanlandırmak için hikayenizi 

paylaşın. 

• Çalışanlarınıza ve takipçilerinize #PaylaşmaGünü’nün yaklaştığını hatırlatan e-postalar 

gönderin. Bu büyük günde bağış yapmaya hazır olmalarını sağlayın! 

• 30 Kasım - #PaylaşmaGünü: Gün boyunca topluluğunuza kampanya hakkında bilgiler vermeyi 

unutmayın. Hedefe ulaşmanıza ne kadar kaldığını paylaşın ve günün ivmesini kullanarak 

kampanyanıza yönelik heyecan yaratın. 

 

Aralık-Ocak 

• 1 Aralık - eposta ve sosyal medya yoluyla teşekkür mesajları gönderin. İlk sonuçları paylaşın. 

• Kampanyanızın sonuçlarını raporlayın. İlginç bulduklarınızı, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları 

veya duyuruları #PaylaşmaGünü ekibine info@paylasmagunu.org adresinden yollayın, biz de 

paylaşalım. 

• Çalışanlarınıza, bağışçılara, gönüllülere, iş ortaklarınıza ve topluluğunuza teşekkür edin. 

• #PaylaşmaGünü ile yakaladığınız ivmeyi kullanarak yıl sonu kampanyanızı güçlendirin. 

Sıkça Sorulan Sorular 

#PaylaşmaGünü Ne Zaman? 

#PaylaşmaGünü her yıl Şükran Günü'nden sonraki ilk Salı günü düzenlenir, bu yıl 30 Kasım 2021’e 

denk geliyor. 

#PaylaşmaGünü Kuruluşuma Ne Fayda Sağlar? 

#PaylaşmaGünü özellikle yılbaşına yaklaşılan dönemde, hayırseverlik faaliyetlerine dair farkındalığı 

artırmak ve destekçiler kazanmak için kuruluşunuzun küresel bir hareketin gücünden yararlanmasını 

sağlar. #PaylaşmaGünü ekibi, savunduğunuz amaca dikkat, destek ve bağış çekmenizi sağlamak 

amacıyla sosyal medyayı ve yenilikçi pazarlama yöntemlerini kullanabilmenize yardımcı olan, 

sektörün liderleri tarafından yaratılmış ve kullanıma hazır çeşitli materyaller sağlayacaktır. 

Kuruluşunuz, filantropi sektörünü geliştirmek için dünya çapında yüzbinlerce kuruluşa katılma 

fırsatına sahip olacak; nasıl perakende dünyası ulusal alışveriş günlerinin birçok marka ve platformda 

koordine edilmesinden faydalanıyorsa, #PaylaşmaGünü da aynı etkiyi bağışçılık konusunda 

yaratacaktır. 

Kimler Katılabilir? 

Herkes! #PaylaşmaGünü bireyler, aileler, sivil toplum kuruluşları, okullar, inanç temelli kuruluşlar, 

küçük işletmeler ve şirketler de dahil olmak üzere geniş bir ortaklar koalisyonu tarafından 

oluşturulmuştur. 



 

 

#PaylaşmaGünü’ne Katılmak için Kuruluşumun Ne Yapması Gerekir? 

Katılmak mı istiyorsunuz? Çok kolay! Katılan kuruluşların #PaylaşmaGünü’nü topluluklarında 

bağışçılığı kutlamak (örneğin para bağışı, gönüllülük, savunuculuk, iyilik eylemleriyle) ve teşvik etmek 

için bir fırsat olarak kullanmalarını istiyoruz. Web sitemizde yer alan Katıl butonuna tıklayarak iletişim 

bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 

#PaylaşmaGünü’ne Katılmak Ücretli Mi? 

Hayır! #PaylaşmaGünü bağışçılığı teşvik etmeyi amaçlayan ücretsiz ve herkesin katılımına açık bir 

harekettir. Bütün kaynaklarımıza web sitemizden ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 

Kuruluşlar #PaylaşmaGünü Web Sitesi Üzerinden Bağış Toplayabilir Mi? 

Hayır. #PaylaşmaGünü bir harekettir. Biz bir kuruluş değiliz ve bağış kabulü veya dağıtımı yapmıyoruz. 

Bağışların tamamının katılan kuruluşların kendi web sitelerinden yapılması gerekmektedir. 

Paydaşlarımız kendi kaynak geliştirme girişimlerinden sorumludur. 

Kuruluşum #PaylaşmaGünü Logolarını Kullanabilir Mi? 

Evet! Kampanyanızı temsil etmesi için logomuzu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Logoları şu adresten 

indirebilirsiniz: https://paylasmagunu.org/paylasmagunu-logolar/  

Sosyal Medyada Sesimizi Nasıl Duyurabiliriz? 

• #PaylaşmaGünü hashtag’ini kullanarak bağışçılıktan bahsedin 

• Facebook'ta bizi beğenin - facebook.com/PaylasmaGunu 

• Twitter'da @PaylasmaGunu hesabından bizi takip edin ve #PaylaşmaGünü hashtag’ini 

kullanın 

• Instagram'da bizi @PaylasmaGunu hesabından takip edin 

• Kurumsal ve kişisel sosyal medya hesaplarınızdan bizim sosyal medya kanallarımızı paylaşın 

• Ağlarınızda ve mailing listelerinizde #PaylaşmaGünü’ne katıldığınızı duyurun 

#PaylaşmaGünü Ekibiyle Nasıl İletişime Geçebiliriz? 

#PaylaşmaGünü ekibi olarak süreçte ihtiyacınız olabilecek her türlü konu için info@paylasmagunu.org 

adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz! 
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