
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 
Kaynak Geliştirme Politikası 

Dernek kamuoyunda güvenin, şeffaflık ve paydaşlara, hibe sahiplerine ve devlet kurumlarına 
karşı hesap verebilirliğin değerinin bilincindedir. Bu kaynak geliştirme politikası, Derneğin etik kaynak 
geliştirme uygulamalarına uyma, bağış ve hibe sahipleriyle ilişkileri ilerletme ve çalışanların verim ve 
etkinliğini artırma çabalarının bir yansıması niteliğindedir.  

 
1. Amaç  
Bu politika metninin amacı, son derece açık ve ilkeli bir kaynak yaratma çerçevesinde fon talep 

ve kabul etme, belgeleme, raporlama ve kullanma süreçlerinde en yüksek etik standartlara uygun bir 
yaklaşım tesis etmektir. 

 
2. Etik İlke ve Standartlar  
Dernek hem temel değer ve ilkelerimize, hem de misyon ve vizyonumuza paralel olarak fonların 

sorumluluk bilinciyle kullanımının yanı sıra, fon sağlayıcıları ve başka faydalanıcılar ile açık ve şeffaf 
iletişim kurulmasını sağlamak için kaynak geliştirme faaliyetlerine dair açık ve net politikalar benimser.  

Derneğin güvenilir finans bilgileri üreten, mali sorumluluğu sağlayan ve kamuoyunda güven 
tesis eden tüm yasal mali gerekliliklere ve sağlıklı muhasebe ilkelerine uyması hayati önem taşır. 
Dernek mali kaynaklarını, misyonuna etkili ve verimli bir biçimde ulaşmak için kullanır ve fonların nasıl 
kullanıldığını düzenli olarak izlemek için açık politikalar ve uygulamalar geliştirir.  

Bağış ve Hibe Kabulü Politikasında ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, Dernek bazı hibeleri reddetme 
hakkını saklı tutar; büyük hibeler bu yüzden bir inceleme sürecinden geçirilir.  

 
3. Bağış ve Hibe Kabulü Politikası  
Derneğe yapılan tüm ayni ve nakdi bağış ve hibeler, örgütün genel misyonuna, politikalarına, 

Dernek Tüzüğü’nde belirtilen gelir kaynaklarına ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.  
Aşağıdaki durumlarda Dernek bağış/hibeleri reddetme hakkına sahiptir:  

• Bağış/hibenin potansiyel olarak basın ve ifade özgürlüğüne zarar verme olasılığı varsa,  
• Bağış/hibe Derneğin bağımsızlığını ve saygınlığını riske atıyorsa,  
• Bağış/hibe Derneğin önceliklerini saptırıyorsa,  
• Bağış/hibe Derneğin itibarını zedeliyorsa,  
• Bağış/hibe uygunsuzsa,  
• Bağış/hibe sahibi Derneğin misyonunu paylaşmıyorsa,  
• Bağış/hibe sahibinin Derneğe destek olmaktan başka bir amacı varsa, ● Bağış/hibenin 

yönetimi çok zor ve/veya pahalıysa,  
• Bağış/hibe faydalanıcılar ve/veya çalışanlar için risk oluşturuyorsa.  

Dernek bağış/hibe başvurusunda bulunmayı veya kabul etmeyi değerlendirirken, bunlarla 
kısıtlı kalmamakla birlikte aşağıdaki unsurları göz önüne alır:  

• Değerler: Bağış/hibeyi kabul etmek Derneğin ana değerlerinden ve misyonundan ödün 
veriyor mu?  

• Uygunluk: Bağış/hibe sahibinin niyetiyle Derneğin bağış/hibeyi kullanım amacı birbirine 
uygun mu?  

• Ana Fayda: Bağış/hibenin ana faydası Derneğe mi, yoksa bağış/hibe sahibine mi? 
• Tutarlılık: Bağış/hibenin kabulü, önceki uygulamalarla tutarlı mı?  



• Bağış/Hibenin Türü: Bağış/hibe Derneğin giderek artan ağır masraf veya zorluklar 
yaşamadan kullanabileceği bir şekilde sunulmuş mu?  

• Halkla İlişkiler: Bağış/hibeyi kabul etmek Derneğin itibarına zarar verebilir mi? 
• Gelecekteki Bağış/Hibelere Etkisi: Bağış/hibe gelecekte Derneğe bağış/hibe 

yapılmasına destek mi olur, köstek mi? 
Söz konusu olduğunda, bağış ve hibelerin kabulüne ilişkin konularda Dernek Yönetim Kurulu 

hukuki danışmanlık almalıdır. 
 
4. Şeffaflık ve Bağış/Hibe Sahiplerine Hesap Verebilirlik  
Dernek, bağış/hibe sahiplerinin hangi konularda çalışmak üzere fon geliştirdiğimiz, sağlanan 

bağış/hibenin nasıl kullanıldığı ve fon geliştiren kişilerin konum ve yetkisini hakkında bilgilenme, bunun 
yanında sağlanan fonun büyüklüğü Derneğin bağımsızlığını etkileyebilecek bir oranda olmadığı sürece 
adlarını açıklamama haklarına saygı duyar.  

• Raporlama: Dernek düzenli olarak bağış/fon sahiplerine faaliyetleri hakkında bilgi verir 
ve bu bilgiyi çeşitli ortamlarda iletir. Dernek fonun nasıl harcandığına dair hatasız ve 
zamanında rapor verir. Fon kullanımı sürecinde tutarlı harcama yapma, katkıları eksiksiz 
rapor etme ve fon alma gerekliliklerine uyma, Derneğin öncelikleri arasındadır.  

• Bağış/Hibe Sahibinin Görünürlüğü ve Gizliliği: Talep edildiğinde, Dernek bağış/hibe 
sahibinin gizliliğini korur. Dernek hiçbir bağış/hibe sahibinin izni olmadan iletişim 
bilgilerini paylaşmaz. Dernek bir yandan da bağış/hibe sahibi gizli kalmayı talep 
etmemişse, bağış/hibe sahibinin görünürlük kurallarına uyar.  

• İletişim: Fon geliştirmeye ilişkin iletişim sürecinde, Dernek, uyguladığı faaliyetler ve 
fonun nasıl kullanılacağına dair açık, eksiksiz ve dürüst bilgi sağlamalıdır.  

 
5. Yasalara Uygunluk  
Dernek, yönetim ve işleyiş, finansal muhasebe ve raporlama konularında Türkiye’de ilgili 

mevzuata uyumlu biçimde davranır. Dernek adına yapılacak tüm kaynak geliştirme çalışmaları, 
Dernekler Kanunu, Yardım Toplama Kanunu, ilgili Vergi Kanunları ve Derneğin Tüzüğü ve İçtüzüğü gibi 
mevzuat uyarınca yürütülecektir.  

 
6. Sorumluluklar  

a. Denetim: Üyelere her yıl Derneğin yürüttüğü tüm kaynak geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verilir. 
Kaynak geliştirme stratejisi her iki yılda bir Genel Kurul’da onaylanır ve yılda en az bir kez Denetleme 
Kurulu’nca denetlenir. Dernek adına yürütülen tüm fon geliştirme faaliyetlerini Yönetim Kurulu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı denetler, koordine eder ve yürütür.  
b. Fon Geliştirme Uzmanlarından Faydalanma: Dernek, örgütle doğrudan bir ilişkisi olmayan fon 
geliştirme uzmanlarıyla çalışmaya karar verirse, Yönetim Kurulu Başkanı bu işbirliğini ve iş ve görev 
tanımını da içeren bir sözleşmeyi onaylamak zorundadır.  
c. Fon Geliştirme Stratejisi: Dernek sürdürülebilirliğini güvenceye almak için kısa ve uzun vadeli fon 
geliştirme stratejileri hazırlayıp uygulamayı taahhüt eder.  
d. Fon Geliştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Fon geliştirme, Derneğin program ve faaliyetleri kadar 
varlığını da sürdürmesi için hayati önem taşıyan bir faaliyettir ve Dernek üyelerinin, Yönetim Kurulu’nun, 
çalışanların ve gönüllülerin ortak sorumluluğudur. Yönetim Kurulu’nun, üyelerin ve çalışanların 
sorumlulukları Dernek Tüzüğü, İçtüzük ve iş tanımlarında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 


