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11 yıldır artarak süren mutluluk…
İyilik yolunda yürünen bir sosyal girişim Adım Adım.
Manevi getiri dışında hiçbir beklentisi olmayan gönüllülerin gücüyle büyüyüp,
gelişiyor, etki alanını sürekli genişletiyor. Ve bizler de; STK’lar, koşucular, bağışçılar ve
gönüllüler olarak 11 yıldır her anımızı mutlu, huzurlu ve gururlu geçiriyoruz.
2018 yıl sonu itibariyle Adım Adım gönüllü koşucu sayısı 56 bin kişiyi aştı.
İşi gücü iyilik peşinde koşmak olan 56 bin kişi :)

2008 yılında ilk adımlarımızı attığımızda amacımız, yardımseverlik koşusunu yaygınlaştırmak,
koşmayı daha anlamlı, bağış yapmayı daha eğlenceli hale getirmekti. Etrafımızdaki çoğu insanın
neredeyse hiçbir Sivil Toplum Kuruluşu’na (STK) bağış yapmadığını gözlemliyorduk.
Bunun ana sebebi güvensizlik, kaynağı ise şeffaflık ve hesap verebilirlik idi.
İşte bu nedenle şeffaflık ve hesap verebilirliğe bağlılığını beyan eden STK’larla koşmanın yanı sıra,
her yıl sonunda geçmiş yılımızı özetleyip, tüm sesleri duyarak kendimize hedefler koyduk

“Adım Adım 11 yılda nereden nereye geldi?” derseniz,
aşağıdaki tabloya göz atmanız yeterli. Rakamlar her şeyi söylüyor.

2018 yılında 11.863 gönüllü koşucu, adeta bir iyilik elçisi gibi kendi çevrelerindeki 1 milyonu aşkın kişiye adımlarını
adadıkları projeleri anlatıp, farkındalık sağlamaya çalışarak 12.692 yardımseverlik koşusu kampanyası düzenledi. Gönüllü
koşucular iyilik mikrobunu öyle bir yaydılar ki mesajlarını alan her 10 kişiden 1'i bağış yaptı ve 147.199 kişinin, 44 dernek/vakıf
için sağladığı destek 15 milyon TL'yi aştı. Kısacası, 30 günlük İstanbul kampanyası tek başına Türkiye’de doğal afet
kaynaklı SMS kampanyaları dışında bugüne kadar yapılmış en yüksek katılımlı bağışçılık hareketi oldu.
Adım Adım kurulduğunda 1 milyon TL bağışa ulaşmamız 3 yıl sürmüşken, 2018 Adım Adım İstanbul Maratonu
Kampanyası'nda 3 gün üst üste 1'er milyon TL bağış yapıldığını gördük. 11. yılımızda bağışçı sayısı %10 artarken,
ulaşılan bağış tutarı ise bir önceki yıla göre %15 arttı.
2017 yılı boyunca beraber koştuğumuz 40 STK, Türkiye’den yıl boyunca aldıkları bireysel bağışın
çok ciddi bir kısmını yardımseverlik koşusu için gerçekleştirdikleri projeler ile aldılar.
STK’lar henüz 2017 yılı finansallarını açıklamadıkları için bu yıla ait oranı vermek mümkün olamasa da
açıklanan bireysel bağış tutarları ile 2016 yılı oranını %36 olarak açıklamak mümkün. Yardımseverlik koşusu ile
sağlanan katkı, bireysel gücü daha az olan yeni ve küçük STK’lar için çok daha yüksek iken (%66), belli bir bireysel bağış
tabanı olan STK’lar (toplam bireysel bağışı 1 milyon TL üzerinde olanlar) için daha düşük (%12) oranda gerçekleşti. Bu
bize yardımseverlik koşusunun büyük/küçük her STK’ya önemli bir katkı sağladığını gösterirken,
küçük STK’lar için bir can suyu kaynağı olduğunu da işaret ediyor.

Ne güzeldir birliktelik…
Yıllar geçtikçe bizi en çok heyecanlandıran değişimlerden biri de Adım Adım bünyesindeki dernek ve vakıfların
birbirlerini sürekli artan bir enerjiyle desteklemeleri oldu. Bu birliktelik 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında öyle bir hale
geldi ki tüm STK’lar, Türkiye çapındaki bir farkındalık kampanyası için birbirlerine destek vermeye, Van’dan izmir’e
koşan Rıza Martaş’ın sivil toplumun gelişimi adına yaptığa çağrının yayılmasına aracılık ettiler. 1.830 km boyunca ne
kadar büyük bir aile olduğumuzu hissettik, daha çok kenetlendik ve inanılmaz bir güçle başladık İstanbul Maratonu
kampanyasına.

STK'ların beraberliği büyümeyi tetiklediği gibi, aynı zamanda koşucuların aidiyetini de artıran bir unsur haline geldi.
Koşucular, bir arada duran, birbirini destekleyen, rekabetten uzak, tamamen iyilik üzerine kurulu ve umut dolu bir
platformun destekçisi olmaktan çok mutlular ve bunu her zaman dile getiriyorlar.

2018’de bizim için önemli 8 gelişme yaşadık:
1. Beraber koştuğumuz dernek/vakıf (STK) sayısını 40’tan 74’e çıkardık.
2. 2018 yılında, Adım Adım bünyesinde yer alan ancak yardım toplama izni olmayan STK'ların İPK Platformu'nda
yardımseverlik koşusu kampanyası açamayacaklarını duyurduk. Üzülerek almak zorunda kaldığımız bu karar nedeniyle
2018 yılı içerisinde Adım Adım'a dahil olan 74 STK'nın 44 tanesi kampanya açtı. Kampanya açamayan STK'ların bir kısmı
ilgili resmi mercilere yapmış oldukları başvuruya rağmen izin alamazken, bir kısmı da hiç başvurmadıkları için bizimle
koşamadılar. Dileğimiz ilerleyen yıllarda bu sürecin STK'lar için kolaylaştırılmasıdır.

3. 2018 yılında bizi heyecanlandıran bir diğer gelişme ise, yardımseverlik koşusu kampanyalarını yönetmek amacıyla
Adım Adım tarafından geliştirilip, yürütülen İyilik Peşinde Koş (İPK) Platformu'nu yeni yarışlara (Bursa Eker I Run ve Boğaziçi
Yüzme Yarışı) açmak oldu. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, sistemi bütün yarışlarda kullanılabilecek hale getirmektir.
4. Sayı arttıkça biz de STK'ları bireysel bağış büyüklüklerine göre takip etmeye başladık.
Bu, farklı büyüklükteki STK'ların potansiyellerini görmek açısından çok faydalı bir gelişme oldu.

5. Artan STK sayısı ile beraber Adım Adım Destek Grubu’nun işleyişini yeniden yapılandırıp, tecrübeli (en az 2 kere
yardımseverlik koşusu yapmış) STK'lara ve yeni STK'lara farklı biçimlerde destek vermeye başladık.
6. Yardımseverlik koşusu yapmak isteyen gönüllü ve STK’lara ilham vereceğine inandığımız Yılın Yardımseverlik
Koşusu Ödülü’nün ikincisini bu sene Logitech sponsorluğunda muhteşem bir hikayeye verdik. Murat Deniz
Ersen ve annesi Nilay Ersen ödülün sahibi oldu.

7. 2017 yılında kullanmaya başladığımız Chatbot sistemi, yardımseverlik koşusu ile ilgili sorulara adimadim.org ve
ipk.adimadim.org üzerinden otomatik cevap vererek, 2018 yılında üzerimizden önemli bir yük aldı.
8. Adım Adım'ın büyümesinde 3. aşama olarak gördüğümüz Adım Adım Koşu'nun şehirlere yayılmasını
hızlandıracak önemli bir projeye başladık fakat bu sene tamamlayamadık, çalışmaya devam ediyoruz.
Adım Adım Koşu'yu diğer şehirlere taşıyabileceğimize inanmamızı sağlayan
Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir Adım Adım ekiplerine bizi bu kadar heyecanlandırdıkları için teşekkürler.

Sürdürülebilirlik adına…
İPK, dünyanın ilk ve halen tek, birden fazla STK’ya hizmet veren yardımseverlik koşusu odaklı peer2peer
kaynak geliştirme platformudur. Ortak karar neticesinde, platformun sürdürülebilir olması için -ilk yatırım
maliyetinden sonraki- yıllık bakım ve geliştirme giderlerini platformu kullanan STK'lar kendi aralarında
paylaşmaktadırlar. Adım Adım STK'ları yardımseverlik koşusu ile aldıkları bağışın %2'sini veri saklama, bakım ve
geliştirme için Salesforce'a verirken, kredi kartı ile yapılan her bağış için de Fonzip'e 1.69 TL vermektedirler.
Rakamlar yaklaşık olarak toplam bağış gelirlerinin %3,5'una denk gelir ki bir STK için oldukça düşük bir kaynak
geliştirme maliyetidir bu. Yurt dışında benzeri platformlar %8-12 aralığında maliyetle çalışırlar. Bu da Adım Adım
gönüllü ruhunun katkısının sadece bir kısmını gösterir. İş ortaklarımız Kofana/Salesforce ve Fonzip'e başarımızın
önemli bir kısmını borçluyuz. Süreç boyunca her iki kurum da bir iş ortağından öte, bir gönüllü gibi çalıştılar.
Çok teşekkürler…
2018'de sponsorlarımızın destekleriyle iletişim alanında çalışmaya başladığımız yeni iş ortağımız Pikan Ajans,
sivil toplumun nabzını tutan çalışmalarıyla söylemlerimizi kuvvetlendirdi. Özverili çalışmaları için teşekkürler…

Adım Adım’ın büyümesine önemli katkı sağlayan bir başka işbirliği çalışması ise, STK'lar konusunda Açık Açık
Derneği'nden alınan destek oldu. 8 STK iken bütün STK'ların finansalları, kontakt kişileri, yönetici bilgilerini
gönüllü gücü ile toplayan ve güncelleyen Adım Adım'ın, 74 STK'ya ulaşma yolculuğunda dışarıdan destek alması
kaçınılmazdı. Böylece, ana amacı Türkiye'de bağışçı haklarını imzalayan STK'ları bir araya getirmek,
şeffaflığı ve hesap verebilirliği kurum kültürü olarak benimsediğini ilan eden STK'lar ile kişileri ve
kurumları buluşturmak olan Açık Açık Derneği ile çalışmaya başladık.

Gurur tablomuz…
Aşağıdaki tablo bizim gurur tablomuzdur.
Sivil toplum dünyası her 1 TL bağışın bile ne kadar önemli olduğunu bilir. Biz de bu sebeple tüm iletişimimizde bağış tutarı
yerine, bağış adedini ön plana çıkarırız. Ancak yine de Adım Adım olarak STK'lara etkimizi en iyi görebildiğimiz tablo,
aşağıdaki tablodur. Burada göz öününde tuttuğumuz referans, STK'ların geçmiş sene bütün Türkiye'den aldıkları bireysel
bağışın yüzde kaçını bu sene yardımseverlik koşusundan topladıklarıdır.

2017 yılında yıllık bireysel bağışı 100 bin TL'nın
altında olan Yıldız STK'lar olarak
adlandırdığımız STK'lar, 2017 yılı boyunca
aldıkları bütün bireysel bağışın ortalama
5 katını bu sene Adım Adım ile beraber
yardımseverlik koşusu yaparak sağlamışlardır.
2017 yılında yıllık bireysel bağışı 100 bin TL ile
1 milyon TL arasında olan Genç STK'lar olarak
adlandırdığımız STK'lar, 2017 yılı boyunca
aldıkları bütün bireysel bağışın ortalama
%70'ini bu sene Adım Adım ile beraber
yardımseverlik koşusu yaparak sağlamışlardır.
2017 yılında yıllık bireysel bağışı 1 milyon TL
üzerinde olan Büyük STK'lar olarak
adlandırdığımız STK’lar, 2017 yılı boyunca
aldıkları bütün bireysel bağışın ortalama
%20'sini bu sene Adım Adım ile beraber
yardımseverlik koşusu yaparak sağlamışlardır.

Adım Adım, 2018 yılı itibariyle beraber koştuğu STK’ların, bireysel bağışlarının ortalama %40'ına ulaşmalarını
sağlamıştır. Yardımseverlik koşusu yapan STK'ların ciddi bir iş yükü aldıklarını da unutmamak gerekiyor. Bizler
bu konuda STK'lardan çok şey öğreniyoruz ancak öğrendiğimiz en önemli şey, koşucularına hızlı, güleryüzle,
gerektiğinde espri ile geri dönen STK'ların daha avantajlı olduğudur.

Kurumsal iyilik…
Kurumsal Takımlar ilk günden beri çok inandığımız, son 6 yıldır da istikrarlı bir şekilde yatırım
yaptığımız bir konu. 705 tanesi 2018 yılında olmak üzere, bugüne kadar 1.173 kurum yardımseverlik
koşusu yaptı. Takım çalışması ve sağlıklı yaşama dair pozitif yan etkileri ile birlikte sağladığı
farkındalığın da kurumların çok hoşuna gittiğini ve yardımseverlik koşusunun
diğer kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilham verdiğini görüyoruz.
2018 yılında inanılmaz hikayeler yazan kurumlar oldu. Sadece ticari kurumların dahil olduğu
(dernek/vakıf takımları hariç) ilk 50 kurum listesini paylaşmak isteriz. Başarılı kurumsal takımların
neredeyse hepsinin üst yönetimi ve liderleri bu sosyal sorumluluk projelerini çeşitli şekillerde
desteklemişlerdir.

Kurumsal takımların sosyal sorumluluk projelerini ve dolayısıyla gönüllülüğü yaygınlaştırmak
açısından yardımseverlik koşusunun ne kadar önemli olduğunu aşağıdaki tablodan okumak mümkün.
Tüm kurumlar, gönüllü koşucuları ve takım kaptanları sivil topluma katkılarından dolayı kuvvetli bir alkışı hak ediyorlar.

Kocaman yürekli bireysel koşucular…
Adım Adım’ı başarılı kılan özelliği, bir araya gelen kişilerin ortak etkilerinin iyilik yayıldıkça arttığını
gösterebilmesidir. Bu yüzden kurumlardan bahsedip, gönüllü bireysel koşuculardan bahsetmemek olmaz.
2018 yılında en çok bağışçıya ilham veren ilk 35 gönüllü koşucunun ismini aşağıda görebilirsiniz. 2008 yılında
ilk 30’a girmek için 15 kişi ve 1.300 TL’lik bir bağış yetiyordu. 10 yıl sonra geldiğimiz noktada bu listeye
girmek için 100 bağışçı bile yetmiyor. Bu da bize iyiliğin yayıldıkça domino taşı etkisi sağladığını gösteriyor.

İlk 30’a girenlerin %80'inin hayatlarında ilk defa yardımseverlik koşusu yaptığını biliyor muydunuz? Gönüllü
koşucu, adına koştuğu projeyi ne kadar içselleştirip, sahiplenirse çevresine de o kadar etkili bir şekilde
anlatabiliyor. Bu kişiler faydasına inandıkları her işte fark yaratabilirler.
Yeter ki yaptıkları iş kalplerine dokunup, akıllarına yatsın.
Özellikle üç senedir, kampanyalardaki bağışların, yaşanan ekonomik durgunluktan negatif olarak etkilenmesinden
çekindiğimizi itiraf etmeliyiz. Oysa korktuğumuzun tam aksine, bağışçı sayısındaki ve ortalama bağıştaki
durdurulamayan artış bizi mutlu ediyor her seferinde. Zor zamanlarda insanların iyi şeylere tutunma isteğinin,
miktarı hiç önemli olmayan bağışlarla kendini gösterdiğine inanıyoruz artık.
Aşağıdaki tabloda gözüken ve 2013 yılı ile başlayan düşüşün ana sebebi, koşucu sayısı fazla olan endüstri ve
otomotiv şirketlerinin mavi yakalı çalışanlarının da yardımseverlik koşusu yapmaya başlamaları olmuştur. 2018
yılında artan kurum sayısına rağmen bu ortalamada da artışı görmek bizi mutlu etti. Bunu bağışçılık
kültürünün yaygınlaşması adına çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. 10 yıldır medyan bağış tutarının (50 TL)
hiç değişmemiş olduğunu da özellikle belirtmek isteriz.
Adım Adım olarak kendimize koyduğumuz en önemli
performans kriteri, bir gönüllü koşucunun, bir
kampanyasında kaç kişinin bağış yapmasına vesile
olduğudur. Bu sayı, gönüllünün ne kadar iyi kampanya
yaptığı ile doğru orantılıdır. Kampanyayı duyan kişilerin
belli bir kısmının bağış yaptığı düşünüldüğünde, bu
sayının artması Adım Adım’ın daha iyi kampanya
yönettiğini ve gönüllüleri bu konuda daha iyi motive
ettiğini göstermektedir.
2018 yılında ortalama bir gönüllü koşucu, yaptığı
koşu sayesinde adımlarını adadığı proje için 15 kişinin
toplam 1.545 TL bağış yapmasına vesile olmuştur. Bu
ortalamaların yardımseverlik koşusunun en çok geliştiği
ABD'de 300 USD ve 9 kişi olduğunu dikkate alırsak,
Adım Adım'ın kampanya başarısı daha net görülebilir.
Bir STK’ya yapılan ortalama bağışın 50 TL olduğu
düşünüldüğünde ise 1 gönüllü koşucunun STK’ya her
anlamda ne kadar çok katkısı olduğu ortaya çıkar.

Perde arkasındakiler…
Adım Adım, tüzel kişiliği olmayan, tamamen gönüllü gücü ile çalışan bir yapı, iyilik peşinde koşmanın etrafında
STK’ları, gönüllüleri, bağışçıları ve sponsorları bir araya getiren bir çember, tek amacı iyilik peşinde koşmak olan
bir topluluk. Tüzel kişiliğimiz ve çalışanımız olmasa da Adım Adım’ın 56 bin koşucu, 74 STK, 1.000 kurum ve yüzbinlerce
bağışçıyı ve bu sistemi ayakta tutacak sponsorları koordine edebilmesi için bir yönetiminin olması gerekiyor.
Bu yönetim yapısı, Adım Adım İcra Kurulu, icra ile koordineli hareket ederek STK'ların gücüne güç katan Adım
Adım Gönüllü Destek Grubu, Adım Adım Antrenörleri ve mesleki (hukuk vb.) gönüllülerden meydana gelir.
İcra Kurulu’ndaki koçlukların güncel listesine tek tek göz atacak olursak:
Kaynak Geliştirme Koçu: İ. Renay Onur
Veri Sorumlusu: Aytaç Gültekin
Marka ve İletişim Koçu: Kıvanç Ergun
Sorumlular: Gamze Ceylan Erdemir, Kadriye Arslan
STK Koçu: Pınar Duman Erdem
Sorumlu: Bilge Tuğlu
Çalışma Grubu Üyesi: Tuğçe Buket Aydın
Bireysel Koşucular Koçu: Emre Öztuna
Sorumlu: Özgül Dizman
Çalışma Grubu Üyesi: Nihan Çoban
Kurumsal Takımlar Koçu: Burcu Alpaykut Gürçay
Sorumlu: Begüm Ata
Sponsorluk Koçu: Emre Mollaoğlu
Sorumlu: Doğan Akyıldız
Etkinlik Koçu: Esra doğruyol
Sorumlu: Murat Sevil
İK Koçu: Müge Önder
Geçtiğimiz dönem İcra Kurulu'ndan ayrılan, yeniden yapılanma sürecimizde getirdiği öneriler ve uygulamalarla hepimizin gücüne güç katan ve yurt dışına
taşındığı için artık aramızda olmayan Banu Parlar'a, Çaylaklar efsanesini güçlendirip, bugünlere getiren Memnune Bozoğlu'na ve Marka ve İletişim Koçluğu'na
verdiği destek için Olcay Soykan'a, STK Koçluğu'na verdiği destek için Özcan Köse'ye, Sponsorluk Koçluğu'na verdiği destek için Cihan Durmaz’a, Etkinlik
Koçluğu'na verdikleri destek için Çiğdam Akyıldız ile Barbaros Aydın'a ne kadar teşekkür etsek azdır.
Adım Adım Organizasyon yapısına dair daha detaylı bilgi almak için tıklayın...

Destekçilerimizle daha da güçlüyüz :)
“Tüzel kişilik değiliz” demek kolay olsa da elbette operasyonu çok zorlaştıran bir durum bu.
New Balance ve Eker ailesine kocaman bir teşekkür etmek istiyoruz. 2018'de Adım Adım’a verdikleri destek ile 12
farklı alanda faaliyet gösteren 74 STK’ya da destek vermiş oldular. Her iki önemli sponsorumuzun, birlikteliğimizin 4.
yılında da halen bizimle aynı heyecanı paylaşıyor olmaları en büyük şansımız.

2018 yılı boyunca bize destek olan servis sponsorlarımız Logitech, MNG Kargo, Marjinal Porter Novelli,
Redif Dijital Ajans, Interpress Medya Takip Merkezi ve İZ TV… İyi ki varsınız :)

İyiliği yaymaya devam…
“İyilik Peşinde Koş” sloganımıza paralel olarak yardımseverlik koşusunu bir kültür haline getirmek için var
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.
56 bin kişilik ve tek ortak bağı iyilik olan bir kalabalığın içinde bizlerle olduğunuz, koştuğunuz, hayranlıkla
izleyip ders aldığımız hikâyeler yazdığınız/anlattığınız, gerçekten yorulduğumuz, tükenmiş hissettiğimiz
anlarda attığınız destek ve teşekkür mesajları ile bize güç verdiğiniz için minnettarız
2019’da da birlikte yepyeni rekorlara imza atabilmek dileğiyle…

Her türlü sorunuz ve öneriniz için her zaman şuradayız: iyilikpesindekos@adimadim.org

