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A-1 – İPK Nedir? (https://ipk.adimadim.org/nedir)

İyilik Peşinde Koş Platformu Nedir?
İyilik Peşinde Koş Platformu, Adım Adım’ın desteklediği Sivil Toplum Kuruluşlarının Projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı
bir yardımseverlik koşusu web platformudur. Adım Adım’ın 8 yıl boyunca koşan 7,000 koşucu ve 66,000 bağışçı sayesinde biriktirdiği
tecrübeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünyada sadece yardımseverlik koşusu için yapılmış ilk dijital kaynak yaratma platformudur.

Bu web platformu sayesinde yardımseverlik koşusu yapmak isteyen gönüllü koşucuların hayatını kolaylaştırır.
Nasıl mı?
•

Yardımseverlik Koşusunun ne olup ne olmadığı hakkında bilgi alabilirler.

•

Projeler arasından kendilerini heyecanlandıran ve destek vermek için adına koşmak istedikleri projeyi bulabilirler.

•

Kampanyalarını yaratabilirler.

•

Anlık olarak kampanyaları adına direk olarak dernek/vakıflara yapılan bağışların miktarını ve sayısını takip edebilirler.

•

Daha önceki yıllarda Adım Adım bünyesinde gerçekleştirdikleri yardımseverlik koşuları hakkında bilgi alabilirler. (Kim onu
desteklemek için ne zaman, ne kadar bağış yapmış?)

•

Bu sayede önceki yardımseverlik koşularındaki bağışçıları ile tekrar iletişme geçebilirler.

•

Yardımseverlik koşusu yapabilmek için neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi alabilirler.

•

Kendilerine bağış yapan bağışçıları, bağış yaptıkları dernek/vakfın yöneticisinden, anında teşekkür mektubu alırlar.

•

Kendilerine bağış yapan bağışçıları, bağış yaptıkları dernek/vakıftan otomatik olarak sertifikalarını alırlar.

Adım Adım olarak bugüne kadar yardımseverlik koşusu yapan binlerce kişinin analizini yaptığımızda ilk koşusunda başarılı bir sonuç alan,
keyif alan yardımseverlik koşucularının bir daha Yardımseverlik koşusu yapma ihtimalleri, keyif almayanlara göre 2.5 kat daha fazladır.

Adım Adım ile yardımseverlik koşusu yapanlar %80 daha fazla bağışçıya ulaşırlar.
Bu platform ile bu keyfin daha da çok arttıracağımızı ve dernek/vakıfları daha da güçlendireceğimizi umut ediyoruz. Bu platformun
yapılmasına destek olan Ana Sponsorumuz New Balance’a, Eker’e, Wings For Life’a ve projeyi yürüten Salesforce Türkiye Kofana ve Fonzip
ekiplerine teşekkür ederiz.
Haydi sen de bize katıl, iyilik peşinde koşan adımlarımız daha da güçlensin.
Adım Adım

A-2 – Adım Adım İletişim Formu (http://www.adimadim.org/iletisim/Iletisim.aspx)

Adım Adım Oluşumu ve İyilik Peşinde
Koş platformuyla alakalı tüm sorularını
bu form aracılığıyla Adım Adım
gönüllülerine iletebilirsin

A-6 – Arama kutusu (https://ipk.adimadim.org/search?searchkey=tofd)

Arama kutusuna herhangi bir şey
yazarak İPK platformunda arama
yapabilirsin.
Aradığın kelimeye bağlı olarak
platformda kayıtlı olan koşucular, koşu
grupları, kurumsal koşu takımları ve
STK’lar sonuçlarda çıkabilir

A-7 - İstatistikler

Ana sayfadaki istatistikler panelinde, «Tüm Zamanlar» başlığında Adım Adım Oluşumu’nun kuruluşundan bu yana oluşuma üye olan kişi sayısı,
yapılan tüm yardımseverlik koşusu kampanyalarında destek veren toplam bağışçı sayısı, toplamda ulaşılan bağış tutarı ve toplanan bağış tutarıyla
etki edilen / edilebilecek toplam canlı sayısı yer alır.
Tüm zamanlar istatistiğiyle beraber, istatistiklerin ana sayfada gösterildiği anda aktif olan etkinliğe / etkinliklere ait bireysel kampanya oluşturan
koşucu sayısı, destek veren bağışçı sayısı, ulaşılan toplam bağış tutarı ve toplanan bağış ile etki edilen / edilebilecek toplam canlı sayısı her etkinlik
için ayrı ayrı gösterilir.
Tüm zamanlar ve aktif etkinlik istatistikleri bantta sırayla döner

1- Gönüllü Koşucu sayısı (Tüm Zamanlar istatistiğinde platforma üye olan toplam koşucu sayısı, etkinlik istatistiğinde o etkinlikte kampanya açmış
koşucu sayısı gösterilir.
2- Bağışçı Sayısı
3- Toplanan Bağış tutarı
4- Etki edilen / edilebilecek canlı sayısı

A-8 – Koşuya Kaydol (http://www.adimadim.org/adim/57/hangi_yarislarda.aspx)

Ana sayfadaki «Koşuya Kaydol»
bağlantısına tıklandığında Adım Adım
sitesinde Yardımseverlik Koşusu
yaptığımız yarışlarla ilgili detayları
bulabilirsin

A-9 – Antrenmana Başla (http://www.adimadim.org/adim/1/Antreman-Onerileri.aspx)

Ana sayfadaki «Antrenmana Başla»
bağlantısına tıkladığında Adım Adım
sitesinde kendileri tecrübeli birer
koşucu olan gönüllü antrenörlerimiz
tarafından derlenen antrenman koşu
antrenmanı önerilerini inceleyebilirsin.
Ayrıca koşmaya yeni başlayanlar için
düzenlediğimiz Adım Adım çaylak
antrenmanlarını yaptığımız lokasyonlar
ve diğer detayları da bu sayfada
bulabilirsin

A-10 – Chatbot

İPK Platformunda her hangi bir sayfada
sağ alt köşede görebileceğin «Sana
nasıl yardımcı olabilirim?» yazan
düğme aracılığıyla Adım Adım ve İPK
hakkında dilediğini sorarak otomatik
yanıt sistemimizden destek alabilirsin.
Aradığın cevabı otomatik yanıt
sistemimizde bulamazsan,
gönüllülerimiz durumdan haberdar
edilecek ve sana e-posta üzerinden
merak ettiğin konuyla alakalı destek
verilecektir

Desteklenen
STK’lar

B – Desteklenen STK’lar (https://ipk.adimadim.org/stklar)

Desteklenen STK’lar sayfasında Adım Adım
Oluşumu’na dahil olan ve İPK Platformu’nda profil
oluşturup yardımseverlik koşusu kampanyası
yürütmeye hak kazanmış dernek ve vakıfların listesi
görünür
1- STK’ları «Faaliyet Alanları»na göre filtreleyerek
görüntüleyebilirsin

2- STK’ları «Faydalanıcı Grupları»na göre filtreleyerek
görüntüleyebilirsin
3- Tüm alanları seçebilir veya seçili filtreleri
temizleyerek tüm STK’ları görüntüleyebilirsin
4- Tüm STK’ları görüntülemek veya sadece aktif
etkinliklerde aktif projesi olan STK’ları görüntülemek
için filtreleme yapabilirsin
5- Aktif etkinlikleri ve STK projeleri görüntülemeyi
seçersen ayrıca aktif etkinliklere göre de filtreleme
yapabilirsin

6- Geçmişte İPK Platformu aracılığıyla yapılmış tüm
kampanyaların sonuçlarını görüntüleyebilirsin
7- Aktif bir etkinlik ve STK projesi için kampanya
oluşturabilirsin
8- Adım Adım Oluşumu ve İPK Platformu’na dahil
olmasını istediğin bir dernek veya vakfı önerebilirsin

B – Desteklenen STK’lar (https://ipk.adimadim.org/stklar)

9- Adım Adım Oluşumu’na üye olan
STK’ların sayfada görünümü.
Desteklenen STK’lar sayfasında hiçbir
filtre seçili değilken tüm dernek ve
vakıflar sayfada görüntülenir.

Platformda aktif bir etkinlik varsa ve bir
STK’nın o etkinlikte aktif bir projesi
mevcutsa, STK logolarının altında
görünen «Şu anda açık kampanyası
yok» ifadesi o STK’da görünmez.

B-6 – Desteklenen STK’lar – Tüm Kampanya Sonuçları (https://ipk.adimadim.org/kampanya-sonuclari)

Tüm kampanya sonuçları sayfasında STK’lar bazında
gönüllü koşucu sayıları, destekleyen bağışçı sayıları,
toplanan bağış miktarları görüntülenebilir.
STK’lar yıllık olarak topladıkları bireysel bağış tutarına
göre Büyük Takım, Genç Takım ve Yıldız Takım olarak
kategorilere ayrılmış ve bu şekilde sıralanmıştır.
Buradaki amaç uzun süredir var olan çok tecrübeli
STK’ları ve daha yeni kurulmuş daha az tecrübeli
STK’ları kendi aralarında değerlendirmektir.
En sağ sütunda ise yardımseverlik koşularında
yaratılan kaynağın içerisinde büyük payı olan
Kurumsal Takımlar topladıkları bağış tutarına göre
sıralanmaktadır.
Filtreleme ile Tüm Yıllar ve Tüm Etkinlikler veya Yıl ve
o yıl yapılan her hangi bir etkinlik seçilerek detayları
görüntülenebilir.
Koşucu sayıları, bireysel kampanyalarına en az bir
kişiden destek almış olan koşucuların toplamını
gösterir.
1- Gönüllü koşucu sayıları
2- Destekçi / Bağışçı sayıları
3- Toplanan bağış tutarları
4- Kurumsal Takımlar toplanan bağış tutarları

5- Filtreler

B-8 – Desteklenen STK’lar – STK Öner

Desteklenen STK’lar sayfasında «STK Öner»
düğmesine basıldığında aynı sayfada yandaki
görselde yer alan pop-up form açılır.
1- Önermek istediğin STK’nın adını gir
2- Önermek istediğin STK’nın tipini seç

3- STK’nın tanıtım yazısını ekle
4- STK’da görev alan ilgili kişinin adını gir
5- STK’da görev alan ilgili kişinin soyadını gir
6- STK’da görev alan ilgili kişinin e-posta
adresini gir

7- STK’da görev alan ilgili kişinin cep telefonu
numarasını gir
8- Önerilen STK’nın telefon numarasını gir
9- Önerilen STK’nın web sitesi adresini git
10- Formu gönder. Bu düğmeye basıldığında
ilgili kişi e-posta adresi kısmında girilen
adrese Adım Adım ve İPK Platformu
üyeliğiyle alakalı bir bilgilendirme mesajı
gönderilir.

STK Profili ve
Detayları

B-9-1 - STK Profili ve Detaylar

Desteklenen STK’lar sayfasından incelemek
istediğiniz bir dernek veya vakfın logosuna / ismine
tıkladığınızda STK sayfası bu şekilde görünür.
1- STK’nın adı
2- STK logosu
3- STK’nın tanımı
4- STK’nın aktif olan projesine / projelerine ait bilgiler
bu alanda görünür. Aynı anda birden fazla etkinlikte
birden fazla aktif projesi mevcutsa projeler etkinlik
tarih sırasına göre yukarıdan aşağı sıralanır. Yeşil ile
yazılan proje adına tıklandığında o projenin
detaylarına gidilir
5- STK’nın şimdiye kadarki sosyal etkisi bu alanda
görünür. İlgili STK adına herhangi bir etkinlik ve
projede kampanya yapmış olan koşucu sayısı ve
toplanan bağış tutarı görüntülenir
6- STK’nın geçmişte katıldığı etkinliklerde yaptığı
projelerin listesi bu alanda görünür. Yeşil ile yazılan
proje adına tıklandığında o projenin detaylarına
gidilir

7- Mavi soru sor düğmesiyle STK’ya ulaşılabilirsin (bu
düğmenin görünmesi için İPK’da oturum açılmış
olması gerekmektedir)
8- Bireysel kampanya oluşturma sayfasına
yönlendirir

B-9-1-1 - Aktif STK Projesi

STK sayfasındayken aktif projelerden birinin ismine tıklandığında aktif
proje sayfası bu şekilde görünür
1- Proje adı. Etkinlik adı, etkinlik yılı, STK adı veya kısa ismi ve proje adından
meydana gelir
2- Proje tanımı. Proje kapsamında ne yapılacağı ve amacı kısaca bu alanda
anlatılır
3- Proje kısa etki açıklaması. Kalın punto ile yazılan bu alanda, proje için
toplanan ne kadarlık bir bağış tutarı ile bir canlının hayatına etki edileceği
kısaca anlatılır.
4- Proje görseli. Projeyi anlatan bir görsel bu alanda görünür

5- STK’nın bu proje kapsamında toplamayı planladığı bağış hedefi burada
görünür
6- STK’nın bu projede beraber koşarak destek toplamayı planladığı koşucu
sayısı burada görünür
7- Projenin dahil olduğu etkinliğin yapılacağı tarihi gösterir
8- Proje kapsamındaki sosyal etki bu alanda görünür. Projede yer alan
koşuculara destek olan toplam bağışçı sayısı ve toplanan bağış miktarı
görüntülenir.
9- Bu proje için bireysel kampanya oluşturan koşucuların listesi bu alanda
görünür.

10- Sen de Aramıza Katıl düğmesiyle kampanya oluşturma sayfasına gidilir.
11- Mavi soru sor butonuyla STK’ya ulaşılabilirsin (bu düğmenin görünmesi
için İPK’da oturum açılmış olması gerekmektedir)

12- STK logosu ve STK tanıtım metni

B-9-1-2 - Geçmiş STK Projesi

STK sayfasında geçmişte yapılan
projelerden birinin ismine tıklandığında
proje sayfası bu şekilde görünür
Aktif proje sayfasından farklı olarak,
geçmiş bir proje olduğu için proje
görseli, proje koşucu ve bağış tutarı
hedefleri, kampanya oluşturma düğesi
ve soru sor düğmesi görünmemektedir.

B-9-1-2 – Soru Sor

Bir STK sayfasında veya STK proje sayfasında bulunan
mavi «Soru Sor» düğmesine basıldığında ekranın
ortasında STK’ya ulaşılabilmesini sağlayan bir pop-up
form ekranı açılır. Mavi soru sor düğmesini yalnızca
İPK Platformunda oturum açan üyeler görebilir
1- STK logosu. Hangi STK sayfasından veya proje
sayfasından bu düğmeye basılırsa ilgili STK’nın
logosu görünür ve formda yazılan bilgiler / soru o
STK’ya iletilir
2- STK’ya iletmek istediğiniz soru veya durumun
konusunu yazılır
3- İletilmek istenen soru veya konunun detayları
yazılır
4- Gönder düğmesine basıldığında formda yazılan
bilgiler / soru STK’ya iletilir ve aşağıdaki görsel
görünür

Koşucular ve
Koşucu Profilleri

C - Kayıt Ol

Kayıt Ol Formu
(https://ipk.adimadim.org/site/signup)

İPK Platformu’na kayıt olmak için bu
sayfadaki form doldurulur
1- Bu kısma platforma giriş yaparken
kullanacağın e-posta adresini giriş yap. Ayrıca
bu e-posta adresi Adım Adım tarafından sana
ulaşmak ve gerektiğinde bilgilendirme
yapmak amacıyla kullanılacaktır.
2- Platforma giriş yaparken kullanacağın
şifreyi yaz

3- İsmini yaz
4- Soyismini yaz
5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
istinaden platforma verdiğin bilgilerin
saklanması ve gerektiğinde kullanılmasına
dair bilgilendirme ve rıza metnini oku ve
kabul kutucuğunu işaretle
6- Kaydol düğmesine basarak kayıt işlemini
tamamla. Kayıt olurken 1 numaralı kısımda
vermiş olduğun e-posta adresine bir üyelik
aktivasyon mesajı ve linki gönderilecektir.

C - Kayıt Ol - KVKK Bilgilendirmesi (http://www.adimadim.org/adim/89/kvkk.aspx)

Kayıt ol formunda bulunan 5 numaralı
alandaki KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ
bağlantısına tıkladığında konuyla alakalı
sayfaya ulaşarak ilgili metni inceleyebilirsin

C – Kayıt Ol

Kayıt Formunda «Kaydol» butonuna basarak
kayıt işlemini tamamla. Kayıt olurken 1
numaralı kısımda vermiş olduğun e-posta
adresine bir üyelik aktivasyon mesajı ve linki
gönderilecektir.

C – Kayıt Ol – Aktivasyon Mesajı

Kayıt Formunda «Kaydol» butonuna basarak
kayıt işlemini tamamla. Kayıt olurken 1
numaralı kısımda vermiş olduğun e-posta
adresine bir üyelik aktivasyon mesajı ve linki
gönderilecektir.
1- Bu linke tıkladığında İPK Platformu üyeliğin
aktif edilecektir

C – Kayıt Ol – Aktivasyon

E-posta adresinize gelen mesajdaki üyelik
aktivasyon linkine tıkladığınızda üyeliğinizi
aktif edildiğine dair bir metin görürsün.
«Tebrikler, üyeliğin aktif hale getirildi. Şimdi
İPK'ya e-posta adresin ve şifrenle giriş
yaparak profilindeki iletişim, şehir, tişört
bedeni gibi önemli bilgilerini tamamlayabilir
ve bizden gelecek güzel haberleri
bekleyebilirsin.»

C – Kayıt Ol – Hoş Geldin Mesajı

İPK üyelik aktivasyonunu tamamladıktan
sonra üyeliğini oluşturduğun e-posta
adresine bir Hoş Geldin mesajı iletilecektir.
1- Bu e-posta mesajında İPK ile başlayan
koşucu numaranı görebilirsin

D - Giriş

Giriş Sayfası
(https://ipk.adimadim.org/login)

İPK Platformu’na giriş için bu sayfadaki
alanlar doldurulur
1- İPK’ya kayıt olurken verdiğiniz e-posta
adresini yaz
2- İPK’ya kayıt olurken belirlediğiniz şifrenizi
gir
3- Giriş düğmesine basarak oturum aç

D - İPK Platformu Ana Sayfa (Oturum Açık – Giriş Yapıldı)

1 – Profil Sayfası / Profil oluştur

4 – Aktif Etkinlik Koşucular Gurur Tablosu

2 – Yardım Kampanyalarım

5 – Aktif Etkinlik Kurumlar Gurur Tablosu

3 – Aktif Olan Etkinlikler

6 – Aktif Etkinlik Koşu Grupları Gurur Tablosu

D-1-1 – İPK Profili Oluşturma (https://ipk.adimadim.org/profile/create)

İPK’ya kayıt olup üyelik aktif edildikten sonra profil
hemen aktif olmayacaktır. İPK’ya ilk defa giriş
yapıldığında ana sayfada bulunan mavi «Profilim»
butonu ya da sağ üstteki «Hoş geldin XXX»
butonundan profil sayfasına gidilerek temel bilgiler
doldurulur.
Profilde zorunlu olan alanları doldurmadan profilini
oluşturamaz ve yardımseverlik koşusu kampanyası
başlatamazsın. Zorunlu olmayan alanları da
doldurursan İPK profilin potansiyel destekçilerin ve
site ziyaretçileri tarafından daha çok ilgi çeker ve
kampanyana destek olma ihtimalini güçlendirir.
Ayrıca bu veriler sayfada «Profilini Güncellemen
Neden Önemli?!» başlığında ve İPK’ya kayıt olurken
onayladığın KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ içerisinde
belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
1- TC kimlik numaranı yazabilirsin

2- İPK’ya kayıt olurken kullandığın e-posta adresin
zaten otomatik olarak yazılır
3- İPK’ya kayıt olurken kullandığın adın zaten
otomatik olarak yazılır
4- İPK’ya kayıt olurken kullandığın soyadınzaten
otomatik olarak yazılır
5- Cinsiyetini seç
6- Doğum tarihini gir

D-1-1 – İPK Profili Oluşturma (https://ipk.adimadim.org/profile/create)

7- Oturduğun mahalleyi gir
8- Yaşadığın şehri seç

9- Yaşadığın ülkeyi seç
10- Telefon numaranı gir
11- Mesleğini gir
12- Çalıştığın kurumu gir
13- Boyunu cm olarak seç
14- Kilonu kg olarak seç
15- Yaptığın en uzun koşuyu km olarak seç
(resmi yarış olması gerekmez)

D-1-1 – İPK Profili Oluşturma (https://ipk.adimadim.org/profile/create)

16- Yaptığın sporları seç
17- Koştuğun favori parkurları seç

17-a- Favori parkurun listede çıkmıyorsa bu
buton aracılığıyla parkurun sisteme
eklenmesi için talep gönderebilirsin
18- Tişört bedenini seç
19- Bulunduğun şehre özel duyuruları almak
istiyorsan bu seçeneği işaretle
20- Web siten varsa adresini gir
21- Twitter hesabın varsa adresini gir

22- Facebook adresin varsa adresini gir
23- Kendinle ilgili başka bilgiler vermek
istersen bu alanı dilediğin gibi doldur
24- Profilini Oluştur. Zorunlu olan bilgileri ve
tercihine göre diğer bilgileri de giriş yapıp bu
düğmeye bastığında İPK profilin artık hazır
olacaktır

D-1-2 – İPK Profili (https://ipk.adimadim.org/profil/IPKXXXXX)

İPK profili
oluşturulduktan sonra
görseldeki şekilde
görünür.
1- Profil sahibinin adı
ve soyadı
2- Profili güncelleme
düğmesi.
3- Profil fotoğrafı
ekleme düğmesi
4- Profil sahibiyle
alakalı genel bilgiler
5- Twitter hesabı
düğmesi
6- Facebook hesabı
düğmesi
7- İPK profili adresi
8- İPK profilini
Twitter’da paylaşma
düğmesi
9- İPK profilini
Facebook’ta paylaşma
düğmesi

D-1-2-3 - İPK Profiline Fotoğraf Ekleme (https://ipk.adimadim.org/site/avatarload)

Yeni oluşturulan bir İPK profilinde bir fotoğraf eklemek için bu
kısım kullanılır

4- Görseli görünmesini istediğin şekilde sağ veya sola çevir

1- Bir görsel yüklemek için bu düğmeyi kullan

5- Görseli istediğin şekilde ayarladıktan sonra kaydet ve
profiline geri dön

2- Görsel İPK’ya yüklendikten sonra bu şekilde görünür
3- Kaydırma çubuğu aracılığıyla görseli daire içerisinde
görünmesini istediğin şekilde boyutlandır

D-1-2 – İPK Profili (Yardımseverlik Koşusu kampanyası yapmış koşucu)

Tüm bilgilerini doldurmuş ve Yardımseverlik Koşusu
yapmış bir koşucunun profili görseldeki gibi görünür
1- Profil resmi

2- Aldığı bağış sayısına göre verilen rütbe yıldızı 10, 20
ve 30 bağışçıya ulaşıldığında profilde görünmektedir
3- Yıllara göre sıralama rozeti, koşucunun ilgili yılda
yaptığı kampanyaların toplam bağış ve bağışçı
ortalama sayılarına göre hesaplanan sırasını gösterir.
Her yıl için farklı bir rozet görünür. Koşucunun
kampanya yapmadığı yılın rozeti profilinde yer almaz.

4- Koşucunun toplam bağışçı sayısına göre aldığı
ödül kurdelesi
5- Koşucunun tüm Adım Adım ve İPK geçmişinde
yaptığı kampanyaların toplam bağış, bağışçı ve
yaratılan kaynağın toplam etki ettiği canlı sayısı
görünür
6- Profil güncelleme düğmesiyle istenilen zaman
profilde bilgi değişikliği yapılabilir (Bu düğme
yalnızca koşucu oturum açıp kendi profilini
görüntülediğinde kendisine görünür)

7- Fotoğraf güncelleme düğmesiyle istenilen
zamanda profil fotoğrafı değiştirilebilir (Bu düğme
yalnızca koşucu oturum açıp kendi profilini
görüntülediğinde kendisine görünür)
8- Profili oluştururken «Hakkımda Bilgi (CV)»
kısmında yazılanlar İPK profilinin orta kısmında
görünür

D-1-2 – İPK Profili (Yardımseverlik Koşusu kampanyası yapmış koşucu)

Tüm bilgilerini doldurmuş ve Yardımseverlik
Koşusu yapmış bir koşucunun profili
görseldeki gibi görünür
9- Bu bölüm sadece İPK’da oturum açmış bir
koşucuya, kendi profilini görüntülerken
görünür. Koşucu bölümden yeni bir
kampanya oluşturabilir veya varsa aktif olan
kampanyasına ait özet bilgileri görebilir.
10- Bu bölümde koşucunun geçmişte yaptığı
kampanyalara ait proje adı, ulaştığı bağış
tutarı, ulaştığı bağışçı sayısı ve yürüttüğü
kampanyanın kodunu görülebilir
11 - Aktif bir etkinlik ve STK projesi için
kampanya oluşturabilirsin

D-1-2-6 – İPK Profili Güncelleme (https://ipk.adimadim.org/profile/update)

Koşucu profilini güncellemek istediğinde
görseldeki ekranı görür.
İPK profili ilk oluşturulduğunda giriş yapılan
seçeneklerin tümü aynı şekilde güncelleme
sayfasında da yer alır.

D-1-2-6 – İPK Profili Güncelleme / Oluşturma 17-a – Favori Parkur Ekleme Talebi

Profilini oluştururken / güncellerken
göstermek istediğin favori parkur / parkurlar
listede yoksa bu form aracılığıyla sisteme
ekleme talebi iletebilirsin
1- Parkurun adını gir
2- Parkurun bulunduğu şehri / ili seç
3- Talebi ilet düğmesine bastığında talebin
Adım Adım gönüllülerine iletilecek ve talep
incelendikten sonra sisteme eklenecektir

D-2 – Yardım Kampanyalarım

İPK’da oturum açtıktan sonra «Yardım
Kampanyalarım» düğmesiyle ilerlediğinde
mevcut aktif kampanyalarını ve geçmişte
yaptığın kampanyaları görebilirsin
1- Yeni bir kampanya oluşturmak için bu
düğmeyi kullanabilirsin

2- Mevcut aktif kampanyan bu alanda
görünür. Kampanyana ait proje adı,
hedeflerin ve kampanya kodunu görebilirsin
3- Geçmişte yaptığın kampanyaların bu
alanda görünür. Geçmişte desteklemek adına
koştuğun projenin adını, ulaştığın bağış
tutarını ve kampanyanı destekleyen bağışçı
sayısını görebilirsin

D-2-1 – Kampanya Oluşturma

Bireysel bir kampanya oluşturmak için,
Desteklenen STK’lar sayfasında, herhangi bir
STK’nın sayfasında, Yardım Kampanyalarım
sayfasında ve profil sayfanda bulunan
«Kampanya Aç» düğmesini veya bir STK
projesi sayfasında bulunan «Sen de Aramıza
Katıl» düğmesini kullanarak kampanya
oluşturma formuna ulaşabilirsin. «Sen de
Aramıza Katıl» düğmesiyle forma ulaştığında,
o anda sayfasında bulunduğu STK projesi
otomatik
1- Yardımseverlik koşusu kampanyası
yapacağın etkinliği seç

2- Bu etkinlikte yer alan aktif STK projesini seç
3- Eğer bir kurumsal takımla beraber
koşuyorsan listeden takımını seç (seçmek
zorunlu değildir)
4- Eğer bir koşu grubuyla beraber koşuyorsan
listeden grubunu seç (seçmek zorunlu
değildir)

D-2-1 – Kampanya Oluşturma

5- Yapacağın yardımseverlik koşusunda
destek almayı planladığın kişi sayısını yaz
6- Yapacağın yardımseverlik koşusunda
ulaşmak istediğin toplam bağış tutarını yaz
7- Neden yardımseverlik koşusu yaptığını,
neden bu projeyi seçtiğini anlat. Kampanya
sayfanda neden koştuğunu anlatmak,
profiline ulaşanların kampanyanı destekleme
olasılığını ve kampanyan aracılığıyla yapacağı
bağış tutarını artırabilir
8- Gerekli tüm bilgileri doldurduktan sonra
«Kampanyamı Oluştur» düğmesine
bastığında kampanya sayfanı görebilirsin

D-2-1-1 – Kampanya Sayfası

Kampanyanı oluşturduktan sonra aktif kampanya sayfan bu
şekilde görünecektir
1- Seçmiş olduğun STK projesinin adı
2- Kampanyanda ulaştığın bağışçı sayısı / hedeflediğin bağışçı
sayısı
3- Kampanyanda ulaştığın bağış tutarı / hedeflediğin bağış
tutarı

4- Beraber koştuğun ve kampanyanda seçtiğin kurumsal takım
ve koşu grubu görünür. Eğer bir takımın veya grubun
kaptanıysan takım isminin yanında parantez içinde (kaptan)
yazar
5- Kampanya hedefinin % olarak neresinde olduğunu
görebilirsin
6- Adına koştuğun STK’nın bu projesinde toplam hedefinin
neresinde olduğunu görebilirsin
7- Kampanyanda dilediğin zaman güncelleyebilirsin. Geçmiş
etkinliklere ait kampanyalarında bu düğme görünmez
8- Bu buton ile destekçilerin kampanyana bağış yapabilirler.
Geçmiş etkinliklere ait kampanyalarda bu düğme görünmez
9- Neden koştuğunu ve bu projeyi desteklediğini anlattığın
bölüm
10- Genel profil bilgileri
11- Kampanya sayfanın linki ve kampanya kodun. Bunu
destekçilerinle paylaşarak kampanya sayfanı görmelerini ve
destek olmalarını isteyebilirsin.

12- Kampanyanda topladığın bağış tutarı ile desteklediğin STK
projesinin birim etki bedeline göre, kaç adet ve hangi tür canlıya
etki edebildiğini Kampanyamın Etkisi bölümünde görebilirsin

D-2-1-1 – Kampanya Sayfası – Yarış Öncesi Mektubu

Kampanya sayfanın orta kısmında
kampanyanı çevrendeki tanıdıklarınla
paylaşabileceğin örnek bir bağış
mektubu yer alır.
Bu mektup seçtiğin STK ve projeye
göre değişen ancak tüm koşuculara
ayrı ayrı görünen otomatik bir
şablondur.

Eğer Katılacağın etkinlik tarihi henüz
gelmediyse burada yarış öncesi örnek
mektup görünür
Buradaki örnek mektubu kendine göre
biraz daha değiştirerek ve kendi
ifadeleri katarak tanıdıklarınla
paylaşabilirsin.
Bu örnek mektup İPK’da oturum
açarak kampanya sayfana girdiğinde
sadece sana görünür.

D-2-1-1 – Kampanya Sayfası – Yarış Sonrası Mektubu

Katıldığın etkinlik tarihi geçtikten sonra
yardımseverlik koşusu kampanyası
bitmez, belirlenen tarihe kadar devam
eder.
Etkinlik tarihinde koşu gerçekleştikten
sonra kampanya sayfanda yarış sonrası
örnek mektubu görünür.

D-2-1-1 – Kampanya Sayfası

14- Kampanya sayfanın en altında,
kampanyana destek olan kişilerin adını, eposta adresini, bağış yaptığı tarihi ve yaptığı
bağış tutarını liste halinde görebilirsin.
Destekçilerinin e-posta adresleri aracılığıyla
onlarla iletişime geçebilir ve teşekkürlerini
iletebilirsin. Ayrıca kampanyan ve
desteklediğin projeyle alakalı olarak
bilgilendirebilirsin.
Burada bazı e-posta adresleri projesini
desteklediğin STK’ya ait bir e-posta adresi
olabilir. Bu bağışçının İPK üzerinden direk
kredi kartıyla değil, banka aracılığıyla eft /
havale yaparak kampanyanı desteklediğini ve
bu bağışın STK yetkilisi tarafından senin
kampanyana işlendiğini gösterir

15- Dilersen kampanyana destek olan
bağışçıların tüm bilgilerini «Excel’e Aktar»
düğmesiyle dosya olarak kaydedebilirsin

D-2-1-1-15 – Excel’e Aktar

Kampanya sayfandaki bağışçılarının
göründüğü listeyi dışarı aktarmak için
«Excel’e Aktar» düğmesine basarsan
dışarı aktarmak için HTML, CSV, Text,
Excel 95+ ve Excel 2007+ seçenekleri
sunulur. İçlerinden birisini seçtiğinde
dosya kaydetme ekranı açılır ve listeyi
seçtiğin türde bilgisayarına, telefonuna
veya tabletine kaydedebilirsin

D-2-1-1-7 – Kampanya Güncelle

Kampanyamı Güncelle düğmesiyle dilediğin zaman
kampanya hedef bağışçı ve hedef bağış tutarını,
koştuğun takımları, neden koşuyorum alanını
güncelleyebilirsin. Kampanyan için seçmiş olduğun
STK projesini değiştiremezsin.
Asıl desteklemek istediğin STK’dan farklı bir STK ve
proje için kampanya oluşturduysan projeni pasife
alıp yeniden kampanya oluşturman gerekmektedir.
Mevcut kampanyanda eğer bir kişiden bile destek
aldıysan o kampanya pasife alınamaz
1- Statü düğmesiyle kampanyanı Aktif / Pasif olarak
değiştirebilirsin.
İstediğin değişiklikleri yaptıktan sonra sayfanın
altındaki «Kampanyamı Güncelle» butonuyla
güncelleme işlemini tamamlayabilirsin.

D-2-1-1-7-1 – Kampanya Güncelle – Pasife Alınan kampanya

Eğer kampanyanı güncelleyerek pasif duruma geçirirsen, pasife çevirdiğin kampanyanın üst kısmında 1 numaralı görseldeki uyarıyı görürsün.
Ana sayfadan ulaşabileceğin Yardım Kampanyalarım sayfasında ise «Şu anda pasif olan yardımseverlik koşusu kampanyalarım» başlığıyla
listelenmiş olarak ilgili kampanyayı görebilirsin.

D-2-1 (3-1) – Kampanya Oluşturma / Güncelleme Kurumsal Takım Ekleme

Kampanya oluştururken / güncellerken bir kurumsal
takım seçmek istiyorsan ancak listede göremediysen,
kurumsal takımını sisteme kendin ekleyebilirsin.
Bunun için Kurumsal Koşu Takımı Ekle düğmesine
bastığında bir pop-up form ekranı açılır
1- Oluşturmak istediğin kurumsal takım adını yaz ve
oluştur düğmesine bas. Buradan yeni bir takım
eklediğinde bu takım otomatik olarak Kurumsal
Takım kısmında seçili duruma gelir
Takımı seçerek kampanyanı güncellediğinde karşına
2 numaradaki görsel çıkar. Takımı oluşturan ve ilk
seçen sen olduğundan bu takımın kaptanı olman
sana teklif edilir ve kabul etmen istenir. Kabul
etmeyip iptal tuşuna basarsan başka takım
seçebilirsin.

Takım kaptanlığı teklifi sadece ilk oluşturulan
Kurumsal Takımlar için değil, farklı etkinliklerde o
etkinlikte o Kurumsal Takımı ilk defa seçecek
koşucuya da teklif edilir ve kabul etmesi istenir.

D-2-1 (4-1) – Kampanya Oluşturma / Güncelleme Koşu Grubu Ekleme

Kampanya oluştururken / güncellerken bir koşu
grubu seçmek istiyorsan ancak listede
göremediysen, koşu grubunu sisteme kendin
ekleyebilirsin. Bunun için Koşu Grubu Ekle
düğmesine bastığında bir pop-up form ekranı açılır
1- Oluşturmak istediğin koşu grubu adını yaz ve
oluştur düğmesine bas. Buradan yeni bir takım
eklediğinde bu takım otomatik olarak Koşu Grubu
kısmında seçili duruma gelir
Takımı seçerek kampanyanı güncellediğinde karşına
2 numaradaki görsel çıkar. Takımı oluşturan ve ilk
seçen sen olduğundan bu takımın kaptanı olman
sana teklif edilir ve kabul etmen istenir. Kabul
etmeyip iptal tuşuna basarsan başka takım
seçebilirsin.

Takım kaptanlığı teklifi sadece ilk oluşturulan Koşu
Grupları için değil, farklı etkinliklerde o etkinlikte o
Koşu Grubunu ilk defa seçecek koşucuya da teklif
edilir ve kabul etmesi istenir.

D-2-2 – Kampanya Oluşturma – Aktif Koşucu Kampanyası Varsa

Eğer İPK’da aktif bir kampanyan varsa,
Kampanya Oluştur düğmesine
bastığında yeni kampanya oluşturma
sayfasında bu uyarıyı göreceksin.
Bir koşucunun tüm konsantrasyonunu
mevcut kampanyasına / tek bir
kampanyaya odaklaması daha sağlıklı
olacağından aynı anda birden fazla
kampanya oluşturmamasını öneriyoruz
ve sistemi buna uygun olacak şekilde
hazırladık

D-2-3 – Kampanya Oluşturma – Aktif Bir Etkinlik Yoksa

Yardımseverlik Koşusu kampanyaları için senelerdir edindiğimiz tecrübe en efektif kampanya döneminin
etkinlikten 2 hafta öncesi ile etkinlikten 2 hafta sonrasını kapsayan 4 hafta olduğunu söylüyor.
Kampanya duyurusunu yapmaya ve bağış almaya başlamadan önceki 2 haftada da koşuculara STK projelerini
yeterince inceleyerek desteklemek üzere seçecekleri projeyi seçmeleri ve kampanyalarını oluşturmaları için bir
süre ayırıyoruz.
Bu nedenle yukarıdaki uyarıyla karşılaşırsan en yakın yardımseverlik koşusu kampanyasını yapacağımız
etkinliğe 4 haftadan daha fazla bir zaman var demektir.

D-3 – Aktif olan Etkinlikler

İPK’da oturum açtığında (üye olmayan ya da oturum açmayan kişilere görünmez) ana sayfada 3 numaralı alanda aktif olan etkinlikleri menüden
seçilebilecek şekilde görebilirsin. Aynı anda birden fazla aktif etkinlik olduğunda bu alanda varsayılan olarak görünecek etkinlik, istatistiklerde
toplam en çok bağış toplanan etkinlik olur. Eğer koşucu olarak aktif bir yardımseverlik koşusu kampanyan varsa bu alanda sana varsayılan olarak
görünecek etkinlik adı, senin proje seçerek kampanya oluşturduğun etkinlik olacaktır.

D-4 – Aktif Etkinlik Koşucular Gurur Tablosu

Ana ekranda oturum açıkken görünen «Koşucular»
düğmesine bastığında o anda ana sayfada bir üstteki
düğmede seçili olan etkinliğin koşucular gurur
tablosu listesine göz atabilirsin.
1- Sayfaya ilk girişte görünen etkinlik dışında aktif bir
etkinlik varsa seçerek, o etkinliğin koşucular gurur
tablosuna göz atabilirsin
2- Koşucuları filtrelemek için bu düğmeyi
kullanabilirsin. (bu düğmenin altındaki seçenekler,
düğmeye basılmadan önce sayfada
görünmemektedir)
2-1- Koşucuları destekledikleri / adına koştukları
STK’ya göre filtreleyebilirsin
2-2 Koşucuları kampanya başlangıcından beri, son bir
hafta ve dün şeklinde filtreleyerek o süreçteki
performanslarını görebilirsin
3- Koşucular soldaki listede ulaştıkları bağışçı sayısına
göre sıralanır. Bir koşucunun kampanyasında ulaştığı
bağışçı sayısı ve farkındalık bizim önemli başarı
kriterlerimizden birisidir
4- Koşucular sağdaki listede destekçilerinden
aldıkları toplam bağış tutarına göre sıralanır

D-5 – Aktif Etkinlik Kurumsal Koşu Takımları Gurur Tablosu

Ana ekranda oturum açıkken görünen «Kurumlar»
düğmesine bastığında o anda ana sayfada bir üstteki
düğmede seçili olan etkinliğin Kurumsal Takımlar
gurur tablosu listesine göz atabilirsin.
1- Sayfaya ilk girişte görünen etkinlik dışında aktif bir
etkinlik varsa seçerek, o etkinliğin Kurumsal Takımlar
gurur tablosuna göz atabilirsin
2- Kurumsal Takımları filtrelemek için bu düğmeyi
kullanabilirsin. (bu düğmenin altındaki seçenekler,
düğmeye basılmadan önce sayfada
görünmemektedir)
2-1- Kurumsal Takımları destekledikleri / adına
koştukları STK’ya göre filtreleyebilirsin
2-2 Kurumsal Takımları kampanya başlangıcından
beri, son bir hafta ve dün şeklinde filtreleyerek o
süreçteki performanslarını görebilirsin
3- Kurumlar soldaki listede en az bir kişiden destek
almış koşucularının sayısına göre sıralanır. Söz gelimi
1. Sıradaki Allianz Türkiye takımında kampanya açan
200 koşucu olabilir ancak bunlardan 170 tanesi
kampanyalarına en az bir kişiden destek almış
demektir
4- Kurumlar ortadaki listede ulaştıkları bağışçı
sayısına göre sıralanır. Kampanyada ulaşılan bağışçı
sayısı ve farkındalık bizim önemli başarı
kriterlerimizden birisidir
5- Kurumlar sağdaki listede destekçilerinden aldıkları
toplam bağış tutarına göre sıralanır

D-5 – Aktif Etkinlik Kurumsal Koşu Takımları Gurur Tablosu – Kurumsal Koşucular

Kurumsal Koşu Takımları Gurur Tablosu
sayfasının alt kısmında bir kurumsal
takımla beraber koşan gönüllü
koşucuların bulunduğu liste yer
almaktadır.
Bu sıralama aktif aktivitede koşan
koşucular arasında, koşucunun aktif
kampanyasına yapılan bağış sayısı ve
bağış tutarı sıralamaları ortalaması
alınarak hesaplanmıştır.

D-6 – Aktif Etkinlik Koşu Grupları Gurur Tablosu

Ana ekranda oturum açıkken görünen «Koşu
Grupları» düğmesine bastığında o anda ana sayfada
bir üstteki düğmede seçili olan etkinliğin Koşu
Grupları gurur tablosu listesine göz atabilirsin.
1- Sayfaya ilk girişte görünen etkinlik dışında aktif bir
etkinlik varsa seçerek, o etkinliğin Koşu Grupları
gurur tablosuna göz atabilirsin
2- Gruplar soldaki listede en az bir kişiden destek
almış koşucularının sayısına göre sıralanır. Söz gelimi
1. Sıradaki Adım Adım İstanbul grubunda kampanya
açan 130 koşucu olabilir ancak bunlardan 116 tanesi
kampanyalarına en az bir kişiden destek almış
demektir
3- Kurumlar ortadaki listede ulaştıkları bağışçı
sayısına göre sıralanır. Kampanyada ulaşılan bağışçı
sayısı ve farkındalık bizim önemli başarı
kriterlerimizden birisidir
4- Kurumlar sağdaki listede destekçilerinden aldıkları
toplam bağış tutarına göre sıralanır

Kurumsal Koşu Takımları
ve Koşu Grupları

E-1 – Kurumsal Koşu Takımları

İPK’da Kurumsal Koşu Takımlarına
ulaşmak için arama kutusunu, aktif
etkinlik gurur tablosunu veya tüm
kampanyalar sayfasını kullanabilirsin.
Ayrıca bir koşucu Kurumsal Takımla
beraber koşuyorsa ilgili kampanyadan
da takıma ulaşılabilir
Bir Kurumsal Takım sayfasının
görünümü yandaki gibidir.

1- Kurumsal Koşu Takımının adı
2- Kurumsal Koşu Takımının kampanya
yaptığı etkinlikler, o etkinlikte ulaştığı
bağışçı sayısı ve bağış tutarı görünür
3- Herhangi bir kampanyada bu
Kurumsal Koşu Takımında yer alan
koşucuların listesi, ilgili etkinlik,
koşucunun adı, desteklenen STK ve
proje adı görünür. Koşucu adına
tıklandığında koşucunun o etkinlikteki
kampanya sayfası açılır.
4- «Tümü» düğmesiyle sayfa sayfa
listelenen koşucuların hepsini tek bir
sayfada görebilirsin

E-2 – Koşu Grupları

İPK’da Koşu Gruplarına ulaşmak için
arama kutusunu veya aktif etkinlik
gurur tablosunu kullanabilirsin. Ayrıca
bir koşucu koşu grubuyla beraber
koşuyorsa ilgili kampanyadan da
takıma ulaşılabilir
Bir Koşu Grubu sayfasının görünümü
yandaki gibidir.
1- Koşu Grubunun adı
2- Koşu Grubunun kampanya yaptığı
etkinlikler, o etkinlikte ulaştığı bağışçı
sayısı ve bağış tutarı görünür
3- Herhangi bir kampanyada bu Koşu
Grubunda yer alan koşucuların listesi,
ilgili etkinlik, koşucunun adı,
desteklenen STK ve proje adı görünür.
Koşucu adına tıklandığında koşucunun
o etkinlikteki kampanya sayfası açılır.
4- «Tümü» düğmesiyle sayfa sayfa
listelenen koşucuların hepsini tek bir
sayfada görebilirsin

İPK Üzerinden
Bağış Yapma

F - İPK Üzerinden Bağış Yapma

Yardımseverlik Koşusu Kampanyası
yapan gönüllü koşucular, kampanya
sayfalarını çevresindeki tanıdıklarıyla
paylaştığında kampanya sayfası bu
kişiler tarafından görseldeki gibi
görüntülenir
1- Online Bağış Yap düğmesine
tıkladığınızda bağış yapma formu açılır
İPK üzerinden yapılan bağışlar direkt
olarak ilgili STK’nın hesabına
geçmektedir.
2- Kampanyanın bitimine 5 gün kala
koşucu adının altında herkesin
görebileceği bir sayaç belirir. Bu sayacı
gören koşucu kampanyasını
hareketlendirmek için duyurularını
sıklaştırabilir ve sayacı gören
destekçilerin bağış yapmayı not edip
ertelemek yerine biraz daha hızlı
aksiyon alabilir.

F-1-2 - İPK Üzerinden Bağış Yapma – Kredi Kartı

Online Bağış Yap düğmesine basıldığında pop-up
şeklinde bir form açılır. Kredi kartıyla bağış yapmak
için Kredi Kartı seçeneği seçilir

1- Yapmak istediğin bağış miktarını yaz
2- Adını ve soyadını yaz
3- E-posta adresini yaz
4- Kredi Kartı numaranı yaz

5- Kredi Kartı son kullanma tarihini ay – yıl olarak seç
6- Kredi kartı güvenlik kodunu yaz
7- Bağışla düğmesine bastığında ödeme sistemine
yönlendirileceksin. Karşına ödeme yaptığın kredi
kartını kullandığın bankaya ve kart türüne göre
ödemeyi tamamlayacağın 3D Secure sayfası gelecek
ve telefonuna gelen parolayı girerek bağış işlemini
tamamlayabilirsin. Lütfen bankada ödeme işlemi
gerçekleştikten sonra sistemin seni İPK’ya
yönlendirmesini bekle ve sayfayı kapatma!

F-1-3 - İPK Üzerinden Bağış Yapma – BKM Express

Online Bağış Yap düğmesine basıldığında pop-up
şeklinde bir form açılır. Eğer bağış yapılacak olan STK
BKM Express ile çalışıyorsa ödeme yöntemlerinde
BKM Express seçeneği de görünecektir.
BKM Express’le bağış yapmak için BKM Express
seçeneği seçilir.
1- Yapmak istediğin bağış miktarını yaz
2- Adını ve soyadını yaz
3- E-posta adresini yaz

4- Bağışla düğmesine bastığında BKM Express
hesabına yönlendirileceksin. Burada tanımlı kartını
seçerek ÖDEME YAP düğmesiyle bağış işlemini
tamamlayabilirsin. Lütfen BKM Express’te ödeme
işlemi gerçekleştikten sonra sistemin seni İPK’ya
yönlendirmesini bekle ve sayfayı kapatma!

F-1-4 - İPK Üzerinden Bağış Yapma – Bağış Sonrası Sertifika

İPK’da desteklemek istediğin gönüllü
koşucunun kampanyasına kredi kartı
veya BKM Express aracılığıyla bağış
yaptıktan sonra ödeme sistemi seni
yeniden İPK’ya yönlendirecek ve
yandaki ekranı göreceksin.
Bu ekranda gördüğün «Bağış
sertifikanızı görüntülemek için tıklayın»
düğmesine tıkladığında sertifikanın
olduğu sayfa açılacak.
Ayrıca bağış yaparken girmiş olduğun
e-posta adresine sistemden otomatik
bir teşekkür mesajı ve bu sertifikayı
görebileceğin bir bağlantı gönderilecek.

F-1-5 - İPK Üzerinden Bağış Yapma – Bağış Sonrası Sertifika

Bağış sertifikası görüntüleme
düğmesine ya da e-postadaki sertifika
bağlantısına tıkladığında tarayıcıda
sertifikanı görebileceğin bir ekran
açılacak. Dilersen alttaki «Yazdır»
düğmesiyle sertifikayı yazıcı çıktısı
alabilir ya da kullandığın cihaz ve
tarayıcı destekliyorsa dijital dosya olarak
kaydedebilirsin

F-1-6 - İPK Üzerinden Bağış Yapma – Havale / EFT

Eğer yardımseverlik koşusu kampanyası
yapan gönüllü koşucuya online olarak kredi
kartı ya da BKM Express kullanmadan destek
olmak istersen gönüllü koşucunun
kampanyasında bulunan «Online Bağış Yap»
düğmesine bastığında açılan pop-up
ekranının en altında göreceğin «<Havale/EFT
Yapmak İstiyorum» yazısına tıklayabilirsin.
Bu yazıya tıkladığında ekran aşağı doğru
genişleyecek ve destekleyeceğin STK’nın
projesi için kullandığı banka hesap bilgilerini
göreceksin. Buradaki bilgileri kullanarak
Havale / EFT yoluyla koşucunun
kampanyasını ve STK’nın projesini
desteklemek için bağış yapabilirsin. Açıklama
kısmında göreceğin üzere, gönüllü
koşucunun CC şeklinde başlayan kampanya
kodunu EFT / Havale yaparken açıklama
kısmına yazarsan yaptığın bağış bu
koşucunun kampanyasına bağış tutarı ve
bağış sayısı olarak eklenebilir. Yaptığın bağış
ise direkt olarak ilgili STK’nın hesabına
gidecektir.
Bağış sertifikasının linki kampanyasını
desteklediğin koşucu tarafından sana daha
sonra iletilecektir

