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Betimleme:

Önünüzdeki 12 ay için mali kaynaklarınızın 
tam bir genel tablosunu tutmak etkili kaynak 
yönetiminin önemli bir aracıdır. Bu bilgi ekip 
üyeleri ya da yönetim kurulunun iç karar 
verme sürecini destekleyebilir. Yeni etkinlikler 
planlamanın ve sürdürülebilirliği arttırmanın 
ayrılmaz bir parçasıdır.

1:15sa.

Hazırlık
• Örgütün mali durumunu tanıyan 
kişiler davet edilmeli ve atölyede 
sunum yapmalıdır. 
  Örgütün parasal kaynaklarını 
gösteren mali belgeler elinizin altında 
olsun.
  Aylık tüm etkinlik ve yönetim 
harcamalarını gösteren belgeler 
elinizin altında olsun.
  Örgütün önünüzdeki 12 ayda 
bağışçılardan ya da kazanılan 
gelirden elde etmeyi bekleyebileceği 
nakit miktarını gösteren belgeler 
elinizin altında olsun.

12 AYLIK NAKİT AKIŞI İÇİN TOPLU BAKIŞ

Yazı malzemeleri
Hesap makinesi
Moderasyon kartları
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Çalışma Sayfası: 
Nakit Akışı (19)

Küçük Grup

Zirve Görünüm

Mali Model



Ortak Toplantıda: 
Grup olarak aşağıdaki sorularla beyin fırtınası yaparak başlayın (tüm yanıtları 
farklı renklerde moderasyon kartlarına yazın): 
a. Örgütünüzün şu an ne kadar parası ya da nakdi var? Bu para nereden 
geliyor? 
b. Örgütünüzün şu an için aldığı bağışlar ne kadar? Her bağışçının adını ve 
bağışladıkları miktarı yazın.
c. Önünüzdeki 12 ayda örgütünüzün alacağı bağışlar neler? Beklenen her 
bağışçının adını, bağışlayacakları miktarı ve bağışı yapacakları ayı yazın.
d. Örgütünüz kendi parasını kazanıyorsa, ürün ve hizmetlerin adlarını ve bir 
ayda tipik olarak ne kadar gelir getirdiklerini yazın.
e. Örgütünüzün cari harcamaları nelerdir? Her harcamanın ortalama aylık 
masrafını yazın.
 i. Maaşlar? Vergiler? Kira? Ofis malzemesi? Ortak hizmetler? 
 ii. Program ve etkinlik masrafları? Her etkinliğin/programın masrafını  
 ayrı ayrı yazın. [45dk.]

Mali kaynaklarınızın genel bir tablosuna ulaşmak için Nakit Akışı (19)                
belgesini kullanın. 
Tabloyu ve satır maddelerini anlamak için biraz zaman ayırın. Daha önce 
moderasyon kartlarına yazdığınız her madde için bir sütun ve satır olduğunu 
göreceksiniz. Tabloyu doldurmak için moderasyon kartlarını kullanın. [15dk.]

Tablo tamamıyla doldurulduğunda sıra hesap makinesini çıkarmaya 
gelmiştir. 
a. Önce, önünüzdeki 12 ayda elde edeceğiniz tüm gelir, artı şu anda sahip 
olduğunuz nakitin toplamını hesaplayın. 
b. İkinci olarak, önünüzdeki 12 ay boyunca gerçekleşmesini beklediğiniz tüm 
harcamaların toplamını hesaplayın. 
c. Son olarak, toplam gelir artı elinizdeki nakitten toplam harcamalarınızı 
çıkarın.
d. Son çıkan toplam artı bir değerse tebrikler! Önünüzdeki 12 ay için yeterli 
kaynağınız var. Eğer bu rakam eksi bir değer ise Altın Kedi Patikası’nı  (07) 
tamamlayın. [15dk.]

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

Takip: 
Bu tablo her ay güncel gelir ve harcama verileriyle güncellenmelidir ki örgüt 
yıl için yeterli parasal kaynağa sahip olup olmadığını sürekli olarak 
görebilsin.


