BAĞIŞÇI GERİ BİLDİRİM ANKETİ SONUÇLARI – DÜZENLİ BAĞIŞÇILAR
Hazırladığımız 10 sorudan oluşan anket 121 düzenli bağışçıya mail yoluyla
paylaşıldı. İkinci aşama olarak hatırlatma maili ve son aşama olarak Whatsapp
mesajı gönderildi. Düzenlediğimiz ankete iki haftalık bir süre içerisinde toplam
%33’ü (41 kişi) yanıt verdi.
Soru 1 : Barış İçin Müzik Vakfı’ndan nasıl haberdar oldunuz?
Ankette vakfı nereden duyduklarına dair sorduğumuz çoktan seçmeli soruda 20
yanıt ile %48,8 ile Arkadaş Tavsiyesi en yüksek oranı aldı. Sosyal medya
aracılığıyla seçeneği 8 yanıt ile %19,5 oranla ikinci olarak sıralamayı takip
ediyor. Aşağıdaki diğer yanıtların oranları grafik üzerinde %4,9- %2,4 arasında
görülmektedir.

Soru 2: Barış İçin Müzik Vakfı’nı destekleme nedenini paylaşır mısınız?
Ankette yer alan ikinci soruya düzenli bağışçılar kendi yorumları ile yanıt
verdiler. Gelen yanıtlardan bazıları aşağıdaki şekilde:
 Bundan daha anlamlı bir proje düşünemiyorum; çocuklara müziğin
barışçıl ve evrensel ve iyileştirici etkisiyle dokunmak!
 Deli gibi müzik eğitimi almak isteyen ama bir türlü denk getiremeyen bir
çocuktum. Yıllarca gitar çalmak isterken ilk gitarımı anca 14 yaşımda
elime alabilmiştim :( Müziğe ilgisi olan, seven ve bununla yaşamak
isteyen tüm çocukları ve gençleri elimden geldiği şekilde desteklemek
istiyorum. Yaşadıklarımın amacı bana bu misyonu yüklemek olmalı :)
 Gençlik yıllarımda müziğe olan sevgimi ve yeteneğimi değerlendirmedim.
O zamanlar kalbimin sesini dinlemeyi bilmiyordum :) Çocuklara hem
müzik sevgisini aşılayan, hem sorumluluk almalarını sağlayan, hem
bütünün bir parçası olarak değerli olduklarını hissettiren, hem de
eğlenceyle birlikte ciddi bir eğitim veren, ufuklarını açan böyle özverili bir
girişimi az da olsa destekleyebilmek beni sadece mutlu ediyor.
 Vakfın amaçlarını paylaştığım için. Müziğin, çocuklarımızın gelişiminde ve
toplumsallaşmasında, barış içinde birlikte yaşama anlayışının
yerleşmesinde büyük önem taşıdığına inandığım için.
 Genç hayatları şekillendirerek geleceğimizi güzelleştirmek bir hobiyi
desteklemek kadar basit, ve bu hobi sadece geleceği değil bulunduğumuz
anı da etkiliyor ve hayatımıza güzel müzik olarak geri dönüyor. Bu açıdan
bakınca aslında desteklememek için tek bir sebep yok :)
 Müzik eğitici ve geliştiricidir. Bu çalışmanın karşılıksız olması, olanağı
kısıtlı veya hiç olan çocuklar için çok önemli. Vakfın faaliyetlerini takip
ediyordum ama gelirlerin düştüğünü sosyal medya aracılığıyla öğrendim.
Bütçem elverdiğince destek olmak istedim.
Bu soruya ait tüm yanıtları incelemek için lütfen tıklayınız.

Soru 3: BİMV’ye yaptığınız bağışın kuruma hangi alanlarda destek sağladığını
biliyor musunuz?
İki şıklı bu anket sorusunun sonuç grafiğinde Evet yanıtının 27 cevap ile %65,9;
Hayır yanıtının ise 14 cevap ile %34,1 oranında yer aldığı görülmektedir.

Soru 4: Bu bilgiler size Barış İçin Müzik Vakfı tarafından iletiliyor mu?
İki şıklı bu anket sorusunun sonuç grafiğinde Evet yanıtının 24 cevap ile %58,5;
Hayır yanıtının ise 17 yanıt ile %41,5 oranında yer aldığı görülmektedir.

Soru 5: Bağışınızın kullanımı ile ilgili neyi bilmek ve takip etmek isterdiniz?
Ankette yer alan beşinci soruya düzenli bağışçılar kendi yorumları ile yanıt
verdiler. Alınan cevaplarda kuruma duyulan güven ve şeffaflık vurgusu ön plana
çıkıyor. Gelen yanıtlardan bazıları aşağıdaki şekilde:
 Kuruma güvenmek benim için yeterli.
 Birebir olarak hangi alanda veya kim için kullanıldığını öğrenmek isterim
şahsen. Basın mensubu olduğum için defalarca gelmek istememe
rağmen, sizleri ziyaret etme fırsatını bir türlü yaratamadım. Ama eski bir
Rotary bursiyeri olarak bağış yapan & bağış alan arasındaki iletişimin
daha güçlü olması gerektiğine inanıyorum. Benim de size sözüm ilk
fırsatta sağlıklı bir şekilde gelebilmek/buluşabilmek olsun! :)
 Yıl raporunuzda çalışmalarınızı detaylı anlatıyorsunuz. Vakfın neye
ihtiyacı var ise orada değerlendirilir. Sonucu çocuklara dokunuyorsa
kafidir.
 Güvendiğim için bağış yapıyorum. Detay bilgiye ihtiyaç duymuyorum.
 Şeffaflık politikanızı beğeniyorum. Ancak belki sadece bağışçılarla olmak
üzere aylık gelirleri ve giderleri fazla detaylı olmasa da ortalama kalemler
olarak paylaşmanız daha iyi olabilir.

Bu soruya ait tüm yanıtları incelemek için lütfen tıklayınız.

Soru 6: Daha çok hangi kâr amacı gütmeyen kurumlara bağış yapmayı tercih
ediyorsunuz?
Birden fazla şıkkın tercih edilebildiği bu anket sorusunda Çocuk % 78 ve Eğitim
%70,7 ile en yüksek oranları aldı. Bu oranları Genç, Sanat ve Hepsi seçenekleri
sırasıyla takip ediyor.

Soru 7: Barış İçin Müzik Vakfı Aylık E-Bülteni size ulaşıyor mu? Ulaşıyorsa
vakfın faaliyetleri konusunda bilgi edinmek için yeterli bir kaynak oluyor mu?
Evet, hayır ve yorum için bırakılan diğer şıklarının yer aldığı bu anket sorusuna
30 bağışçı %73,2 Evet şıkkını tercih ederek bültenin ulaştığını belirtti. Hayır
seçeneğini tercih eden 7 bağışçı %17,1 oranına sahip. Bununla birlikte diğer
seçeneğinde kendi yorumuyla cevap veren bağışçılar da grafikte yer alıyor.
Bu seçenekte ise bültenin ulaşmadığı ve sosyal medya paylaşımlarının yeterli
olduğu gibi cevaplar bulunmaktadır.

Soru 8: BİMV’yi ziyaret ederek çocuklarla gerçek zamanlı deneyimler
edinmeyi ister misiniz?
Evet, Hayır ve yorum için bırakılan Diğer şıklarının yer aldığı bu soruya 18 kişi
%43,9 ile Evet ; 8 kişi %19,5 ile Hayır yanıtını verdi. Üçüncü bir seçenek olan
Diğer kutucuğuna gelen cevaplar arasında pandemi sonrası olabilir, daha önce
ziyaret ettim, yurtdışındayım, vaktim yok cevapları yer almaktadır.

Soru 9: Barış İçin Müzik Vakfı’nı dostlarınıza tavsiye eder, onların da ilişki
kurmasını önerir misiniz?
İki şıklı olarak yer alan dokuzuncu soruda 40 kişi %97,6 ile Evet; 1 kişi % 2,4 ile
Hayır yanıtını verdi.

Soru 10. Barış İçin Müzik Vakfı'na varsa önerilerini yazar mısınız?
Yorum için alan bıraktığımız son soruya toplam 22 kişi yanıt verdi.
Gelen yanıtlarda daha çok etkinlik ve konser görmek istedikleri konusu
vurgulanmaktadır. Gelen yanıtların bazıları aşağıdaki şekilde:
 Önceden daha çok konserler faaliyetlere katılırdınız, sizleri yine öyle
görmek istiyorum. Zira ben ve oğlum sizi ilk neşeli pazarlar konserinde
tanıdık. Bunları daha da artırmalısınız hatta okullara ziyaretler götürebilir
ya da vakıfta çocukları ve gençleri ağırlayabilir daha çok katılım
sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. BİMV müthiş bir organizasyon
şahane bir kuruluş hem oğlum hem ailem sizinle sevdik klasik müziği ve
enstrümanlarını. Bizim gibi daha çok aile katılsın bu büyük aileye. Her şey
için sonsuz teşekkürler.
 Konser programları önceden ve sosyal medya ve email ile duyurulursa
daha çok kişiyi yönlendirebilirim. Mesela aylık veya yıllık duyuru olabilir.

 Şahane bir iş yapıyorsunuz, lütfen devam edin! Müzik hayatı aydınlatan
en güzel, en önemli şey :) Çok teşekkürler.
 Sizde yetişen çocukların müzik hayatı devam ediyor mu bilmiyorum.
Devam ediyorsa imkanlar karşılıklı paylaşılabilir. Vakfınız da çok
yetenekliler ile birlikte diğer çocuklarda programlarda, yurt dışı
eğitimlere katılabilirler ise faydalı olabilir.
 Daha çok konser olsa iyi olabilir, Covid zamanlarında online konserler hoş
olabilir, canlı yayınlar güzel olabilir, canlı bağış konserleriyle vakıfa daha
çok destek sağlanabilir. Avrupa yakasında olduğu gibi Anadolu yakasında
da konserler hoş olacaktır. Vakfın sesinin duyulabilmesi için ünlü veya
yeni çıkmış sanatçı ve grupların şarkıları, aynı sanatçı/ şarkıcı ve gruplarla
senfonik olarak icra edilebilir. Gevende mesela. Senfonik icraya çok
müsait bir gruptur.
 Şartlar uygun oldukça, vakıftan ve çalışmalarından habersiz bölgelerde
sokak-park konserleri yapılıp daha çok çocukla buluşulmasını isterdim.

Bu soruya ait tüm yanıtları incelemek için lütfen tıklayınız.



