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Bu rapor, 24 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Destekle Değiştir 
etkinliğine katılan STK’ların aldıkları desteklerle on iki ayda yürüttükleri 
çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.



Türkiye’de bağışçılığın geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için farklı modellerin 
uygulanmasının önemine olan inancımızla, 
“Giving Circle” olarak bilinen ve dünyanın farklı 
ülkelerinde başarıyla uygulanan uluslararası 
modelin Türkiye uygulamasını 2014 yılında 
“Destekle Değiştir” adıyla başlattık. Londra 
merkezli The Funding Network’un (TFN) teknik 

desteğiyle hayata geçirilen bu yeni kolektif bağış 
yapma modeli sayesinde, toplumsal değişime 
önem veren bireyler, fon kaynaklarına erişimi 
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya 
gelerek sosyal değişim yaratan projelerini tanıma 
ve bu projeleri destekleme fırsatı yakaladılar.

2014, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen 
dört Destekle Değiştir etkinliğinde sivil toplum 



kuruluşlarını tanımak ve bağışlarıyla destek 
vermek isteyen 280’den fazla kişi, 13 STK’nın 
projeleriyle tanıştı ve 197 bin TL’nin üzerinde 
destek taahhüdünde bulundu. Destekle Değiştir 
etkinliklerinde bir araya gelen bireyler yaptıkları 
bağışlarla daha fazla etki yaratmanın yanı sıra, 
toplumsal sorunlar ve bağışçılık alanında da bilgi 
edindiler. STK’lar ise çalışmaları hakkında daha 
fazla farkındalık yarattıkları gibi dinamik ve esnek 
bir fon kaynağına ulaşma imkanı buldular.

Dördüncü Destekle Değiştir etkinliği 24 Mart 
2016 tarihinde İstanbul’da, Pera Müzesi’nde 
gerçekleştirildi. 61 kişinin katıldığı etkinlikte 
80 kişi 3 STK’ya yaklaşık 49,400 TL destek 
taahhüdünde bulundu. Bu raporda projeleriyle 
etkinlikte yer alan Hisar Anadolu Destek Derneği 
(HADD), Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme 
Derneği (HAGİD) ve Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı’nın aldıkları desteklerle etkinlik 

sonrasındaki on iki ayda neler yaptıkları 
hakkında bilgiler yer alıyor. TÜSEV, Değişim 
için Bağış projesi kapsamında Destekle Değiştir 
etkinlikleri düzenlemeye ve modeli uygulamak 
isteyen kişi ve kuruluşlara teknik destek 
sağlamaya devam edecek. 

Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye’ye uyarlama 
ve uygulama sürecinde tecrübe ve bilgilerini 
paylaşarak TÜSEV’e destek olan TFN ekibine, 
Türkiye’deki uygulamanın başarılı bir şekilde 
yürütülmesi konusunda var gücüyle çalışan 
Destekle Değiştir Uygulama Komitesi üyelerine, 
hepimizin hayatına dokunacak ilham veren 
projelerini sunan STK temsilcilerine ve sosyal 
değişimin gücüne inanarak özveriyle katkıda 
bulunan değerli destekçilere çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
TÜSEV





HAYVAN HAKLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME 
DERNEĞİ (HAGİD)

ÇOCUKLAR İÇİN TÜRCÜLÜK VE HAYVAN HAKLARI 
ATÖLYELERİ
“DESTEKLE DEĞİŞTİR ETKİNLİĞİNDE 
DESTEKÇİLERLE STK’LARIN BİR ARAYA 
GELMESİ, STK’LAR İÇİN KENDİLERİNİ 
BAĞIŞÇILARA BİREBİR ANLATMA 
FIRSATI TANIRKEN, KÜÇÜK BÜYÜK 
BÜTÜN BAĞIŞLARIN BİR ARAYA GELMESİ 
İLE BAĞIŞÇILARIN DAHA FAZLA ETKİ 
SAĞLAMALARINA OLANAK TANIYOR.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenizin gelişim sürecini anlatır 
mısınız? Proje hedeflerine ne derecede 
ulaşıldığı ve nasıl çıktılar elde edildiğini 
paylaşır mısınız?  

Çocuklar için Türcülük ve Hayvan Hakları 
atölyelerinin amacı; hakim insan merkezci 
bakışın mutlak olmadığı ve sorgulanabileceği 
fikrinin, hayvan hakları ekseninde oyun, 



tartışma ve ortak öğrenme modelleri ile 8-12 yaş 
aralığındaki çocuklarda yerleşmesine katkıda 
bulunmaktır. Ortaya çıkacak olan modelin açık 
kaynak haline getirerek sürdürülebilirliğini 
sağlamak da hedeflerimizden biri. Destekle 
Değiştir aracılığı ile bu atölyeleri yapabilmenin 
ilk adımı olan model geliştirme evresini hayata 
geçirebilmek için kaynak yarattık.

Projeyi hayata geçirirken öncelikle çocuklarla 
çalışan oluşumlar ve bireyler ile iletişime 
geçtik. Tarlabaşı Toplum Merkezi, Sulukule 
Gönüllüleri Derneği, Kadıköy Belediyesi ile 
bilgilendirme ve çocuk grupları ile iletişim için 
işbirliği yapmaya karar verdik. 

Bu süreci takiben içerik hazırlama konusunda 
beraber çalışabileceğimiz bir uzman arayışına 
başladık. Önceliğimiz hem hayvan hakları 
konusunda farkındalığı olan hem de çocuklarla 
çalışmış kişiler bulmaktı. Danışabileceğimiz 
kişilerden yönlendirme isteyerek Yuva 

Derneği’nden Özge Sönmez, Bahtiyar Kurt ve 
Plato Meslek Yüksek Okulu’nda çocuk gelişimi 
dersleri veren Pınar Talaslıoğlu ile görüştük. 
Pınar Talaslıoğlu ile çalışmaya karar verdik. 
Özge Sönmez, Bahtiyar Kurt ve Bilgi Üniversitesi 
Çocuk Çalışmaları Birimi ekibinden Gözde 
Durmuş ise içerik hazırlama kısmında gönüllü 
olarak destek olmak istediklerini söylediler.

Yapacağımız atölyelerde öğrenme hedeflerimizi 
belirlemek için ekip olarak üç kere bir araya 
geldik. Öğrenme hedeflerimizi belirledikten 
sonra bu öğrenme hedeflerini tartıştığımız 
ve yöntem önerileri istediğimiz bir çalıştay 
düzenledik. 12 Haziran 2016 tarihinde Bilgi 
Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde 
gerçekleşen çalıştaya hayvan hakları ve 
çocuk hakları alanında çalışan oluşumlar ve 
çocuklarla birebir deneyimi olan kişilerin 
katılmasına özen gösterdik. Oluşturulan 
çalışma gruplarından öğrenme hedeflerimizi ve 



bu hedefleri çocuklara nasıl anlatabileceğimizi 
tartışmalarını istedik. Çalıştay sonunda içerik 
hazırlama kısmında bize yön gösterebilecek pek 
çok bilgi edindik.  

Çalıştay çıktıları ile eş zamanlı olarak içerik 
hazırlama kısmına geçtik. Çalıştayda çok fazla 
model önerisi sunuldu. Bu model önerilerinin 
hepsini tek tek inceledik, kullanabileceğimiz 
önerileri seçerek içeriği hazırlamaya başladık. 
İçerik hazırlama kısmında beraber çalışmaya 
karar verdiğimiz Pınar Talaslıoğlu ile on bir 
ayrı toplantı gerçekleştirdik, Gözde Durmuş bu 
toplantılarımızdan birine katıldı. Gönüllülerden 
yazışma yoluyla geri dönüş aldık. Projeyi 
tasarlarken içerik hazırlama kısmının daha 
kısa süreceğini düşünmüştük ancak daha önce 
buna benzer bir proje örneği bulamamamız 
ve konunun çocuklar için travma yaratacak 
boyutlarının olması, bütün modüller üzerinde 
planladığımızdan fazla durmamamızı gerektirdi.

Şu ana kadar proje ile ilgili elde ettiğimiz 
çıktılar çalıştay sonuç raporu ve model 
taslağından oluşuyor. Model taslağı gönüllüler 
ve kurumlar ile paylaşıldı. Onlardan gelen 
önerilerle yeniden düzenlenecek, ardından 
kurumların uygun oldukları tarihleri atölyeler 
için bize ayırmalarını isteyeceğiz. Taslak 
içeriğini atölye çıktıları ile besleyerek modeli 
son haline getireceğiz.

Destekle Değiştir yoluyla topladığınız 
destek, proje hedeflerinizi gerçekleştirme 
konusunda size nasıl yardımcı oldu? Proje 
için ek bir desteğe ihtiyaç duydunuz mu ve 
bu desteği buldunuz mu?

Topladığımız destek şu ana kadar uzman 
gideri, çalıştay giderleri ve Proje Koordinatörü 
maaşının ödenmesi için yardımcı oldu. Proje 
henüz tamamlanmadığı için ek bir mali desteğe 
ihtiyaç duymadık.



Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında destek 
aldınız mı, bu destekçilerden sizin için 
gönüllülük yapan veya ayni destekte 
bulunan oldu mu?

Destekle Değiştir vasıtası ile tanıştığımız 
destekçilerden etkinlik sonrasında herhangi 
bir maddi destek almadık. Etkinliğe katılan 
kişilerden biri etkinlik sonrasında bize ulaşan 
formlarda gönüllü olarak destek verebileceğini 
belirtmişti. Kendisini düzenlediğimiz çalıştaya 
davet ettik ve fikirleri ile çalışmamıza önemli 
bir katkı sağladı.

Destekle Değiştir yoluyla aldığınız 
desteğin Projenizin çözmeyi amaçladığı 
sorun ya da yaratmayı hedeflediği değişim 
açısından önemi nedir?

Türcülük insanın kendini diğer hayvanlardan 
üstün görmesi ve bu bakış açısının sonucu 
olarak hayvan kullanımını meşru kılmasıdır. 
Türcülük maalesef üzerine hiç düşünülmeyen, 
meşruluğu tartışılmayan bir olgu olarak 

karşımıza çıkıyor. Oysaki ırkçılık, cinsiyetçilik, 
homofobi gibi ayrımcılık türlerinden bir 
farkı yok. Bütün bu ayrımcılık çeşitlerinin 
birbirine bağlı olduğunu ve birbirini beslediğini 
düşünüyoruz. Şiddet önce en savunmasız 
olan hayvanlardan ve çocuklardan başlıyor 
sonra basamakları çıkarak bütün çevremizi ve 
toplumu etkiliyor. Gerçek bir toplumsal barıştan 
bahsedeceksek bu ayrımcılık çeşitlerinin 
hepsine karşı olmak gerektiğini düşünüyoruz.

Yetişkinlerin aksine çocuklarda türcülük tam 
olarak kök salmamış oluyor. Tam da bu sebeple 
hayvanları birey olarak görmeye ve hayvanlarla 
eşitlikçi bir ilişki kurmaya yetişkinlere kıyasla 
daha açıklar. Bizim de çocuklarla çalışmayı 
seçmemizdeki sebep buydu. Atölyeler amacına 
ulaşırsa bu çocuklarda empati yeteneğinin, 
başkalarının da haklarını savunabilmeleri 
konusundaki bilincin gelişmesini destekleyecek. 
Bunun da toplumsal adalet ve barışın inşasına 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kendinden 
başkasının haklarını gözeten birey toplumsal 
şiddete dahil olmayacaktır. 



Daha önce hayvanlarla ilgili çocuklarla yapılan 
çalışmalar bizim taşıdığımız amacı taşımıyor; 
bu sebeple önümüzde yararlanabileceğimiz 
bir deneyim olmadan bu projeye başladık. 
Geliştireceğimiz model Türkiye’de bir ilk 
olacak. Bu modelin yaygınlaştırılması ve 
devamlılığı sonraki adım ancak ilk adımı atmak 
çok önemliydi, bunu Destekle Değiştir’in bize 
sağladığı destek olmadan yapmamız mümkün 
değildi.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi 
katkıları oldu?

Destekle Değiştir sayesinde bireysel 
bağışçılardan da kaynak yaratabileceğimizi 
öğrenmiş ve deneyimlemiş olduk. Türkiye’de 
bağış sisteminin geliştirilmesinin ne kadar 
önemli olduğunu ve etkisini, etkinlikte bütün 
kuruluşların aldıkları taahhütlerle hedeflerine 
ulaşması ile de görmüş olduk. Destekçilerle 
STK’ların bir etkinlikle bir araya gelmesi; 

STK’lar için kendilerini bağışçılara birebir 
anlatma fırsatı tanırken, küçük büyük bütün 
bağışların bir araya gelmesi ile bağışçıların 
daha fazla etki sağlamalarına olanak tanıyor.

Daha önce kaynak yaratmak için bir topluluğun 
önüne çıkıp, altı dakika gibi kısa bir sürede 
projemizi anlatıp destek istememiştik. TÜSEV 
ekibinden aldığımız iletişim eğitimi ile kısa 
sürede projemizi nasıl anlatabileceğimizi 
öğrenmiş olduk. Bu bizim adımıza oldukça yeni 
ve etkili bir deneyimdi. Destekle Değiştir ekibi 
başvuru ve etkinlik sonrasında bütün süreçte 
destekçimiz ve her konuda yardımcımız oldu. 
Etkinlikten sonra bağışçılarla nasıl iletişim 
kurmamız konusunda da bizi yönlendirdiler.

Tabii ki Destekle Değiştir’in bize en büyük 
katkısı, projemizi hayata geçirebilmemiz için 
gerekli olan desteği bulmamıza yardımcı 
olmasıydı. Daha önce hiç yapılmamış bir 
atölyenin temelini bu sayede atabildik ve bu 
atölyelerle büyük değişimler elde edeceğimizi 
umuyoruz.





HİSAR ANADOLU DESTEK DERNEĞİ (HADD)
BALDAN TATLI PROJESİ
“DESTEKLE DEĞİŞTİR ETKİNLİĞİ İLE 
VAN’DAKİ DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERDEN 
GELEN ON KIZIMIZIN DAHA GİRİŞİMCİ 
OLMALARINA YARDIMCI OLDUK.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenizin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerine ne derecede ulaşıldığı ve nasıl 
çıktılar elde edildiğini paylaşır mısınız?

Baldan Tatlı projemizden yararlanarak üçer 
adet arı kovanı sahibi olmak isteyen 14 kızımız, 
daha evvel arıcılık eğitimi ve sertifikası almış 
olan Tuşbal Kooperatifi üyesi 3 kızımızdan, 
Nisan 2016 süresince teorik ve mayıs başından 
itibaren pratik eğitim aldılar. Eğitimciler 
mayıs sonunda yaptıkları teorik ve pratik sınav 
sonuçlarını değerlendirerek, başarılı olan on 
kızımızı seçtiler. 

Mayıs ayı ortasında yeni kovanları sipariş 
ettik ve ay sonunda Van’da teslim aldık. Tuşbal 
Kooperatifinin Silopi’de kışlamakta olan arılı 
kovanları 2016 Mayıs ayı sonunda Van’a geldi. 
Yeni arı kolonileri otuz boş kovana aktarıldı ve 
kızlarımıza teslim edildi.

Yaz boyunca, Van’ın 15 km kuzeyinde bir köy 
olan Alaköy yakınlarında konuşlandırılan 
kovanların, kızlarımız tarafından haftada 
üç gün bakımları yapıldı. Arılarda hastalık 
veya benzeri bir olay görülmedi. Eylül ayında 
kovanlar sağıldı ve 270 kg bal elde edildi. 
Kızlarımız bu balın satışından 10 bin 800 TL 
hasılat elde etti. 7 bin TL’si kızların kendi 
aralarında bölüşüldü, geriye kalan hasılat kış 
bakımı yapılması ve kışlık yem alınması için 
ayrıldı. 



Ekim ayında kovanlar, kooperatifin diğer 
kovanları ile birlikte, kışı geçirmeleri için 
Siirt’te bir vadiye yollandı, halen oradalar. 
Nisan ayı başında havalar uygun olduğunda, 
kovanlar tekrar Van’a getirilecek.

Destekle Değiştir yoluyla topladığınız 
destek, proje hedeflerinizi gerçekleştirme 
konusunda size nasıl yardımcı oldu? Proje 
için ek bir desteğe ihtiyaç duydunuz mu ve 
bu desteği buldunuz mu?

Destekle Değiştir vasıtası ile aldığımız 15 
bin TL destek taahhüdü ve ek destek olarak 
topladığımız 2 bin TL ile Tuşbal Kooperatifi’nden 

Arı Oğulları satın alınarak, kooperatifteki 
kızlarımız için sürdürülebilir bir gelir kapısı 
açılmış oldu. Yeni kovanlar Van’da atölyede 
üretildiği için nakliye masraflarından da 
tasarruf ettik.

Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında destek 
aldınız mı, bu destekçilerden sizin için 
gönüllülük yapan veya ayni destekte 
bulunan oldu mu?

Son on iki ayda Destekle Değiştir vasıtası ile 
tanıştığımız destekçilerden ilave olarak maddi 
veya ayni destek almadık. 



Destekle Değiştir yoluyla aldığınız 
desteğin Projenizin çözmeyi amaçladığı 
sorun ya da yaratmayı hedeflediği değişim 
açısından önemi nedir?

Bu Projemiz ile Van’daki düşük gelirli ailelerden 
on kıza daha üçer adet arı kovanı hibe etmenin 
yanı sıra arıcılık eğitimi de almalarını 
sağlayarak birer girişimci olmalarına 
yardımcı olduk. Sorumluluk alarak, beraber 
çalışma ve dayanışma ile sosyal ve ekonomik 
problemlerine çözüm bulmalarının yolunu açtık.  

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 

değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi 
katkıları oldu?

22 genç kızımız 2014 yılında arıcılığa başlamış 
ve 2015 yılı sonunda Tuşbal Kooperatifi’ni 
kurmuşlardı. Destekle Değiştir ile on kızımız 
daha çekingenliklerini ve ailelerinin itirazlarını 
bertaraf ederek onlara katıldılar. Bu sayede 
arıcılık yaparak gelir elde edecek kızlarımızın 
toplam sayısında %45’lik bir artış olması sağlandı. 

STK’mızın Eğitim ve Ekonomik Destek programının 
başarı ile devam etmesi hepimizi mutlu etti. 
Bu projemize katkısı olan herkese çok teşekkür 
ederiz.





TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI

İÇERDE ÇOCUK VAR PROJESİ
“HEM FARKINDALIK YARATMA HEM DE 
ELDE EDİLEN DESTEK KONUSUNDA BİZLER 
İÇİN DESTEKLE DEĞİŞTİR ETKİNLİĞİNİN 
ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenizin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerine ne derecede ulaşıldığı ve nasıl 
çıktılar elde edildiğini paylaşır mısınız?

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi Anaokulu Projemizin 
inşa işleri Nisan 2016 itibarıyla başladı. Şu an 
anaokulu inşaatının ince işleri yapılmaktadır. 
Nisan 2017’de açılışın yapılması planlanmaktadır. 

Şu an cezaevinde annesi ile birlikte 
yaşayan 0-6 yaş arası 38 çocuk bulunuyor. 

Hazırlanacak anaokulu çocukların tutuklu 
ve hükümlü koğuşları dışında tek özgür 
alanları olacak. Ayrıca 0-6 yaş arası bilişsel, 
duyusal gelişimlerini destekleyebilecek oyun, 
oyuncak ve park alanlarının olduğu tek yer 
olarak da tasarlandı. Anaokulunda yapılacak 
çalışmalar ile çocukların ince ve kaba motor 
becerilerinin desteklenmesi ve gelişim 
eksiklerinin giderilmesi planlanıyor. İnşaat 
işlerinin bitmesinin ardından okullara bir 
klinik psikolog tahsis edilecek ve klinik psikolog 
vasıtası ile çocukların gelişim süreçleri de 
analiz edilecek. Bu analiz sürecinde özel eğitim 
ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocuklar için 
ise okul içerisinde ilgili uzman desteği alınarak 
özel eğitim programları düzenlenecek.



Destekle Değiştir yoluyla topladığınız 
destek, proje hedeflerinizi 
gerçekleştirme konusunda size nasıl 
yardımcı oldu? Proje için ek bir desteğe 
ihtiyaç duydunuz mu ve bu desteği 
buldunuz mu?

Destekle Değiştir ile anaokulumuzun çocuk 
oyun alanı için bütçe eksiğimiz giderildi. 
Etkinlik sonrasında toplanan destekler 
proje bütçesinin bir kısmını karşılamak için 
kullanıldı. Etkinlik sonrasında bir kurumsal 
firma ile yapılan konser organizasyonu ile 
bütçenin eksik kalan kısmı da tamamlandı. Bu 
şekilde oyun park alanı için ihtiyacımız olan 
toplam bütçeye ulaştık. 

Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında destek 
aldınız mı, bu destekçilerden sizin için 
gönüllülük yapan veya ayni destekte 
bulunan oldu mu?

Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığımız 
destekçilerden tekrar bir nakdi destek ya da 
ayni yardım almadık. Ancak SMS yolu ile destek 
olan kişiler oluyorsa bunu analiz edebilme 
şansımız bulunmuyor. Gönüllülük konusunda 
da bir çalışmamız olmadı. Fakat Destekle 
Değiştir programında daha önce tanıştığımız 
destekçilerimiz vardı ve süreç boyunca 
desteklerini düzenli olarak almaya devam 
ediyoruz.



Destekle Değiştir yoluyla aldığınız desteğin 
Projenizin çözmeyi amaçladığı sorun ya da 
yaratmayı hedeflediği değişim açısından 
önemi nedir?

Destek Değişir bizce projemizin farkındalığı 
açısından çok değerliydi. Bizi tanımayan birçok 
destekçi ile iletişime geçmek bizleri çok mutlu 
etti. Destekle Değiştir sayesinde taahhüt edilen 
destekler vakfımız ve projemizin tek seferde 
toplayabildiği bir destek miktarı değil. Hem 
farkındalık yaratma hem de destekler konusunda 
bizler için Destekle Değiştir’in önemi çok büyük. 

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi 
katkıları oldu?

Farkındalık yaratmada çok faydalı olduğu 
kanaatindeyiz. Hem projemiz hem vakfımız için 
çok değerli ve özel bir çalışmaydı.



Değişim için Bağış projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiye 
www.degisimicinbagis.org adresinden ulaşabilir

’bizi
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.  

degisimicinbagis sosyalyatirim


