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Bu rapor, 10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Destekle Değiştir 
etkinliğine katılan sivil toplum kuruluşlarının aldıkları desteklerle altı ayda 
yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.



Başlarken

Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşması 
için farklı modellerin uygulanmasının önemli 
olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, “Giving Circle” 
olarak bilinen ve dünyanın farklı ülkelerinde 
başarıyla uygulanan uluslararası modelin Türkiye 
uygulamasını 2014 yılında “Destekle Değiştir” 

adıyla başlattık. İngiltere merkezli The Funding 
Network’ün (TFN) teknik desteğiyle hayata 
geçirdiğimiz bu kolektif bağış yapma modeli 
sayesinde, toplumsal değişime önem veren 
bireyler, fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil 
toplum kuruluşları (STK) ile bir araya gelerek 
sosyal değişim yaratan projelerini tanıma ve bu 
projeleri destekleme fırsatı yakaladılar.



2014 ve 2016 yıllarında İstanbul’da gerçekleştirilen 
üç Destekle Değiştir etkinliğinde sivil toplum 
kuruluşlarını tanımak ve bağışlarıyla destek 
vermek isteyen 200’den fazla kişi 10 STK’nın 
projeleriyle tanıştı ve 150 bin TL’nin üzerinde 
destek taahhüdünde bulundu. TÜSEV’in, Destekle 
Değiştir modelinin yaygınlaşması amacıyla 
modeli uygulamak isteyen kuruluşlara verdiği 
teknik destek ile 2015, 2017 ve 2018 yıllarında 
Ankara, Lefkoşa ve İzmir’de Destekle Değiştir 
etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde 
180’den fazla kişi 9 STK’nın projeleriyle tanıştı 
ve 135 bin TL’nin üzerinde destek taahhüdünde 
bulundu. Destekle Değiştir etkinliklerinde bir 
araya gelen kişiler yaptıkları bağışlarla daha fazla 
etki yaratmanın yanı sıra, toplumsal sorunlar 
ve bağışçılık alanı hakkında da bilgi edindiler. 
STK’lar ise çalışmaları hakkında daha fazla 
farkındalık yarattıkları gibi dinamik ve esnek bir 
fon kaynağına ulaşma imkânı buldular.

İstanbul’daki dördüncü Destekle Değiştir 
etkinliği 10 Ekim 2017 tarihinde Pera Müzesi’nde 
gerçekleştirildi. 120 kişinin katıldığı etkinlikte 

83 kişi 3 STK’nın projelerine toplam 46,190 TL 
destek taahhüdünde bulundu. Bu raporda, 
projeleriyle etkinlikte yer alan Rehber Köpekler 
Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Troya 
Çevre Derneği’nin aldıkları desteklerle etkinlik 
sonrasındaki altı 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 dokunan ve ilham veren 
projelerini sunan STK temsilcilerine ve sosyal 
değişimin gücüne inanarak özveriyle katkıda 
bulunan değerli destekçilere çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
TÜSEV





Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerinin ne kadarına ulaşabildiniz ve 
nasıl sonuçlar elde ettiniz?

Destekle Değiştir etkinliğinin ardından 
dört yavru rehber köpek adayımızı gönüllü 
ailelerine teslim ettik. Destekle Değiştir’de 
aldığımız desteklerle derneğimiz rehber 
köpek adaylarının veteriner, mama ve eğitim 

REHBER KÖPEKLER DERNEĞİ
GÖRME ENGELLİLERE REHBER KÖPEK YETİŞTİRME 
PROJESİ
“PROJEMİZE İNANAN VE DESTEK 
OLAN, GÖNÜLLÜ KATKIDA 
BULUNMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA 
KİŞİNİN OLDUĞUNU GÖRMEK 
MOTİVASYONUMUZU ARTIRDI.” 



masraflarını karşılıyor. Bunun yanı sıra, on 
köpeğimiz rehber köpek olmak için, sınavı 
geçerek görme engellilere kılavuz olmak üzere 
beş ay boyunca sürecek eğitimlerine başladılar. 
Hedefimiz, 2019’da Uluslararası Rehber 
Köpekler Federasyonu’nda en hızlı gelişen ve 
tam üyeliği olan bir dernek haline gelmek.

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

Destekle Değiştir’de hedeflediğimiz tutara 
çok yakın miktarda destek topladığımız için 
derneğimiz geri kalan masrafları kendi 
kaynaklarından karşıladı. 

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

Hayır. 

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

Rehber köpek adaylarının sayısını artırarak 
daha fazla görme engelliye erişmeyi 
hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’nin her yerinde 
bulunan görme engelli bireylere rehber köpek 
verebilmek. Rehber köpek adaylarının gönüllü 



aile yanında kaldığı süreçteki ihtiyaçları, 
Destekle Değiştir etkinliğinde toplanan 
destekler ile giderildi. 

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bu süreçte 
kuruluşunuzun ne tür kazanımları oldu?

Destekle Değiştir, sunum yapma ve projemiz 
için destek toplama ile ilgili olarak derneğimizi 
geliştirmemize yardımcı oldu. Buna ek olarak, 
Rehber Köpekler Derneği’nin farkındalık 
yaratma amaçlı faaliyetleri için çok önemli bir 
çalışma oldu. Destekle Değiştir ile, derneğimizin 
erişmeyi hedeflediği destekçi kitlesine ulaşma 
ve onlarla profesyonel bir destekçi ilişkisi 
kurma noktasında pek çok şey öğrendik.

Bu süreçte bütçe planlamamızı şeffaf bir 
şekilde yapmak konusunda da kendimizi 
geliştirdik. Destekle Değiştir’de yaptığımız 
sunumla birlikte projemize inanan ve 
destek olan, gönüllü katkıda bulunmak 
isteyen ve yaptığımızın doğru olduğunu 
düşünen çok sayıda kişinin olduğunu görmek 
motivasyonumuzu artırdı.





Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerinin ne kadarına ulaşabildiniz ve 
nasıl sonuçlar elde ettiniz?

SGD, Sulukule Platformu’nun bir parçası 
olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler 
tarafından, 2010 yılında kuruldu. Derneğin 
ana hedefi, risk altındaki çocukların eğitime 
erişmelerine destek olmak ve onları okula 

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ (SGD)
OKULUMU SEVİYORUM PROJESİ

“DESTEKLE DEĞİŞTİR SAYESİNDE 
DERNEĞİMİZİN AMACINI VE 
FAALİYETLERİNİ DAHA FAZLA KİŞİ İLE 
PAYLAŞMA İMKÂNIMIZ OLDU.”



bağlamaktır. Bu çerçevede, öğretmenler, okul 
rehber öğretmenleri, okul yöneticileri, veliler, 
çocuklar ve gönüllüler ile sistemli bir şekilde 
çalışıyoruz. 

Destekle Değiştir etkinliğinde sunduğumuz 
projenin gerçekleştiği yer, İstanbul’un Fatih 
ilçesinde, Karagümrük semtindeki Akşemsettin 
İlkokulu’dur. Akşemsettin İlkokulu, Sulukule 
yıkımı sonrası, Yetiştirici Sınıf Öğretim 
Programı’nın (YSÖP) ardından yaşıtları ile aynı 
sınıfa devam eden çocukları takip etme, olası 
uyum problemlerini önleme amacıyla, derneğin 
kuruluşundan önce, çocuklarla atölyeler 
gerçekleştirdiğimiz bir okuldur. 
2009 yılından bu yana Akşemsettin İlkokulu’nda 
ders saatinde ders dışı aktivitelerimiz de 
düzenli bir şekilde devam ediyor. Derneğimizin 
faaliyetlerine katılan çocukların büyük 

çoğunluğu ya halihazırda bu okula devam ediyor 
ya da ilkokulu bu okulda okudu.

Destekle Değiştir etkinliğinde sunduğumuz 
projenin amacı, içinde bulundukları eğitim 
ortamlarının, çocukların özel ihtiyaçlarına göre 
kurgulanması yolu ile çocukların okulu terk 
etmelerinin önlenmesidir. Projenin sürdüğü 
dört ay boyunca Ritim, Masal ve Yaratıcı Drama 
atölyelerine 47 çocuk katıldı. Aynı zamanda 
atölyeye katılan yirmi çocuğun beslenme 
giderini etkinlikte sunulan destek sayesinde 
karşıladık. Proje kapsamındaki atölyeler Ekim-
Şubat ayları arasında bir okul yarıyılı boyunca 
sürdü. İkinci dönemde (Şubat ayı ortasından 
bu yana) atölyeler, proje bütçesinden bağımsız 
bir şekilde aynı rutinde devam ediyor ve bu 
çalışmaları okul yılı sonuna kadar sürdürmeyi 
hedefliyoruz.



Bu atölyelerle, çocuklarda zamanlamanın 

ve hafızanın gelişmesi, konsantrasyon 

süresinin artması, ritmin kulak ve ellerle 

koordinasyonunun sağlanması, dinlemenin ve 

grup çalışmasının öğrenilmesi gibi gelişimler 

gözlemledik. Her atölyede belli bir yaş grubu 

ve sayıda aynı çocuk grubu ile çalışarak, 

çocukların zaman içinde gelişimlerini 

gözlemleme imkânı bulduk. Yöntem olarak 

dramadan yararlanıyor olmamız, çocukların 

masal anlatımına da katılımını sağladığı için 

sadece pasif bir dinleyici olmaktan öteye 

geçerek aynı zamanda aktif olarak kendilerini 

de tanıyabilecekleri, farkındalıklarını 

artırabilecekleri, oyun kavramı üzerinden 

deneyim kazanabilecekleri bir ortam oluşturdu.

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

Destekle Değiştir yoluyla topladığımız destek 
sayesinde projenin sürdüğü dört ay boyunca 
sosyal gelişim atölyelerinin kurgulanması 
ve uygulanması sağlandı. Aynı zamanda 
atölyeye katılan yirmi çocuğun beslenme 
gideri etkinlikten elde edilen destek sayesinde 
karşılandı.

Projenin saha çalışmasının sürdüğü dört ay 
boyunca ek bir desteğe ihtiyaç duyulmadı. 
Çocuklarla yakalanan uyumu ve çocukların 
hayatlarındaki rutini devam ettirmek için 
projedeki faaliyetlerin ikinci dönem de 



sürdürülmesi ihtiyacı doğdu. İkinci dönem 
ihtiyaç duyulan desteğin önemli bir bölümü 
İstanbul Maratonu 2018’de SGD için koşan gönüllü 
koşucuların topladığı bireysel bağışlar sayesinde 
karşılandı.

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

Etkinliğe katılan destekçiler arasında okuldaki 
atölyelerden birinin tanıtım filmini çekmek, 
izleme değerlendirme çalışmalarımız için 
destekte bulunmak, hazırladığımız rapor ve 
kitapçıkların tasarımını yapmak, bir yıl ücretsiz 
üye, aidat ve bağış yönetim programı üyeliği 
imkânı tanımak gibi gönüllü ve ayni destek 
sunanlar oldu.

Etkinlik sırasında SGD’den haberdar olan 
Borusan Holding çalışanlarından oluşan Okyanus 
Gönüllüleri tarafından başlatılan kampanya 
ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüz alanda 
çocuklara dağıtılmak üzere 400 adet kırtasiye 
paketi ulaştırıldı. Okulda süren ritim atölyesi 
için Düğme Film tarafından kısa bir film çekildi. 
Bu filmi yakın zamanda SGD sosyal medya 
hesaplarından yayınlayacağız.

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

Çocukların okulu terk etmelerinin önlenmesi 
için çocuklar, okul yönetimi, öğretmenler gibi 
paydaşlar üzerinde hedeflenen değişimlerin 
yaratılması ve uzun, ara verilmeksizin 
devam eden ve kapsamlı bir yaklaşım içeren 



faaliyetler gerekiyor. Bu kapsamda, SGD olarak 
çalışmalarımızı sürdürdüğümüz üçüncü okulda, 
bir okul dönemi boyunca atölye çalışmalarının 
yapılması için gerekli kaynağın oldukça büyük 
bir kısmı Destekle Değiştir yoluyla aldığımız 
destekler ile sağlandı. Ayrıca, proje kapsamında 
çalışmalara dahil olan yirmi çocuğun beslenme 
desteği alması yolu ile de okulu terkin en önemli 
sebeplerinden biri olan maddi yoksunluğun 
etkisi azaltılmaya çalışıldı.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bu süreçte 
kuruluşunuzun ne tür kazanımları oldu?

Destekle Değiştir etkinliğinde aldığımız destek ile 
okulu terk oranlarını azaltma amacı kapsamında 
aralıksız ve istikrarlı bir şekilde devam etmesini 
arzuladığımız okul alanındaki faaliyetlerimiz 

için gerekli kaynağa bireysel destekler yolu ile 
ulaşabildik. 

Destekle Değiştir’in hazırlık sürecinde, SGD’nin 
amaçlarını, yaklaşımını, gerçekleştirilmek 
istenen proje hakkındaki bilgileri altı dakika 
gibi kısa bir sürede nasıl daha etkili şekilde 
anlatabileceğimizin yöntemlerini öğrendik. 
Süreç içerisinde yer alan diğer STK’lar ve 
bireysel destekçiler ile girilen etkileşim 
sayesinde SGD’nin amacını ve faaliyetlerini daha 
fazla kişi ile paylaşma imkânımız oldu. Doğru 
kitleye, doğru araç ve yöntemler ile ulaşmanın 
etkiyi artırdığını, bu durumun aynı zamanda SGD 
ekibinin motivasyonuna katkı sağladığını fark 
ettik. 





Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerinin ne kadarına ulaşabildiniz ve 
nasıl sonuçlar elde ettiniz?

Destekle Değiştir etkinliğinde sunduğumuz 
proje çerçevesinde, Çanakkale’deki Gülpınar 
köyü ve çevresinde depremden zarar gören ve 
yeni evlerinin yapım süreci başlamak üzere 
olan konut sahiplerine ve çevre köylerde 

TROYA ÇEVRE DERNEĞİ
TEMİZ ENERJİ DEMOKRASİSİ PROJESİ

“DESTEKLE DEĞİŞTİR’E KATILMAMIZIN 
DERNEĞİMİZİN BAĞIMSIZLIĞI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN 
ÖNEMLİ BİR ADIM OLDUĞUNA 
İNANIYORUZ.”



de yaşayanlara yönelik “Yenilenebilir Enerji 
Kooperatifi” temalı bilgilendirme çalışmaları 
yapılmasını hedeflemiştik. 

Destekle Değiştir etkinliğinde yaptığımız 
sunumun ardından “Yenilenebilir Enerji 
Kooperatifi” temalı bilgilendirme 
çalışmalarımızı daha görünür hale getirmek 
için örnek bir uygulama yapma kararı aldık. Bu 
amaçla projemizi genişlettik ve yeni kaynaklar 
araştırmaya başladık.  İlk aşamada Gülpınar 
Köyü Muhtarlığı ve köyde çalışmalar yapan 
Sürdürülebilir Yaşam Derneği ile iletişime 
geçtik, ortak buluşmalar ayarladık. Yüz yüze 
görüşmeler sonucunda köy muhtarlığının 
konuk evi olarak kullandığı binanın çatısına üç 
kW’lık bir güneş enerjisi sistemi kurulmasına 
karar verdik. Kurulacak bu Fotovoltaik (PV) 

sistem ile güneş enerjisinin kullanımı ve şebeke 
bağımsızlığı, yenilenebilir enerji kullanımının 
artırılması, iklim değişikliği gibi kavramların 
günlük hayatta reel olarak görülmesi sağlanacak. 
Bu güneş enerjisi sistemi aynı zamanda, iklim 
değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarının 
azalmasına etki edecek. 

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

Destekle Değiştir yoluyla topladığımız destek 
proje hedeflerimizi gerçekleştirmemize ve 
projemizi geliştirmemize yardımcı oldu. 
Destekle Değiştir sonrasında örnek bir uygulama 



modeli geliştirmeye karar verdik. Bunun için ek 
finansman bularak konuk evinin çatısına da üç 
kW’lık bir PV güneş enerjisi sistemi kurmaya 
karar verdik. Temmuz 2018’de köydeki konuk 
evinin çatısına kurulacak güneş enerjisi sistemi 
ile yerelde yaşayanlara yenilenebilir enerji, 
yenilebilir enerjinin yararları, kullanımı ve 
enerji kooperatifi modeli doğrudan sağlanan 
yarar gösterilerek anlatılacak. Kurulum ile 
beraber çeşitli eğitimler de verilecek.

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

Hayır almadık.

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

Projemizin daha görünür olması ve yeni kaynak 
yaratma yolları için bize imkân sağladı.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bu süreçte 
kuruluşunuzun ne tür kazanımları oldu?

Destekle Değiştir, derneğimizin kaynak 
yaratma kapasitesini artırdı ve yeni kaynak 
mekanizmalarına yönelmemizi sağladı. 
Destekle Değiştir’e katılmamızın derneğimizin 
bağımsızlığı ve sürdürülebilirliği açısından 
önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.



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

’bizi
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.  

degisimicinbagis sosyalyatirim


