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Bu rapor, 10 Şubat 2018 tarihinde TÜSEV’in teknik desteği ile Tülay Aktaş Gönüllü 
Kuruluşlar Güç Birliği tarafından İzmir’de gerçekleştirilen Destekle Değiştir 
etkinliğine katılan STK’ların aldıkları desteklerle 12 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 buldular.



2014, 2016 ve 2017 yıllarında TÜSEV tarafından 
İstanbul’da gerçekleştirilen dört Destekle Değiştir 
etkinliğinde sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve 
bağışlarıyla destek vermek isteyen 300’den fazla 
kişi, 13 STK’nın projeleriyle tanıştı ve yaklaşık 200 
bin TL 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 dokuz 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.

Destekle Değiştir İzmir etkinliği, TÜSEV’in 
teknik desteğiyle Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar 
Güç Birliği tarafından 10 Şubat 2018 tarihinde 
düzenlendi. 110 kişinin katıldığı etkinlikte 87 kişi 
üç STK’nın projelerine toplam 44.350 TL destek 
taahhüdünde bulundu. Bu raporda, projeleriyle 
etkinlikte yer alan BARIŞ Çocuk Orkestrası 

Koruma ve Geliştirme Derneği, İzmir Görme 
Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve 
Uluslararası Proje Eğitim ve Gençlik Merkezi 
Derneği’nin aldıkları desteklerle etkinlik 
sonrasındaki 12 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 etkinliğinin İzmir’de düzenlenmesini 
sağlayan Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç 
Birliği’ne, Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye’ye 
uyarlama ve uygulama sürecinde tecrübe ve 
bilgilerini paylaşarak TÜSEV’e destek olan TFN 
ekibine, Türkiye’deki uygulamalarının 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



1990 yılında İzmir Valisi Kutlu Aktaş’ın İzmir’de 
göreve başlamasının ardından eşi Tülay 
Aktaş, İzmir’de bulunan iş insanları ve eşleri, 
bürokrat kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarının 
başkanları ile gerçekleştirdiği toplantılar 
ve çeşitli çalışmalarla sosyal sorumluluk 
projelerine ve kadınlar arası iletişime önem 
vermiş ve değer katmıştır. İzmir Tülay Aktaş’ın 
sonsuzluğa uğurlandığı günün hemen ardından, 
bu çalışmalarda kendisinin en yakınında bulunan 
kadınlar bir araya gelerek onu ve onun değerli 
anısını, duygu ve düşüncesini yaşatmak için ‘İzmir 
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’ adı 
altında bir platform oluşturarak bu birlikteliğe yarı 
resmi bir kimlik kazandırmışlardır.

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği; 
dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin herkesin sadece ‘insan’ olduğu için 
değerli olduğu fikrinden yola çıkarak, insanların

fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamayı ve sivil toplum kuruluşları arasında 
iş birliğini sağlayarak bu dayanışmayı günbegün 
artırmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmalarımız çerçevesinde, Ocak 2017’de 
üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz aylık 
toplantımızda Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 
Raporu’nun yanı sıra Değişim için Bağış Projesi ve 
Destekle Değiştir modeli hakkında bir sunum yaptı. 
Söz konusu toplantının ardından, İzmir Tülay Aktaş 
Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından TÜSEV’in 
teknik desteği ile 10 Şubat 2018 tarihinde, Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda Destekle Değiştir İzmir 
etkinliğinin düzenlenmesine karar verdik. İzmir’de 
ilk kez düzenlenen Destekle Değiştir etkinliğinde 
Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme 
Derneği, İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği, Uluslararası Proje Eğitim ve 

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nden



Gençlik Merkezi Derneği projelerini tanıtarak sosyal 
değişime katkıda bulunmak isteyen destekçilerle 
bir araya geldi. 110 kişinin katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte 87 kişi üç projeye toplam 44.350 TL destek 
taahhüdünde bulundu.

Destekle Değiştir etkinliğinde bir araya gelen 
İzmirliler yaptıkları bağışlarla daha fazla etki 
yaratmanın yanı sıra, toplumsal sorunlar, 
bağışçılık ve gönüllülük alanları hakkında da bilgi 
edindiler. Sivil toplum kuruluşları ise çalışmaları 
hakkında daha fazla farkındalık yaratma ve farklı 
bir fon kaynağına ulaşma imkânı buldular.

Öncelikle tüm TÜSEV ekibine, İzmir sivil toplumunun 
gelişimine ve tüm hazırlık süreci boyunca 
bizlere verdikleri destek ve ilgi için sonsuz 
teşekkürler. Ayrıca etkinliğimize destek vermek 
için İngiltere’den gelen Destekle Değiştir modelinin 
yaratıcısı The Funding Network’ün Uluslararası 
Direktörü Eugenie Harvey’e çok teşekkür ediyoruz. 

Bu yola çıkarken Destekle Değiştir Uygulama 
Komitesi’nde yer alarak gerek proje önerisinde 
bulunan gerek projelerin seçim sürecine katılan 
ve etkinlik gecesi bizleri katılımcılarla buluşturan 
ekibimize de sonsuz teşekkürler. Son olarak tabi ki 
projelerini sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, 
değişim için attıkları bu adımda gösterdikleri 
performans ve yaptıkları çalışmalar için çok 
teşekkür ediyoruz.

Sadece destek verilen STK’ların değil, birer 
bağışçı olarak her birimizin güzel bir deneyim 
yaşadığımıza ve hep birlikte verdiğimiz desteğin de 
değişimin bir parçası olduğuna inanıyoruz.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Fatoş Dayıoğlu 
İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği 
Sözcüsü





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

Bu süreç içinde orkestramızdaki çocuk sayısı 
70’i buldu. Öğretmenlerimizin sayısını dörtten 
beşe çıkarma imkânı bulduk. Eğitimlerimiz 
aksamadan devam etti. Projemizden en 

BARIŞ ÇOCUK ORKESTRASI KORUMA VE 
GELİŞTİRME DERNEĞİ
BARIŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI PROJESİ
“DESTEKLE DEĞİŞTİR, FARKINDALIK 
YARATMA ÇABALARIMIZIN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLDU.” 



büyük beklentimiz olan; “Topluma yararlı, 
özgüveni olan bireyler yetiştirmek” hedefimize 
yönelik önemli bir yol katettik. Çocuklarımız, 
düşüncelerini özgürce ifade etme, toplum 
kurallarına uyma konusunda bir hayli mesafe 
katettiler. Anne ve babaları kapsayan bir eğitim 
de başlatabilirsek, her şey daha kolay olacak. 
Şimdilik maalesef bunu hayata geçiremedik. 
Bazı çocuklarımız için çok ihtiyaç duyduğumuz 
psikolojik danışmanlık hizmetini henüz 
sağlayamadık.  Bunun için de çabalarımız 
devam ediyor.

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?

Öğretmen ücretlerimizi üç ay boyunca Destekle 
Değiştir yoluyla topladığımız destek sayesinde 
karşıladık. Zaten Destekle Değiştir’den 
beklentimiz, üç aylık eğitim masrafının 
karşılanmasıydı ve bu olanağı bize sağladıkları 
için destekçilerimize minnettarız. Enstrüman 
alımı ya da onarımı için her zaman ek bütçeye 
ihtiyaç duyuyoruz, çünkü projemiz; “ne kadar 
enstrüman, o kadar çocuk” olarak ilerliyor. 
Bugüne kadar bu ihtiyacımızı genellikle 
üyelerimiz ya da yakınlarının sunduğu destek 
ile karşıladık. Sosyal medyanın bu desteklerin 
bize ulaşmasında büyük bir etkisi olduğunu 
düşünüyoruz. Hiç tanımadığımız kişilerden irili 
ufaklı destekler geliyor. Hatta bu desteklerin bir 
kısmı yurt dışından bile gelebiliyor. Her birine 
minnettarız; sayımız bu sayede artıyor. Çünkü 
her an sırada bekleyen birkaç çocuk mevcut.



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

İki çocuğumuz Devlet Konservatuvarı 
sınavlarını kazandı. Bu çocuklarımızdan 
birine, etkinliğe bir STK temsilcisi olarak 
katılan bir bağışçımız aracılığıyla, temsil 
ettiği STK tarafından bir burs sağlandı. Burs, 
derneğimize değil, çocuğumuzun kendisine 
veriliyor fakat derneğimizin bilinirliğini 
sağlayan, TÜSEV’in düzenlediği Destekle 
Değiştir etkinliği olmasaydı, belki böyle bir şey 
sağlanamayacaktı. Derneğimiz adına bu STK‘ya 
teşekkür ediyoruz.

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

Bu destek, projemiz için hedeflediğimiz üç aylık 
eğitmen giderinin karşılanmasına katkı sundu. 
Çünkü Klasik Batı Müziği eğitimi süreklilik 
isteyen bir eğitimdir. Maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle eğitime ara verilmesi, çocukların 
süreçten kopması riskini yaratıyor. Bu tür 
çok sesli müziğe alışkın olmayan bir grupla 
çalıştığımız için bir günlük ara bile bazen her 
şeye yeni baştan başlamamızı gerektiriyor. 
Bu sistemde çocukları her gün bu eğitime tabi 
tutmamız gerekiyor; ancak şu an maalesef 
her gün ders yapamıyoruz. Haftada iki gün 
yaptığımız dersleri destekçilerimiz sayesinde 
üç güne çıkarmak bizim için çok sevindirici 



olurken, çocuklarımızın da kendilerini daha 
fazla geliştirmelerine imkân sağladı. Her gün 
ders yapabileceğimiz günleri bekliyor, bunun 
için de kaynak yaratma amaçlı bazı etkinlikler 
düzenleyerek arzu ettiğimiz eğitim ortamını 
yaratmaya çalışıyoruz.

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

Öncelikle projemizin diğer STK’lara ve 
projemizi bilmeyen bazı kişilere tanıtımı 
açısından çok yararlı oldu. Bir çocuğumuza 
sağlanan eğitim bursu da etkinliğe katılan bir 
STK Başkanı’nın girişimi sayesinde oldu. Her 
yıl topladıkları ikinci el bisikletlerin bakımını 
yaptırarak, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan 

Mavi Bahçe AVM Sosyal Sorumluluk Platformu, 
bu yıl topladıkları bisikletleri pırıl pırıl bir 
şekilde bizim çocuklarımıza bağışladılar. Biz de 
bu bisikletleri, derslere devam oranı en yüksek 
olan çocuklarımıza, başarılı çalışmalarının 
karşılığında ödül olarak dağıttık. 

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) bu yıl 
ikincisini düzenlediği ‘Çocuklarla Edebiyat 
Günleri’ etkinliğinin bir gününde konser vermek 
üzere Barış Çocuk Orkestrası davet edildi ve 
çocuklarımız farklı bir çevreye konser verdiler. 
‘İzmir’de İyilik Var’ platformunun düzenlediği 
şenliğe de çocuklarımız ve velilerimizle birlikte 
katıldık. Barış Çocuk Orkestrası orada da bir 
konser verdi.



Ders sayımızın bir gün artması dahi 
çocuklarımızın eğitiminde ve gelişiminde 
önemli bir fark yarattı. Bu gelişimin, dernek 
üyelerimiz tarafından da gözle görülür 
bir şekilde olması, kaynak yaratma amaçlı 
etkinliklerimizin sayısının artırılması 
gerektiğine üyelerimizi ikna etti ve daha fazla 
üyeyi bu konuda çalışmak anlamında harekete 
geçirdi. Kısaca söylemek gerekirse; Destekle 
Değiştir, ‘Farkındalık Yaratma’ çabalarımızın 
çok önemli bir parçası oldu. Emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürler.





İZMİR GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ DERNEĞİ
BİSİKLET ÖZGÜRLÜK TANDEM DOSTLUKTUR PROJESİ
“DESTEKLE DEĞİŞTİR BİZİ MOTİVE 
ETTİ, DIŞARI AÇILMAMIZI 
SAĞLADI VE FAALİYETLERİMİZİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HALE GETİRDİ.” 

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

Destekle Değiştir’de sunduğumuz 
projemizin destekçileri sayesinde projemizi 
uygulayabilecek miktara eriştik. Ardından, 
projeyi yürütmek için gerekli olan araç ve 



donanımların sağlanması, proje eğitmeninin 
ve proje katılımcılarının belirlenmesi için 
çalışmalara başladık. İlk etapta bir bisiklet 
firmasıyla beş Tandem (ikili bisiklet) satın 
almak için anlaşma yaptık. Bisiklet eğiticiliği 
için Cuma Akşamları Bisiklet Topluluğu (CAT) 
Spor Kulübü Başkanı ve bisiklet antrenörü 
Metin Çelik ile görüşüp onayını aldık ve 
bisiklete binmek isteyen, bisiklete binmesinde 
fayda olduğu düşünülen ve bisiklete bindiği 
halde bisiklet sporu kurallarını yeterince 
uygulayamayan yaklaşık 15-20 arkadaşla 
görüşerek projeye katılmalarını sağladık. Proje 
eğitmenimiz Metin Çelik’in de katkılarıyla 10-
15 kişi pilot olarak eğitilmek üzere belirlendi. 
Proje hakkında bilgi vermek ve projenin nasıl 
uygulanacağını anlatmak için proje eğitmeni, 
pilotlar ve proje katılımcısı kopilotlar ile 
toplantılar yaptık.

Aynı ekiple eğitim çalışmaları yapmak üzere bir 
araya geldik. Elimizdeki beş Tandem bisikletle 
kısa mesafelerde sürüşlere başladık. Bugün 
geldiğimiz noktada anlaşma yaptığımız bisiklet 
firmasından beş Tandem bisikleti teslim aldık. 
Elimizdeki Tandem bisiklet sayısı 10 oldu. 
Katılımcılar bisiklet sürmeyi, trafik işaret 
ve kurallarını, bisiklet tamir etmeyi, zincir 
takmayı ve lastik değiştirmeyi öğrendiler. 
Pilotlar katılımcılarla birlikte uyumlu bir 
biçimde, dostluk içerisinde pilotluk eğitimlerini 
sürdürdüler. Eğitim sürüşleri kapsamında 
İnciraltı Engelliler Merkezi’ne keyif sürüşü, 
Bornova Down Kafe’ye destek ve dayanışma 
sürüşü, İnciraltı Rekreasyon Alanı’na ve 
Güzelbahçe’ye balık ekmek keyfi sürüşü, 
Karşıyaka - Bostanlı farkındalık sürüşü, İzmir 
Bisiklet Birliği ve Grupları tarafından organize 
edilen, başta her ayın son Cuma akşamı saat 



20:00’de düzenlenen Critical Mass sürüşleri 
olmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla düzenlenen zafer sürüşü, 9 Eylül 
İzmir’in Kurtuluşu Günü dolayısıyla düzenlenen 
kurtuluş sürüşü, 23 Eylül günü düzenlenen 
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sürüşü, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen 
Cumhuriyet sürüşü, 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Atatürk’ü 
anma sürüşü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla düzenlenen ‘Erişebiliyorsam Eşitim’ 
erişilebilirlik sürüşü  ve performans sürüşleri 
yapıldı. Bu sürüşler sırasında yeni dostlar 
edindik, pilot ve kopilot kafilemizi biraz daha 
genişlettik. 

İzmir’de var olan yaklaşık 15 kadar bisiklet 
grubu tarafından oluşturulan İzmir Bisiklet 
Birliği’ne üye olduk ve birlik tarafından yapılan 

faaliyetlere katkı sunduk. Projede öngörülen 
ve taahhüt edilen bütün kalemleri satın aldık. 
İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği gerçekleştirdiği bu proje ile elde ettiği 
maddi ve manevi kazanımlarla faaliyetlerini 
özgürce ve dostluk ortamında sürdürmeye 
devam edecektir.

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?

Proje için ek bir kaynağı ihtiyaç duymadık. Elde 
ettiğimiz destek bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. 
Bu destek ile projemizi gerçekleştirmek için 
gereken bütün malzeme ve eğitici personel 
masraflarını karşılayabildik.



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 etkinlik sonrasında başka bir 
maddi destek almadık. Bu destekçilerden bizim 
için gönüllülük yapan veya ayni destekte bulunan 
olmadı.

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

Destekle  Değiştir yoluyla aldığımız destek, 
projemizin çözmeyi amaçladığı sorun ya da 
yaratmayı hedeflediği değişim açısından 

bizim açımızdan tartışılamayacak kadar 
değerlidir. Bu proje bize kulübümüzün temel 
amaçlarından biri olan sporda eşit yaşama 
katılım amacımızı hayata geçirme imkânı 
verdi. Bu sayede birlikte bisiklete bindiğimiz 
arkadaşlarımızla dayanışma duygusu içerisinde 
bisiklet sürdük; hoşça zaman geçirdik ve hayatı 
paylaştık. Gerçekleştirdiğimiz sürüşlerde daha 
görünür ve tanınır olduk. Çevremiz genişledi 
ve yeni ilişkiler kurma fırsatı yakaladık. Proje 
destekçileriyle doğru düzlemde bir araya 
gelindiğinde sorunların çözümünün o kadar da 
zor olmadığını gördük. Bunu deneyimlemek de 
bizi motive etti ve vizyonumuzu geliştirdi. 

Bundan sonra bu proje destekçilerinin ve 
proje kazanımlarının bize verdiği güç ile 
sürüşlerimizi planlayıp, aramıza katılan 
arkadaşlarla hayatı paylaşmaya devam 



edeceğiz. Ayrıca, denizde kürek çekme-eşli 
deniz bisikleti ve Tandem paraşüt gibi diğer 
planlarımızı hayata geçirmek için çalışmalar 
yapacağız. Gören bir dümencinin eşliğinde 
kanoda kürek çekmek, gören arkadaşlarla 
deniz bisikleti pedallamak ve Tandem paraşüt 
ile havada uçmak, gören ve görmeyenin 
eş olarak birlikte gerçekleştirebilecekleri 
spor dallarıdır. Destekle Değiştir sayesinde 
gerçekleştirme şansı bulduğumuz Bisiklet 
Özgürlük Tandem Dostluktur projesi gibi 
hayatımızı zenginleştiren ve bize yeni ufuklar 
açan farklı kano, paraşüt ya da deniz bisikleti 
gibi projeleri de hayata geçirebileceğimizi 
düşünüyoruz. Eğer böyle projeleri çeşitli 
kaynaklarla gerçekleştirebilirsek sporda eşit 
yaşama eşit katılım şansını yakalayıp hayatı 
daha fazla paylaşma imkânı bulacağız.

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

Başvuru yaptığımız tarihten bugüne Destekle 
Değiştir sürecini yapıcı ve geliştirici olarak 
değerlendiriyoruz. Bizi motive etti, dışarı 
açılmamızı sağladı ve faaliyetlerimizi 
sürdürülebilir bir hale getirdi. Biz 
bisikletlerimizle çok mutluyuz, bir sürüşümüze 
sizi de bekleriz.





ULUSLARARASI PROJE EĞİTİM VE GENÇLİK 
MERKEZİ DERNEĞİ
ÇOCUKLARIN DOĞAYA İHTİYACI VAR PROJESİ
“DESTEKLE DEĞİŞTİR SAYESİNDE, 
DESTEKÇİLERLE İLETİŞİM, SUNUM 
YAPMA, DESTEK SONRASI TAKİP 
VE GERİ BİLDİRİM KONULARINDA 
KENDİMİZİ GELİŞTİRME FIRSATI 
BULDUK.” 

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

Projemiz Destekle Değiştir tarafından kabul 
edildikten sonra birlikte bir yol haritası 
oluşturmakla işe başladık. Bu konuda Destekle 
Değiştir ekibi tüm sürecimizde bize destek oldu. 
İlk aşamada sosyal medya üzerinden projemizin 



tanıtımını yaparak işe başladık. Hedef kitlemizi 
belirledik ve onlara ulaşabilmek için sosyal medya 
kanallarını kullanmaya başladık. Bir yandan da 
projemizin yürütme aşamasına ortak olan Başka 
Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi (BBOM) ile 
çalışmaya başladık. Eğitmenlerimizi belirleyip, 
projenin içeriğini oluşturduk. 

Projemize dahil olmak isteyen öğretmenler için 
bir başvuru formu hazırladık. 30 öğretmen için 
planladığımız projemize tam 233 başvuru aldık. 
233 başvurudan 30 katılımcı seçebilmek için 
ayrıntılı bir çalışma yaptık. Farklı bölgelerden 
öğretmenleri projemize katmayı planladık 
ki onlar da kendi bölgelerinde öğretmen 
arkadaşlarıyla bu bilgiyi paylaşabilsinler. 30 
öğretmeni belirledikten sonra eğitimin yapılacağı 
alanla ilgili düzenlemeleri yaptık ve alanın 
eksiklerini tamamladık. Eğitimimiz çok verimli 

geçti; katılan öğretmenlerimizden çok güzel geri 
bildirimler aldık. Hem 233 öğretmenin başvuru 
yapmış olması hem de aldığımız geri bildirimler 
bu projenin ne kadar önemli olduğunu ve de 
bölgemizin böyle bir projeye ne kadar ihtiyaç 
duyduğunu bir kez daha göstermiş oldu. 

Sonraki aşamada öğretmenlerimizden oluşan 
bir sosyal medya platformu oluşturduk (BBOM - 
Doğada Öğretmen Eğitimi Grubu). Eğitime katılan 
öğretmenlerimiz kendi öğrencileriyle doğada 
yaptıkları etkinlikleri bu alanda paylaşmaya 
başladılar. Böylece yapılan farklı çalışmaların ve 
deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşmaya 
başladı. Proje ekibi olarak yapılan etkinliklerde 
mentorluk yaptık. Son aşamada, destekçilerimiz 
için projemizin uygulaması ile ilgili detayların 
yer aldığı ve fotoğraflarla görselleştirdiğimiz 
bir teşekkür mektubu hazırladık.



Projenin başarılı geçmesi nedeniyle SS İzmir 
Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi’nin 
desteğini alarak benzer bir eğitim daha 
gerçekleştirme şansımız oldu. Almanya’da 20 
yıldır Orman Okulu eğitimciliği yapmakta olan 
Hildegard Uhle, davetimizle İzmir’e gelerek 
13-14 Ekim 2019 tarihlerinde iki günlük bir 
öğretmen eğitimi yaptı. Bir önceki eğitime 
benzer şekilde duyuruya çıkıp başvuruları 
toplayarak yapılandırdığımız bu ikinci eğitim, 32 
öğretmenin katılımıyla gerçekleşti ve böylece 
hedeflediğimiz sayıdan oldukça fazla öğretmene 
ulaşmış olduk. İleride daha fazla kaynak 
yaratarak bu eğitimlere devam etmek istiyoruz.

İkinci eğitimler öncesinde 11 Ekim 2018 tarihinde 
200’ün üzerinde katılımcı ile “Doğada Eğitim 
ve Orman Okulları” konulu bir ücretsiz bir 
konferans gerçekleştirdik. Konferans öncesinde 

destekçilerimize bilgilendirme ve davetiye 
e-postası gönderdik. Konferansa katılan 
destekçilerimize sertifikalarını verdik. Aynı 
konferansta bir önceki eğitimimize katılmış olan 
öğretmenlere de katılım belgelerini verdik. Bu 
ek süreci destekçilerimizle e-posta aracılığıyla 
paylaştık.

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, 
projemiz için hedeflenen miktarın biraz altında 
kaldı. Ek mali destek ihtiyacımız, SS İzmir Başka 
bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi tarafından 
karşılandı.



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

Destekçilerimizden etkinlik sonrasında başka bir 
maddi destek almadık. Teşekkür ve bilgilendirme 
mektubumuzu hazırlayarak destekçilerimizle 
paylaştık. 

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

Destekle Değiştir yoluyla aldığımız destek 
sayesinde düzenlediğimiz eğitimlere devlet 
okullarında çalışan toplam 62 öğretmen 
katıldı. Öğretmenlerimiz öğrencileriyle doğada 

eğitimler yaparak bu alana adım atmış oldular 
ve bize yapılan geri dönüşlerden çok daha 
fazla öğretmenin çocuklarla doğaya çıkmaya 
başladığını ve daha fazla çocuğun doğada zaman 
geçirmeye başladığını görüyoruz. Umudumuz 
ve öngörümüz, ilk eğitimlere katılan öncü 
öğretmenlerin etkisi ile daha fazla öğretmenin 
bu konuda harekete geçeceği yönünde. 

Proje sonrasında dört devlet okulu bizimle 
iletişime geçerek çocuklarla doğaya çıkmak 
istediğini bildirdi. Okullardan biri, haftanın iki 
günü çocuklarını ormana götürmeye, bir diğeri 
ise Eramus+ projesi ile doğada faaliyetlere 
başlarken, diğerleri de bu süreci projelendirmek 
üzere Erasmus+ projesi yazmaya başladı.



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

Destekle Değiştir ekibi, STK’mızı ve projemizi 
başından sonuna kadar her anlamda destekledi. 
Tüm bilgilendirmeler ve eğitimler, bizim 
hem proje hazırlama hem de sunum ve 
uygulama sürecimize çok önemli katkılar 
sağladı. Destekçilerimizle kuracağımız iletişim 
süreçlerini ilgilendiren aydınlatıcı bilgiler 
edindik. Sadece teorik değil, bir projenin sunum 
aşamasında çok kıymetli pratik bilgiler de 
edindik. Destekçilerle iletişim, sunum yapma, 
destek sonrası takip ve geri bildirim konularında 
kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Destekle 
Değiştir, her aşaması ile derneğimiz için çok 
verimli bir süreç oldu.



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

’bizi
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.  

degisimicinbagis sosyalyatirim


