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Bu rapor, 14 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Destekle Değiştir 
etkinliğine katılan STK’ların aldıkları desteklerle altı ayda yürüttükleri 
çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.



Başlarken

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’ün (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, 2016 ve 2017 yıllarında İstanbul’da 
gerçekleştirdiğimiz dört Destekle Değiştir 
etkinliğinde sivil toplum kuruluşlarını tanımak  
ve bağışlarıyla destek vermek isteyen 371 kişi, 
13 STK’nın projeleriyle tanıştı ve 196.640 TL 
destek taahhüdünde bulundular. 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 imkânı buldular.

İstanbul’daki beşinci Destekle Değiştir etkinliğini 
14 Mart 2019 tarihinde Pera Müzesi’nde 
düzenledik. 141 kişinin katıldığı etkinlikte 136 kişi 
üç STK’ya toplam 113.300 TL destek taahhüdünde 
bulundu. Bu raporda, projeleriyle etkinlikte 
yer alan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 
Rengarenk Umutlar Derneği ve Türkiye Alzheimer 
Derneği’nin aldıkları desteklerle etkinlik 
sonrasındaki altı ayda neler yaptıkları hakkında 
bilgiler yer alıyor. TÜSEV olarak, Değişim için 
Bağış Projesi kapsamında Destekle Değiştir 
etkinlikleri düzenlemeye ve modeli uygulamak 
isteyen kişi ve kuruluşlara teknik destek 
sağlamaya devam edeceğiz. 

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





Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenizin gelişim sürecini anlatır 
mısınız? Proje hedeflerine ne derecede 
ulaştınız ve nasıl çıktılar elde ettiniz?

Cinsel Şiddetle Mücadelede Stratejik Davalama 
ve Savunuculuk Projemiz kapsamında 
çalışmalarımıza, hukuki danışma hattı 
kurabilmek adına ekonomik bir akıllı telefon 
ve yeni bir telefon hattı alarak başladık. 

“DESTEKLE DEĞİŞTİR SAYESİNDE 
DERNEĞİMİZE YENİ BİR FAALİYET VE 
POLİTİKA ALANI KAZANDIRDIK.” 

CINSEL ŞIDDETLE MÜCADELE DERNEĞI
CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELEDE STRATEJİK 
DAVALAMA VE SAVUNUCULUK PROJESİ



Gerek verilen hukuki danışmanlıkları gerekse 
katıldığımız ya da izlediğimiz davaları düzenli 
olarak raporlamaya başladık. Bu sayede, 
2019 Mayıs ayından bu yana verdiğimiz 
hukuki danışmanlığı daha profesyonel olarak 
izleyebiliyor ve raporlayabiliyoruz. Aynı 
zamanda, mayıs ayından beri Türkiye’nin çeşitli 
illerindeki farklı yaş gruplarından toplam 52 
danışana danışmanlık hizmeti verdik. Bunların 
yanı sıra, kamuoyuna jinekolog davası, 
metrobüste taciz davası ve anaokulunda 
istismar davası olarak yansıyan üç davada 
aktif şekilde dava takibi yapmaya başladık. 
Bu davalarda yaşanan gelişmeleri basın 
yasağı olmadığı takdirde sosyal medya 
hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hukuki danışmanlık ve stratejik davalama 
çalışmalarına ek olarak cinsel şiddetle 
mücadele odaklı ulusal ve uluslararası seminer 
ve konferansları takip ediyoruz. Bu kapsamda 
pek çok ulusal toplantı ve seminere katıldık ve 

2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen UNESCO 
Women’s Empowerment Summer Academy’de 
hak savunucuları, akademisyenler ve Birleşmiş 
Milletler temsilcileriyle birlikte verimli 
eğitimlere katılarak proje çalışmaları hakkında 
görüşmeler yaptık. 

Şu anda proje çıktılarını paylaşabileceğimiz 
yeterli bir veriye sahip değiliz, takip etmekte 
olduğumuz davalar sonuçlanınca ve takip 
ettiğimiz davalardan bazılarında var olan basın 
yasakları sona erince ilgili raporlamaları 
yapabilmeyi planlıyoruz. Danışanların da 
danışmanlık süreçlerinde birden çok görüşme 
ya da süreç takibi yapabiliyoruz. Hukuki 
danışmanlık ve davalama gibi bir alanda etkili 
bir değerlendirme için hukuki süreçlerin 
devamını görmeye ihtiyaç duyuyoruz.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/rezaletin-daniskasi-jinekolojik-test-adi-altinda-cinsel-saldiri-41043528
https://t24.com.tr/haber/metrobuste-cinsel-saldiri-biz-degil-siz-utanacaksiniz,818052
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/anaokulunda-istismar-ingiliz-ogretmen-kacti-41247193
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/anaokulunda-istismar-ingiliz-ogretmen-kacti-41247193


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

Destekle Değiştir etkinliğinde topladığımız 
bağışların hedeflerimizi gerçekleştirmede 
tatmin edici bir katkısı oldu. E-posta 
kullanmayan danışanlarla şahsi bilgilerimizi 
paylaşmadan, daha sağlıklı iletişim kurabilmek 
adına bir akıllı telefon ve yeni bir telefon 
hattı satın aldık. Uzman görüşü almak 
istediğimiz davaların dosyalarını eksiksiz 
şekilde doktorlara gönderebildik. Hacimli 
olan dava dosyalarının fotokopi masraflarını 
dernek bütçesinden karşılayamıyorduk ve bu 
ancak etkinlik yoluyla topladığımız destekler 
sayesinde mümkün oldu. Bunların haricinde 
başka bir maddi desteğe ihtiyaç duymadık.

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

Etkinlikte gelen bağışlar dışında maddi veya 
ayni destek almadık. Ancak etkinlik sonrası 
bağışçılarımızı vakit kaybetmeden e-bülten 
listemize ekledik ve düzenli olarak dernek 
faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmeye başladık. 
Bağışçılarımızdan ya da Destekle Değiştir 
etkinliğinde tanıştığımız bazı katılımcılardan 
gönüllümüz olanlar olduğu gibi, farklı yerlerde 
karşılaşıp iletişimimizi derinleştirdiklerimiz ve 
yeni iş birlikleri arayışlarında olduklarımız da 
oldu. Örneğin bir bağışçımızla, etkinlik dışı 3. 
kişilerin dahil olduğu yeni bir projede iş birliği 
çalışmaları yürütmekteyiz. Bu iletişimlerden 
bir geri bildirim almış değiliz. Ancak sosyal 
medya hesaplarımızı aktif takip eden bağışçılar 
olduğunu görmekteyiz.



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

Destekle Değiştir yoluyla aldığımız destek, 
cinsel şiddet sonrası hukuki mekanizmalara 
girmek isteyenleri ya da girme kararını almış 
olanları güçlendirme anlamında, dolayısıyla 
cinsel şiddetten hayatta kalanların adalete 
erişimi anlamında stratejik bir öneme sahip. 
Cinsel şiddetin her yerde ve herkes tarafından 
gerçekleşen bir toplumsal olgu olduğunu 
ifade eden bir dernek olarak, kişilerin 
adalet sistemine girmesi için kendilerinde 
güç bulmalarını ve süreç içinde yalnız 
olmadıklarını bilmelerinin sağaltıcı etkisini 
doğrudan gözlemliyoruz. Mahkemelerde 
karşılaştığımız gerek hâkimlerden gerekse 
sanık avukatlarından gelen cinsel şiddeti 
meşrulaştıran ya da mağdurun bir suçuymuş 
gibi sunan ifade ve eylemlere karşı doğrudan 
mahkeme salonlarında müdahalede 

bulunmak ve söz söylüyor olmanın son derece 
dönüştürücü olduğunu görüyoruz. Tüm bunları 
yaparken, farklı alanlarda cinsel şiddet 
üzerine çalışan meslek uzmanları ya da hak 
savunucularıyla ulusal ya da uluslararası 
seminer ve toplantılarda bir araya gelerek 
iş birlikleri geliştirmek, bu çabanın tek bir 
derneğin çabası olmaktan çıkarak topyekûn 
bir politikaya dönüşmesi için de büyük öneme 
sahip.

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

Etkinlik sırasında taahhüt edilen miktarın 
neredeyse tamamı bize ulaştı. Etkinliğe 
katılmasa da Destekle Değiştir’den haberdar 
olup bize destek verenler de oldu; bu 
bilgileri düzenli olarak TÜSEV ile paylaştık. 
Gerçekleşmeyen bağışlar hakkında geri bildirim 
almadık.



Destekle Değiştir’e etkinlik formatını bilmeden 
başvurmuştuk ve TÜSEV ekibiyle bir araya 
gelene kadar bunun bir tür fon olduğunu 
düşünüyorduk. TÜSEV ekibinin sürecin 
başından sonuna kadar gösterdiği çabası ve 
azmi olmasaydı bu kadar başarılı bir destek 
miktarına ulaşılmayacağı fikrindeyiz. Bu 
anlamda süreçte yapılan tüm toplantılar 
oldukça verimliydi. Destekle Değiştir etkinliğine 
çok fazla kişinin katılmamasının da, bireysel 
daha derinlikli ilişkiler kurma noktasında bir 
avantaj olduğunu değerlendiriyoruz. Daha 
kalabalık bir grupla böylesi derinlikli ve etkili 
bir iletişim kurulamayabilirdi. 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği için 
Destekle Değiştir’den gelen bağışlar, faaliyet 
alanlarımıza hukuki danışmanlık ve davalama 
alanını da katmamızı sağladı. Bu anlamda, 
derneğe yeni bir faaliyet ve politika alanı 
açması açısından çok önemli. Paranın, 
bir fon gibi değil, bağış yoluyla gelmesi 
ise kullanımında çok daha esnek hareket 

edebilmemize olanak sağladı. Örneğin; bir dava 
dosyasının fotokopisinin çekilmesi neticesinde 
ödenen 100 lirayı fon kuruluşuna açıklamakta 
güçlük çekebilirsiniz ama bağış yoluyla 
toplanan parayı çok daha etkili bir şekilde 
kullanabiliyorsunuz. Bu esneklik, bağışları 
verimli, ve çok ihtiyacımız olan kalemler için 
kullanmamızı sağladı. 

CŞMD olarak şu aralar stratejik plan oluşturma 
evresindeyiz. Tam da böylesi bir evrede 
CŞMD’nin 3-5 yıl sonra savunuculuk alanında 
nerede duracağını konuşurken bu alandaki 
ilk çalışmalarımızı Destekle Değiştir desteği 
ile başlatmış olmak ve bu deneyim içinden 
stratejik planlama yapıyor olmak da bizler 
için çok kıymetli oldu. Zira, Destekle Değiştir 
olmasaydı aktif danışmanlık ve aktif dava takibi 
yapmıyor olacaktık, bu tamamen bize maddi bir 
alan açılmasıyla mümkün oldu.





“DESTEKLE DEĞİŞTİR BİZE BİREYSEL 
BAĞIŞÇILARDAN GELEN DESTEĞİN 
NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU 
GÖSTERDİ.” 

Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenizin gelişim sürecini anlatır 
mısınız? Proje hedeflerine ne derecede 
ulaştınız ve nasıl çıktılar elde ettiniz?

Rengarenk Umutlar Derneği olarak Destekle 
Değişir etkinliğinde oluşturmayı hedeflediğimiz 
Oyuncak Kütüphanesi ile ilgili çalışmalara bağış 
taahhütlerinin tamamlanmasıyla başlamayı 
planladık. Ayrıca bölgede yaz aylarında 

RENGARENK UMUTLAR DERNEĞI
OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİ



popülasyonun ciddi şekilde azalmasına neden 
olan mevsimlik işçilik için giden kişilerin 
geri dönmesini bekledik. Eylül ayı itibarıyla 
hız kazanan çalışmalarımız kapsamında; 
saha çalışması yoluyla ailelere kütüphane, 
oyun odaları ve pedagojik oyun eğitimleri 
hakkında bilgilendirici atölye çalışmaları, 
oyun odalarını kullanacak çocukların 
kayıt işlemleri, oyuncak kütüphanesinden 
sorumlu olacak eğitmenin istihdam edilmesi 
çalışmalarını hayata geçirdik. Ayrıca, Oyuncak 
Kütüphanesi için kullanılacak mekânın 
seçilmesi ve kiralanmasının ardından mekânın 
kütüphanemize uygun hale getirilmesi için 
tadilat çalışmalarını da tamamladık. Bu süre 
içerisinde, kütüphanemizde kullanılmak üzere 
seçtiğimiz oyuncaklar için firmalarla iletişime 
geçerek fiyat tekliflerini aldık ve gerekli 

materyalleri temin ettik. Proje kapsamında, 
eylül ayının üçüncü haftası sosyal medyada 
gerçekleştireceğimiz ikinci el oyuncak 
kampanyası için planlamamızı tamamladık. 
Bu kampanya ile konu hakkında toplumsal 
duyarlılığı geliştirerek, takas kültürünü 
ve dayanışmanın önemini vurgulamak ve 
kütüphanemize tüm halkın katılımını sağlamak 
istiyoruz.

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

Destekle Değiştir etkinliğinde topladığımız 
destek Oyuncak Kütüphanesi’ni hayata 
geçirmemizde çok önemli bir katkısı oldu. 



Kütüphane mekânının kiralanması, kullanılacak 
oyuncakların alınması, oyun odalarının 
oluşturulması ve kütüphaneden sorumlu 
bir eğitmenin istihdam edilmesi, Destekle 
Değiştir etkinliğindeki destekler sayesinde 
mümkün oldu. Bunun dışında proje için ek bir 
mali desteğe ihtiyaç duymadık. Çünkü, etkinlik 
sırasında projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç 
duyduğumuz miktarın yaklaşık iki katı desteğe 
ulaştık.

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

Destekle Değiştir etkinliğinde projemize ayni 
bağış yoluyla da destek vermek isteyen kişiler 
oldu. Eğitim kiti, derneğimiz için tanıtım filmi, 

bir sinema salonu kurulumu ve TOYİ’den 
başlangıç oyun kiti desteği taahhütlerini aldık. 
Bu taahhütlerden bu zamana kadar TOYİ’nin 
başlangıç oyun kiti elimize ulaştı.

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

Biz bu proje ile çocukların en temel hakkı 
olan “oyun oynama” konusunda fırsat eşitliği 
sağlamayı hedefledik. Destekle Değiştir etkinliği 
ile ulaştığımız bağışlar olmadan bu kütüphaneyi 
oluşturmamız çok zor olacaktı. İkinci el oyuncak 
ve gönüllüler eşliğinde kütüphane oluşabilirdi 
ancak hayal ettiğimiz etkiye ulaşabilmemiz 
için bu kaynağa ihtiyaç duyuyorduk. Bu 
nedenle Destekle Değiştir bu hayalimizi 
gerçekleştirmemiz için çok önemliydi.



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

Destekle Değiştir etkinliğine dair bir 
önyargımız vardı. 3 STK’nın kendini anlattığı 
ve bağış toplamak için insanları etkilemek 
durumunda olması öncelikle haksız rekabet 
yaratabileceği gibi bir düşünceye kapılmamıza 
neden oldu. Ama etkinlik gecesi ve sonrasında 
gelişen diyaloglar bunun aslında emsalsiz bir 
dayanışma örneği olduğunu fark etmemizi 
sağladı. STK’ların fon kuruluşlarına bağlı 
kalmaksızın hedeflerini gerçekleştirebileceği en 
makul seçeneğin bağışlar olduğunu anlamamızı 
sağladı. Bu nedenle bu yıl oluşturduğumuz 
stratejik plana bağış toplayabileceğimiz çokça 
seçenek yazdık ve bu konuya ağırlık verme 
kararı aldık.

Destekle Değiştir sırasında sunduğumuz 
projenin içerik veya uygulamasında 
bir değişiklik yapmadık, ancak oyuncak 
kütüphanesine ek olarak bisiklet kütüphanesi 
de yapmak istiyoruz. Bunu oluşturabildiğimiz 
takdirde destekçilerimize de haber vereceğiz. 

Etkinlik sırasında taahhüt edilen meblağın çok 
büyük bir miktarını topladık; taahhüt edilen 
bağışların yapılmaması ile ilgili de geri bildirim 
almadık. Etkinlikte tanıştığımız destekçilerle 
e-mail yoluyla iletişim kurduk. Hatta teşekkür 
sertifikalarını aldıktan sonra bize tekrar 
başarılar dileyen destekçilerimiz de oldu.





“DESTEKLE DEĞİŞTİR YOLUYLA 
GELEN AYNİ DESTEĞİN PROJEMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRMEDE KATKISI ÇOK 
BÜYÜK OLDU.” 

Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenizin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerine ne derecede ulaştınız ve nasıl 
çıktılar elde ettiniz?

Projemiz kapsamında unutkanlık, bireylerin 
unutkanlıklarının ne zaman ciddiye alınması 
gerektiği, demansı düşündüren yakınmalar, 
doktora başvurmayı gerektirecek durumlar ve 
benzeri konularla ilgili, tıbbi dilden mümkün 

TÜRKIYE ALZHEIMER DERNEĞI
MAVİ DALGA PROJESİ



olduğunca uzak ve herkese hitap edecek şekilde 
bir mobil uygulama aracılığıyla bilgileri 
erişilebilir kılmayı planlandık. Konularla ilgili 
içerik oluşturmaya başladık. Etkinlik esnasında 
bize ayni bağış desteği teklifinde bulunarak, 
geliştirdikleri uygulamayı bizim kullanımıza açan 
mobil cihazların mesajlaşma uygulamalarına 
benzeyen diyalog ekran içerisinde yeni bilgiler 
aktaran mikro-öğrenme uygulaması Learnup 
isimli uygulama geliştiricisi ile iş birliği kurduk. 
Learnup kurucuları ile yaptığımız görüşmelerde, 
firmanın geçmiş dönem hazırladığı çalışmalar ile 
projemizde paralellikler kurarak derneğimizin 
bilgilerinin hasta yakınlarına nasıl sunulabileceği 
üzerine prensipler belirledik. Mevcut içeriğimizi 
bu modelle sunabileceğimiz şekilde derlemek, 
şekillendirmek ve sonrasında ilk prototipi 
oluşturmak üzere çalışmalara devam ettik.

 Uygulama geliştiricimiz Learnup ile 
proje gereksinimlerinin detaylı analizini 
yaptık. Tasarım detayları konusunda fikir 
alışverişinde bulunduk ve akabinde IOS ve 
Android tabanlarındaki örnek uygulamalar 
üzerinden detayları netleştirdik. Hazırlanan 
taslak uygulamada ekranların birbirleriyle olan 
iletişimleri, ekran geçişleri ve bu geçişlerde 
kullanılacak olan nesneler ve her ekranda 
kullanıcıdan hangi bilgilerin nasıl isteneceği 
gibi konulara dair kararlar verdik. Kullanıcı 
ara yüzlerinin fonksiyonları ve görünümleri 
en verimli olacak şekilde tasarladık. Uygulama 
geliştiricisi, alfa versiyonunun test aşaması 
için bize tahmini bir tarih verdi. Bu tarih 
doğrultusunda da uygulamanın özelliklerinin 
ve fonksiyonlarının tespit edilmesi, olası 
değişiklikler ve uygulamanın AppStore ve 



Android markete gönderilmesi için bir zaman 
çizelgesi oluşturduk.

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

Destekle Değiştir sayesinde gelen maddi destek 
elbette bize yardımcı oldu, ancak Learnup 
yazılım firmasından uygulama altyapısının 
paylaşımı olarak aldığımız ayni desteğin 
değeri çok daha büyük oldu. Böylece projemizi 
gerçekleştirmemiz için gerekli temel üç 
aşamadan birini büyük ölçüde sağlamış olduk. 
Bu durumda içerik geliştirme konusunda 
daha büyük bütçe ayırma imkânımız doğdu 
ve sahip olduğumuz ve uygulamada sunmayı 

planladığımız içeriği daha da zenginleştirmek 
için öngördüğümüzden daha geniş bir kadroyla 
çalışmaya başladık. Ayrıca, yeni videolar ve 
görseller sunmak için de bütçe ayırma imkânı 
bulduk. İlk ürün kullanıcılardan olumlu geri 
dönüş aldığında, içeriğin Kürtçe, Almanca gibi 
başka dillere de çevrilmesini planlıyoruz.



Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında 
başka bir maddi 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?

Bu noktada öncelikle projemizin çözmeyi 
amaçladığı sorunu vurgulamak istiyoruz. 
Derneğimizin amacı Alzheimer hastalığı 
konusunda toplumda farkındalık yaratmak, 
hastalara ve onlara bakım verenlere ihtiyaçları 
olan bilgi ve psikolojik desteği sağlamak. 
Ülkemizde hala hastalıkla ve bu hastaların 

bakımıyla ilgili bilgi ve bilinç eksikliği, utanma, 
gizleme gibi çözümü daha da güçleştiren 
sorunlar görülüyor. Çok geniş bir coğrafyaya 
yayılmış olan hasta ve hasta yakınlarına birebir 
ulaşmak, yüz yüze bilgilendirme yapmak 
çok zor oluyor, mekânsal kısıtlar nedeniyle 
hizmetlerimiz çok sınırlı kalıyor. Bu nedenle 
onlara yeni teknolojilerin sunduğu imkânları 
kullanarak ulaşmak çok daha verimli bir çözüm 
oluşturacağı düşüncesiyle, halka ulaştırılması 
hedeflenen bilgileri, dijital ortamlarda transfer 
edilmeye uygun hale getirdikten sonra akıllı 
telefon uygulamaları ve e-eğitim araçlarıyla 
sunmak üzere bir proje geliştirdik. Derneğimizin 
hekimleriyle, gönüllüleriyle ve pek çok 
destekçisiyle hastalıkla ilgili gerekli tüm bilgiye 
sahip olmasına rağmen, onlara görsel ve işitsel 
öğeler katacak, eğitsel prensipler doğrultusunda 



sınıflandıracak, teknoloji araçlarını bu materyali 
sunacak şekilde geliştirecek kadrolara sahip 
değil. Dolayısıyla, bu ekibin oluşturulması ve 
gerekli yazılım gibi araçların satın alınması 
ve maliyetlerin Destekle Değiştir’den gelen 
desteklerle karşılanması sayesinde, imkânsız 
gibi duran bir MAVİ DALGA vücut bulacak ve tıp 
fakültelerinde, yaşam evlerinde, aktif yaş alma 
merkezlerinde, vb. kurumlarda biriken bilgiler 
dalga dalga tüm yurda dağılabilecek, hasta 
ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi artacak, 
daha onurlu ve keyifli bir yaşam sürme imkânı 
bulacaklar.

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

Neyi hedeflediğimizi bildiğimiz, ama bizi 
destekleyebilecek kişilere bu hedefimizi 
en etkileyici şekilde nasıl anlatacağımızı 
bilmediğimiz bu süreçte TÜSEV bize 
yönlendirmelerde bulunarak çalışmalarımıza 
büyük katkı sağladı. Ayrıca, etkinlik sırasında 
dernek olarak erişimimiz olmayan kişi ve 
kurumlara projemizi tanıtma olanağı bulduk ve 
projeyi sunduktan sonra katılımcılardan gelen 
sorular projemizi şekillendirmemizde etkili 
oldu. Topladığımız destek elbette önemli, ancak 
en az onun kadar önemli olan ise etkinlik ve 
etkinliğin basın yansımaları sayesinde sesimizi 
duyurmuş olmamız.



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

’bizi
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.  
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