2019 DESTEKLE DEĞIŞTIR
12 AYDA NELER OLDU?
STK’LARIN
GÜNCELLEMELERİ

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

Başlarken
Türkiye’de bağışçılığın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için farklı yöntemlerin
benimsenmesinin önemine olan
inancımızla, Giving Circle olarak bilinen
ve dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen
uluslararası modeli 2014 yılından bugüne
Destekle Değiştir adıyla Türkiye’de
başarıyla uyguluyoruz. 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
kuruluşlarıyla bir araya gelerek sosyal
değişim yaratan projelerini tanıma ve bu
projeleri destekleme fırsatı yakalıyorlar.
2014, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz beş
Destekle Değiştir etkinliğinde sivil toplum
kuruluşlarını tanımak ve bağışlarıyla
destek vermek isteyen 512 kişi, 16 STK’nın
projeleriyle tanıştı ve toplam 310.000
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 bir yandan çalışmaları
hakkında daha fazla farkındalık yaratırken,
diğer yandan da dinamik ve esnek bir fon
kaynağına ulaşma imkânı buldular.
Bu raporda 14 Mart 2019 tarihinde
Pera Müzesi’nde düzenlediğimiz beşinci
Destekle Değiştir etkinliğine katılan Cinsel
Şiddetle Mücadele Derneği, Rengarenk
Umutlar Derneği ve Türkiye Alzheimer
Derneği’nin aldıkları desteklerle geçtiğimiz
bir yılda projelerini nasıl gerçekleştirdiklerini
ve hedeflerine ilerlerken hangi süreçlerden
geçtiklerini okuyacaksınız. Bu üç
kuruluşun, 141 kişinin katıldığı, 136
kişinin ise toplam 113.300 TL destek
taahhüdünde bulunduğu etkinlikten
sağladıkları faydayı nasıl değere
çevirdiklerini öğreneceksiniz.
TÜSEV olarak, Değişim için Bağış
Projesi kapsamında Destekle Değiştir
modelini 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 üyeleri İstem Akalp,
Suzan Bayazıt, Hülya Bozkurt Doğan,
Itır Erhart, Aylin Gezgüç, Esra Habbab,
Öznur Halilcikoğlu, Gülderen İnal, Seçil
Kınay, Rana Kotan, Yörük Kurtaran, Pelin
Urgancılar, Murat Ürüm’e, hepimizin
hayatına dokunacak ilham veren projelerini
sunan STK temsilcilerine ve sosyal
değişimin gücüne inanarak özveriyle
katkıda bulunan değerli destekçilere çok
teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
TÜSEV

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ
CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELEDE
STRATEJİK DAVALAMA VE
SAVUNUCULUK PROJESİ
“BU PROJE, DERNEĞİMİZİN
HUKUK ALANINDA DA ETKİN
BİR SAVUNUCULUK YAPMA
İSTEĞİNİ GÜÇLENDİRDİ VE BU
ALANDA ÇALIŞMA YAPMAYA
YÖNELİK MOTİVASYONUMUZU
ARTIRDI.”

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 derneğe başvuran
danışanların hangi alanda ne tür destek

almak istediklerine ve bu desteği ne
kadar sağladığımıza dair bir veri çalışması
yaptık. 2019 yılında toplanan ve aşağıda
paylaşılan veriler, Destekle Değiştir
projesi kapsamında danışanların büyük
bir çoğunluğuna destek sağlandığını
doğrulamaktadır:
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
(CŞMD) 2019’da toplam 91 başvuru
almıştır. Başvuruların 69’u telefon,
22’si e-posta yoluyla gerçekleşmiştir.
Başvuruların %47’si İstanbul’dan, %40’ı
diğer illerden gelmiştir. Başvuranların
%13’ü bulunduğu ili belirtmemiştir. Cinsel
şiddet sonrası CŞMD’ye telefon ya da
e-posta yoluyla ulaşanların yarısına yakını
hayatta kalanların kendileridir. Çoğunluğu
cinsel istismarla ilgili olan başvurularda
arayan ebeveynlerin %50’si anneler,
%50’si babalardır. Eş veya partner olarak
ulaşanların tamamının cinsiyet beyanlarının
erkek olduğu düşünülmektedir. Bu
başvurular tanık olunan şiddet türüyle
ilgili hukuki yollar veya destek için ne

yapılabileceği üzerine soruları içermektedir.
Başvurular çeşitli cinsel şiddet türleri
içermektedir.
CŞMD’ye başvuranların verdikleri bilgiler,
cinsel şiddet sonrası destek sistemiyle
ilgili bazı çarpıcı istatistiksel bulguları ve
çıkarımları belirgin kılmıştır: CŞMD’ye
başvuruda bulunan hayatta kalan ve
yakınlarının yarısından fazlası (%57) şiddeti
polis, savcılık vb. kurumlara bildirmiş ve
haklarından faydalanmak için adli süreci
başlatmıştır. CŞMD’ye başvuruda bulunan
hayatta kalan bireylerin ve yakınlarının
%13’ü, şiddeti adli kurumlara bildirmek ve
yasal haklarından faydalanmak amacıyla
hukuki danışmanlık veya yönlendirme
talep etmiştir. CŞMD’ye başvuruda
bulunanların %7’si cinsel şiddete maruz
bırakılan tanıdığı bir yetişkinin adli
kurumlara başvurmadığını veya başvurmak
istemediğini belirterek ne yapabileceğini
sormuştur. CŞMD’ye başvuruda bulunan
hayatta kalan bireylerin ve yakınlarının
%23’ü cinsel şiddeti ifşa etme, cinsel

istismarı bildirme, psikolojik veya psikososyal destek alma ve diğer talepler
üzerine CŞMD’ye ulaşmıştır.
Şiddeti adli birimlere bildiren ve yasal süreç
başlatan başvurucuların (yani %57’nin):
%56’sı dava sürecinde cezasızlık ve failin
serbest bırakılma olasılığından veya failin
şiddeti uyguladığı yerde çalışmaya devam
ettiğinden veya maruz bırakılana veya
başkalarına zarar verme olasılığından
dolayı kaygı duyduğunu belirtmiştir. %23’ü
yukarıdaki kaygılar sebebiyle CŞMD’nin
duruşmalara katılımını veya davanın
kamuoyunda duyurulmasını talep etmiştir.
%27’si failin dava sürecinde takipsizlik,
tutuksuz yargılama, denetimli serbestlik,
adli kontrol veya beraat sonucu serbest
bırakıldığını belirtmiştir. %15’i avukatının
olmadığını veya avukatının ilgisiz veya
yetersiz olduğunu belirtmiştir.
Başvurucuların %21’i somut bir talepte
bulunmamış, yaşadığı veya tanık olduğu
şiddeti aktararak “Yardım edin” veya

“Ne yapabilirim?” cümlesiyle bitirmiştir.
%79’u somut taleplerde bulunmuş ve
bilgi, yönlendirme, sosyal veya hukuki
danışmanlık, ücretsiz veya ücretli avukat/
psikolog hizmeti, dava izleme veya
davanın kamuoyunda görünür olması için
savunuculuk desteği talep etmiştir. Bu
talepler karşısında CŞMD, başvurucuların
%32’sine hukuki ve psikolojik alanda
danışmanlık vermiş, %33’üne yönlendirme
yapmış, %18’ine hem danışmanlık hem de
yönlendirmede bulunmuş, %2’sine dava
katılımı sağlamıştır.
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?
Bu proje bağlamında toplanılan destek,
hedeflerimizi gerçekleştirmemizde yardımcı
oldu. Telefon ve gerekli durumlarda mail
üzerinden danışmanlık sağladık. Davaya

katılım taleplerinde harcırahlar, dosya
masrafları ve yargılamaya yönelik masraflar
konusunda da desteklerin yeterli olduğunu
söylemek mümkün.
Destekle Değiştir’den edindiğimiz desteğin
üçte ikilik bölümü proje süresince sağlanan
yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti
için kullanıldı. Kalan desteğin yine önemli
bölümleri, davaların yapıldığı illere ulaşım
ve konaklama, görsel içerik üretme ve
yaygınlaştırma ile savunuculuk masrafları
için harcandı.
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?
Etkinlik sonrasında şimdilik maddi
ya da ayni destek almadık. Ancak
bağışçılarımızı vakit kaybetmeksizin
e-bülten listemize ekledik ve düzenli olarak
Dernek faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirme

sağlıyoruz. Bağışçılarımızdan ya da
Destekle Değiştir gecesi tanıştığımız bazı
katılımcılardan gönüllümüz olanlar olduğu
gibi, farklı yerlerde karşılaşıp iletişimimizi
derinleştirdiklerimiz veya yeni iş birlikleri
arayışlarında olduklarımız da oldu.
Destekle Değiştir yoluyla aldığınız
desteğin, projenizin çözmeyi amaçladığı
sorun ya da yaratmayı hedeflediği
değişim açısından önemi nedir?
Bu tür çalışmaların sürekliliğini sağlama
ve sahadaki çalışanlara veri sağlama
açısından yapılan desteğin önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bağışın
miktarı elbette çalışmanın süresini de
etkilemektedir. Bu çalışma süresince bizim
faaliyet gösterdiğimiz alanda, en azından
stratejik davalama konusunda sahada
çalışan başkaca sivil toplum kuruluşlarının
da olduğunu ve bu davalama yönteminin
aslında insan hakları ihlallerinin izlenmesi,
adli sisteminin çalışmayan yönlerinin
saptanması konusunda önem teşkil
ettiğini fark ettik. Elbette proje bazında

ağırlıklı olarak telefon ve mail üzerinden
danışmanlık verdik. Bu telefon ve mail
üzerinden başvuran kişilerin ihtiyaçlarına
göre yönlendirme yaptık. Geri bildirimler
oldukça motive ediciydi. Bizim desteğimiz
sayesinde adli sistem içerisinde daha
iyi hissettiklerini, adli sisteme girmeyen
kişiler için ise tarafsız bir şekilde destek
alabilecekleri bir yardım hattımız olduğunu
düşündüklerini belirttiler. Bu projenin
derneğimize en büyük katkısı hem
sahada izleme yapma hem de teorisini
çalıştığımız hususları pratiğe dökme şansını
bulmamız oldu. Bu proje olmasaydı bu
hususlarda sahaya inip çalışma imkanına
erişemeyebilirdik.
Başvuru yaptığınız tarihten bugüne
Destekle Değiştir sürecini nasıl
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi
katkıları oldu?
Destekle Değiştir’in derneğimize kattığı
en önemli hususlar hukuki anlamda
sahaya inmek ve sahadaki hak ihlallerinin
ya da taleplerin daha net görülmesini

sağlamasıdır. Hukuki süreçte aksaklık
yaşayan yahut hukuki sürece henüz
girmemiş, bu süreçle ilgili ciddi kaygıları
olan insanların Destekle Değiştir
kapsamında açmış olduğumuz danışma
hattını arayarak kendi süreçlerine ilişkin
yönlendirmelerinin yapılması ve kaygılarının
giderilmesi olumlu geri bildirimler almamızı
sağlamıştır. Hatta danışanlar çoğunlukla
kendilerini dinlememizin onlara iyi geldiğini,
bize güvendiklerini belirtmişlerdir. Bu da
derneğimiz adına oldukça olumlu sonuçlar
doğurmuştur. Bu proje derneğimizin hukuk
alanında da etkin bir savunuculuk yapma
isteğini güçlendirdi ve bu alanda çalışma
yapmamıza yönelik motivasyonumuzu
artırdı.

RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ
OYUNCAK KÜTÜPHANESİ PROJESİ
“BAĞIŞÇILIK KÜLTÜRÜNÜN
YAYGINLAŞTIRILMASI
BİZİM DE DERNEK
OLARAK HASSASİYET
GÖSTERDİĞİMİZ BİR
MESELE OLDU.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz
projenizin gelişim sürecini anlatır
mısınız? Proje hedeflerine ne derecede
ulaştınız ve nasıl çıktılar elde ettiniz?
Destekle Değişir etkinliğinden sonra
toplanan desteklerle öncelikle Diyarbakır’ın
Sur ilçesinde bir mekân kiralandı.

Kütüphaneden ve oyun gruplarından
sorumlu olacak bir kişi istihdam edildi.
Mevcut oyuncaklar tadilattan geçirildi ve
ihtiyaca göre yeni oyuncaklar sipariş verildi.
Cinsiyetçi olmayan, şiddeti pekiştirmeyen
ve çocukların gelişimlerini destekleyecek
yaklaşık 200 oyuncak kütüphaneye
eklendi. Oyun pedogojisi çalışma grupları
ile ilgili bir program hazırlandı ve oyun
odaları bu çalışma için uygun hale getirildi.
Saha çalışması aracılığıyla mahallelerde
yaşayan ailelere ve çocuklara kütüphane
ve oyun odaları hakkında bilgi verildi.
Tüm hazırlık çalışmaları bittikten sonra 17
çocuk ve ailesine yönelik hazırlanan oyun
modülü uygulanmaya başladı. Hafta içi her
gün katılım sağlayan çocuklar ve aileleri
halen bu oyun odalarındaki çalışmalara
dahil olmaktadır. Buna ek olarak, oyuncak

kütüphanesine dört ayrı mahalleden gelen
455 çocuğun kaydı yapıldı. Ve haftada
iki değişim günü olacak şekilde oyuncak
değişimine başlandı. Hafta sonu 7- 14 yaş
grubu için temin edilen grup oyuncakları
ile oyun atölyeleri düzenlendi ve 75 çocuk
bu atölyelere katılım sağladı. Yapılan
her çalışma yaz sonuna kadar devam
edecektir.
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?
Ek bir bütçeye ihtiyaç duymadık.
Öngördüğümüzden daha fazla miktarda
destek toplanınca projeye ek giderler
yaptık. Örneğin proje başvurumuzda

eğitmenin altı aylık istihdamını belirtmiştik,
ancak bir yıllık olarak değiştirdik.
Bu ekstra giderlere mekân kirası,
oyuncak kütüphanesi üyelik kartları ve
kütüphanenin görünürlüğünü ekledik. Tüm
bu eklemelerle altı aylık düşündüğümüz
projeyi bir yıla tamamlayıp ulaşacağımız
çocuk sayısını 500’den 750’ye çıkardık.
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, başka bir maddi destek almadık.
Ancak TOYİ’den kütüphanemize çok
sayıda oyuncak kitleri ve TEMA Vakfı’ndan
eğitim kitleri hibe edildi. Destekçilerimizden
bir kısmı ile hâlâ iletişimiz sürüyor.

Farklı alanlarda birbirimizi desteklemeye
ve güçlendirmeye devam ediyoruz.
Destekçilerimizle sadece e-posta yoluyla
iletişim kurduk ve Destekle Değişir
etkinliğinden sonra bazı destekçilerle çok
da uzun sürmeyen bir iletişim kurabildik.
Aldığımız geri bildirimler daha çok projenin
içeriğine dair duydukları heyecana
yönelikti.
Destekle Değiştir yoluyla aldığınız
desteğin, projenizin çözmeyi amaçladığı
sorun ya da yaratmayı hedeflediği
değişim açısından önemi nedir?
Her şeyden önce oyun ve oyuncağa
ulaşma meselesi bir hak meselesidir.
Çocuk hakları temelinde çalışmalar
yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak
hedeflediğimiz her değişimin temeli oyun
zemininde kurgulanır ve uygulanır. Ancak

çocukların oyuncağa ulaşmasında fırsat
eşitliği sağlamak ciddi bir kaynak ihtiyacı
doğurur ve bu kaynağa ulaşmak bizim için
önemli ve zor bir faktör olarak karşımızda
duruyordu. Bu proje ve Destekle Değişir,
bu zorluğu aşmamız ve hedeflerimize
ulaşmamız açısından çok kıymetli bir
çalışmaydı.
Başvuru yaptığınız tarihten bugüne
Destekle Değiştir sürecini nasıl
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi
katkıları oldu?
Beklenenden fazla destek almamız
projeyi uzatmamıza ve daha fazla çocuğa
ulaşmamızda etkili oldu. Bütçeye yukarıda
belirtilen kalemleri ekledik. Bağış ve
bağışçılık kültürünün yaygınlaştırılması

bizim de dernek olarak hassasiyet
gösterdiğimiz bir mesele oldu. Destekle
Değişir etkinliğinden sonra derneğin
bireysel bağış gelirlerinin artmasına
yönelik birtakım girişimlerde bulunduk.
Sonuç itibari ile enerjimizi proje yazmaya
ve fon kuruluşlarının taleplerine değil,
ihtiyacımız olan çalışmalara vermeye özen
gösteriyoruz.

TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ
MAVİ DALGA PROJESİ
“BİZİ DESTEKLEYEBİLECEK
KİŞİLERE PROJEMİZİ
EN ETKİLEYİCİ ŞEKİLDE
ANLATABİLECEĞİMİZ
BİR ORTAM VE YÖNTEM
OLAN DESTEKLE DEĞİŞTİR
SAYESİNDE SESİMİZİ
DUYURMA FIRSATI
BULDUK.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz
projenizin gelişim sürecini anlatır
mısınız? Proje hedeflerine ne derecede
ulaştınız ve nasıl çıktılar elde ettiniz?
Öncelikle proje içeriği oluşturuldu ve
uygulama geliştiricisi ile çalışmalara
başlandı. Sonrasındaysa, hastalığı yakından
tanımayan kişilerin hastalıkla ilgili merak
ettiklerini tespit etmek amacıyla demans
yakını olmayan 103 kişi ile telefondan
veya yüz yüze görüşüldü. Ek olarak,

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Davranış
Nörolojisi Polikliniğine başvuran hasta
yakınları ile görüşüldü ve unutkanlık ve
Alzheimer hastalığı ile ilgili merak ettikleri
konular soruldu. Verilen yanıtlar içinden
en sık olanlar, ilgi çekici olacağı ve yararlı
olacağı düşünülenler seçildi. Literatür
bilgileri, nöroloji kaynak kitapları ve
Türkiye Alzheimer Derneği web sitesindeki
bilgilendirme videoları temel alınarak düz
metin olan bir içerik hazırlandı.
Mindhood aplikasyonunun detayları ile
ilgili Mindhood ekibiyle tekrar görüşüldü.
Aplikasyondaki diğer içerikler ve detaylar
incelendi, program hakkında detaylı fikir
sahibi olundu. Derneğimize editör olarak
sisteme ulaşma yetkisi verildi ve Türkiye
Alzheimer Derneği adıyla diyalog açıldı.
İçerik başlığı “Her unutkanlık Alzheimer
mıdır?” olarak belirlendi. Mindhood
içerikleri karşılıklı diyalog şeklinde olduğu

için, hazırlanmış olan düz metin bu içeriğe
uygun şekilde düzenlenerek sisteme
yüklendi.
İçeriğin okuyucu tarafından okunma
süresi toplam üç gün olarak planlandı
ve her gün 5-7 dakika alacak şekilde
konuşmaya yerleştirildi. İçerik tamamen
yüklendikten sonra tekrar gözden geçirildi.
Dernek bünyesindeki sağlıkçılardan oluşan
Danışma Kurulu tarafından içeriğin bilimsel
açıdan yeterli ve doğru olduğu kontrol
edildi. Akabinde Mindhood ekibi ve kurucu
ortaklarıyla görüşüldü. İçeriğin okuyucular
için nasıl daha çekici bir hal alabileceği
üzerinde tartışıldı ve düzenlemeler yapıldı.
Son halini alan içerik 29 Ocak 2020
tarihinde yayına açıldı. İçeriğimize
ulaşabilmek için Mindhood uygulaması
Applestore ya da Google Play Store
mağazalarından indirildikten sonra

uygulama üzerinden bir kullanıcı adı ve şifre
ile giriş yapılıyor. “Her unutkanlık Alzheimer
midir?” içeriği bulunup “Başla” butonu ile
başlanıyor. Her gün için telefona uyarılar
geliyor. Böylece okuyucunun uygulamayı
rahat takip ederek kullanabilmesi
hedefleniyor.
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?
Doktorlarıyla, gönüllüleriyle ve pek çok
destekçisiyle derneğimiz hastalıkla
ilgili gerekli tüm bilgiye sahip olsa da,
bu materyali görsel ve işitsel öğelerle
zenginleştirecek, eğitsel prensipler
doğrultusunda sınıflandıracak, teknoloji
araçlarıyla geliştirecek, sunacak ve

yaygınlaştıracak kadrolara sahip değildir.
Dolayısıyla, bu ekibin oluşturulması
ve gerekli yazılımın satın alınması gibi
maliyetlerin karşılanması bu destekler
sayesinde olmuştur. Şu aşamaya kadar ek
bir mali desteğe ihtiyaç duyulmamıştır.
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 yoluyla nakdi destek
aldık ama elde ettiğimiz en önemli kazanım
bir yazılım firmasının kendi uygulama
altyapısını bizim kullanımımıza sunmasıydı.
Böylece projemizi gerçekleştirmemiz için
gerekli temel üç aşamadan biri büyük
ölçüde aşılmış oldu. Bu durumda içerik
geliştirme ve projeyi daha geniş kitlelere

yaymak için ayırmamız gereken bütçe
büyüdü. Şimdi hazırladığımız içeriği
İngilizceye çevirmeye başladık, daha sonra
Almanca ve Kürtçeye çevrilmesi için
çalışmalar başlayacağız.
Destekle Değiştir yoluyla aldığınız
desteğin, projenizin çözmeyi amaçladığı
sorun ya da yaratmayı hedeflediği
değişim açısından önemi nedir?
Derneğimizin ve aynı zamanda projemizin
amacı Alzheimer hastalığı konusunda
toplumda farkındalık yaratmak, hastalara ve
onlara bakım verenlere ihtiyaçları olan bilgi
ve psikolojik desteği sağlamaktır. Ülkemizde
hala hastalıkla ve bu hastaların bakımıyla
ilgili bilgi ve bilinç eksikliği, utanma, gizleme
gibi çözümü daha da güçleştiren sorunlar
görülmektedir. Çok geniş bir coğrafyaya
yayılmış olan hasta ve hasta yakınlarına
bire bir ulaşmak, yüz yüze bilgilendirme

yapmak çok zor olmakta, mekânsal
kısıtlar nedeniyle hizmetlerimiz çok sınırlı
kalmaktadır.
Etkinlikten bu yana geçen zamanda,
hazırlayacağımız içeriğin ulaşmayı
hedeflediğimiz kitle için mümkün olduğunca
verimli olmasını hedeflediğimizden, en çok
bilinmek istenen sorunları öğrenmek için
demans yakını olmayan kişilere ulaşmayı
hedefledik. Ancak mümkün olduğunca fazla
kişiye ulaşmayı hedeflediğimizden kişileri
bunun üzerine düşünme ve bize dönüş
yapma konusunda motive etmemiz, zaman
zaman projenin önemini birden fazla kez
vurgulamamız gerekti.
Uygulamamızın açılmasıyla birlikte sosyal
medya hesaplarımızdan uygulamamızı
duyurmaya ve kullananların görüş
ve önerilerini bizimle e-posta yoluyla
paylaşmalarını istemeye başladık.

Gelen geri bildirimler ışığında, içeriğimizi
geliştirmeyi planlıyoruz. Bilgilendirme
videolarımızın tümüne toplu olarak link
verebildiğimiz uygulamamızda, teknik
altyapının geliştirilmesi sonucu konu
bazlı video paylaşımını gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Sonrasında, önceki fazlarda
geliştirme ve düzenlemeleri tamamlanan
içeriği e-platforma taşıyarak, akıllı telefon
kullanıcısı olmayan ama internet üzerinden
bilgi alma kapasitesine sahip kişilerin
kullanımına sunacağız.
İlerleyen zamanlarda, Mavi Dalga projesinin
önemli katmanlarından biri olan “Yüz
yüze Toplantılar” toplantılar başlatılacak
ve Türkiye Alzheimer Derneği yetkilileri
ve gönüllüleri, bu alanda “Eğitici” olmak
isteyenlere 1 günlük “Alzheimer Dostu
Eğitimi” verecektir. Bu eğitimi alan
kişiler, kendi çevrelerinde minimum 20,
maksimum 50 kişilik gruplara 2 saatlik

gönüllü eğitim programları organize ederek,
katılımcılarla Alzheimer Hastalığı hakkındaki
anahtar mesajları paylaşacak ve hastalık
hakkında bilgi vereceklerdir. Gönüllü eğitim
programlarında:
•

Hastalığın genel tarifi, belirtileri ve
ilerleme şekli;

•

Hastanın bakımı ve hasta yakınının
ihtiyaçları;

•

Hastalık riskini azaltmak için yapılması
gerekenler;

•

Hasta ve hasta yakınlarına Türkiye
Alzheimer Derneği’nin verdiği ücretsiz
hizmetler

anlatılacaktır. Bu programa katılanların
ismi ve iletişim bilgileri Derneğe iletilmek
üzere kaydedilecek ve katılımcılara üzerinde
“Alzheimer Dostu” yazan Mavi bilezikler
hediye edilecektir.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne
Destekle Değiştir sürecini nasıl
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi
katkıları oldu?
Destekle Değiştir etkinliğinden sonra
uygulama altyapımızı sunan bağışçımızla
görüştük ve iletişim sürdürüldü.
Uygulamamızın 29/01/2020 tarihinde
yayına açılmasını takiben sosyal medya
hesaplarımızdan uygulamamızı duyurmaya
başladık ve kullananların görüş ve önerilerini
bizimle e-mail yoluyla paylaşmalarını istedik.
Gelen geri bildirimler ışığında, içeriğimizi
geliştirdikten ve işbu rapor yayına hazır hale
geldikten sonra, bağışçılarımızın her birine
bu raporu paylaşan ve uygulamamızı tanıtan
email gönderip, onların da görüşlerini almayı
planlıyoruz.

TÜSEV bizi destekleyebilecek
kişilere projemizi en etkileyici şekilde
anlatabileceğimiz bir ortam ve yöntem
sundu. Dernek olarak erişimimiz olmayan
kişi ve kurumlara projemizi tanıtma
olanağı bulduk. Elbette, toplanan para
önemli, ama etkinlik ve etkinliğin basın
yansımaları sayesinde sesimizi duyurmuş
olmamız da bir o kadar önemli. Sunumun
bitiminde sorulan soruların da projenin
şekillenmesinde etkili olduğunun altını
çizmek gerekir.

Değişim için Bağış projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında
bilgiye www.degisimicinbagis.org adresinden ulaşabilir, bizi
degisimicinbagis
sosyalyatirim
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

