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Bu rapor, 16 Ekim 2019 tarihinde TÜSEV’in teknik desteği ile 
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen 
Destekle Değiştir etkinliğine katılan STK’ların aldıkları desteklerle 
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, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 
tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen beş 
Destekle Değiştir etkinliğinde sivil toplum 
kuruluşlarını tanımak ve bağışlarıyla destek 
vermek isteyen 400’den fazla kişi, 
16 STK’nın projeleriyle tanıştı ve yaklaşık 



300 bin TL’nin üstünde destek taahhüdünde 
bulundu. 

TÜSEV’in, Destekle Değiştir modelinin 
yaygınlaşması amacıyla modeli uygulamak 
isteyen kuruluşlara verdiği teknik destek 
ile 2015, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 
Ankara, Lefkoşa, İzmir ve İstanbul’da 
Destekle Değiştir etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Bu etkinliklerde 300’den fazla kişi 12 STK’nın 

Bu raporda, projeleriyle etkinliğe katılan Bilim 
Kahramanları Derneği, İstanbul Koruyucu 
Aile Derneği ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar 
Derneği’nin aldıkları desteklerle projelerini 
nasıl yürüttüklerine ve kat ettikleri mesafeye 
dair 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 İstanbul’da 
düzenleyen Sivil Toplum için Destek Vakfı’na, 
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

projeleriyle tanıştı ve 400 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.

TÜSEV’in teknik desteğiyle düzenlenen 
Destekle Değiştir İstanbul etkinliği, 16 Ekim 
2019 tarihinde Sivil Toplum için Destek Vakfı 
tarafından gerçekleştirildi. 146 kişinin katıldığı 
etkinlikte 145 kişi 3 STK’nın projelerine 
toplam 291.120 TL destek taahhüdünde 
bulundu.



Sivil Toplum için Destek Vakfı, Türkiye’de 
bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı 
sağlamak için bağışçıların öncelikleriyle 
sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak 
amacıyla 2015 yılında kuruldu. Vakıf olarak 
yaptığımız tüm çalışmalarda Türkiye’nin 
sosyal sorunlarının çözümü için bağışçılığın 
geliştirilmesi gerektiğine olan inancımızla 
hareket ediyor; sivil toplumun yenilikçi 
ve sürdürülebilir çözümler üretmesine 
katkı sağlamak amacıyla hibe programları 
yürütüyoruz. 

Bağışçılarla sivil toplum kuruluşları 
arasında köprü olma misyonumuzdan 
da hareketle, 16 Ekim 2019 tarihinde 
TÜSEV’in teknik desteğiyle ilk kez 
Destekle Değiştir etkinliğini hayata 
geçirdik. Etkinlik öncesindeki hedefimizin 
de ötesine geçerek ve 145 bağışçımızdan 

toplam 288.500 TL destek alarak 
etkinlikte yer alan ve farklı alanlarda 
sosyal değişim yaratmak için birbirinden 
değerli işler yapan Bilim Kahramanları 
Derneği, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği 
ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği’nin 
projelerini hayata geçirmelerine vesile 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Bağışçılarla sivil toplum kuruluşlarını 
bir araya getirmek amacıyla yaptığımız 
çalışmalar kapsamında Destekle Değiştir’i 
uygulama kararımızdan, projelerin 
seçimine, proje sunumları için STK’larla 
birlikte geçirdiğimiz hazırlık sürecinden, 
etkinliği takip eden süreçte desteklenen 
STK’lar ve bağışçılarla ilişki yürütmeye 
kadar devam eden her aşama Vakfımızın 
birçok yeni deneyim ve öğrenim 
kazanmasına olanak sağladı. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan



Tüm bu öğrenimler ışığında, etkinliği 
başarıyla tamamlamamızın en önemli 
sebebinin bu süreçte birlikte çalıştığımız 
paydaşlarımızın bize ve birlikte yaptığımız 
işlere olan inancı, güveni ve bağlılığından 
kaynaklandığını bir kez daha gördük. Bu 
nedenle başta sürecin her aşamasında 
bize destek veren ve önerileriyle 
yönlendiren Uygulama Komitesi üyelerimiz 
Aslı Pelvanlar, Behiye Özdemir, Beyhan 
Volkan, Esra Habbab, Göknil Bigan, Hande 
Gamgam, Melda Bayraktaroğlu, Mesut 
Urgancılar, Pelin Urgancılar ve Yeşim 
Yağcı Silahtar’a, etkinlik sırasında özveriyle 
çalışan tüm gönüllülerimize ve Yönetim 
Kurulu üyelerimize en derin teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Bağışçıların farklı alanlarda çalışan 
ve finansman kaynaklarına erişimi 
sınırlı olan sivil toplum kuruluşlarını 
tanımasında kolaylaştırıcı bir rol oynayan 
Destekle Değiştir modelinin Türkiye’de 
uygulanmasını gerçekleştiren TÜSEV’e ve 
Destekle Değiştir’in tüm aşamalarda bize 
her türlü desteği sunarak yanımızda olan 
tüm TÜSEV ekibine teşekkür ederiz.

Hiç kuşkusuz bu etkinliğin en önemli 
paydaşları projelerini tanıtan STK’lar 
ve bu projelerin hayata geçmesi için 
desteklerini esirgemeyen bağışçılarımız 
oldu.  Türkiye’nin sosyal sorunlarının 
çözüm üretmek için durmaksızın çalışan, 
yeni fikirler geliştiren ve uygulayan Bilim 
Kahramanları Derneği, İstanbul Koruyucu 
Aile Derneği ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar 
Derneği’ne sosyal fayda yaratmak için 



sürdürdükleri mücadele ve etkinliğin 
gerektirdiği tüm süreçlerdeki gönülden 
çalışmaları için teşekkür ederiz.

Destekle Değiştir etkinliği mevcut 
bağışçılarımızla bir araya gelerek 
ilişkilerimizi güçlendirmememize olduğu 
kadar yeni bağışçılarla da tanışmamıza 
vesile oldu. Tek seferde bu kadar 
kalabalık bir bağışçı kitlesiyle ilk kez 
bir araya geldiğimiz bu etkinlikte bizi 
yalnız bırakmayan, heyecanımızın ve 
motivasyonumuzun katlanarak artmasına 
sebep olan; etkinlik sırasında yaşanan 
aksaklıkları maruz görerek bize ve sunum 
yapan tüm STK’lara desteklerini en 
kuvvetli şekilde gösteren bağışçılarımıza 
minnettarız.

COVID-19 salgının ve bu kapsamda 
alınan önemlerin hepimizin hayatında 
büyük değişikliklere sebep olduğu bu 
dönemde Destekle Değiştir gibi dayanışma, 
güven ve farklı kaynaklara sahip kişi ve 
kurumların birbirlerini desteklemeleri için 
alan yaratan modellerin yaygınlaşması 
gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonraki 
süreçte de gerek Destekle Değiştir gerekse 
farklı etkinliklerimizle bağışçılar ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getiren 
çalışmalarımızı devam ettirmek ve bu zorlu 
süreçten güçlenerek birlikte çıkmak için 
gayret sarf etmeye devam edeceğiz. 

Sevgilerimizle,
Sivil Toplum için Destek Vakfı







Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenin amacı ve bu kapsamda 
yapmayı planladığınız faaliyetler 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Bilim Kahramanları Derneği, 2014 yılında 
uluslararası FIRST LEGO League Jr. 
Programının Türkiye uygulaması olan 
Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor 
programı ile 6-10 yaş arası çocuklara 
bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik 
becerileri (STEM) kazandırmayı, kodlama 

“DESTEKLE DEĞİŞTİR 
SAYESİNDE DEVLET 
OKULLARINDA OKUYAN KIZ 
ÇOCUKLARINDAN OLUŞAN 
TAKIMLARI MİNİK BİLİM 
KAHRAMANLARI BULUŞUYOR 
PROGRAMIMIZA DAHİL ETTİK 
VE PROJENİN BİR YIL DAHA 
DEVAM ETMESİNİ SAĞLADIK.” 

BILIM KAHRAMANLARI DERNEĞI
KIZLAR BİLİMLE BULUŞUYOR PROJESİ

https://www.bilimkahramanlari.org/minik-bilim-kahramanlari-bulusuyor-fll-explore/


alanında farkındalık yaratmayı ve proje 
geliştirme, takım çalışması, sunum yapma 
gibi alanlarda deneyim kazandırmayı 
hedefliyor.

Kızlar Bilimle Buluşuyor projesi ile 
ilk kez devlet okullarında okuyan kız 
çocuklarından oluşan takımları programa 
dahil eden Bilim Kahramanları Derneği, 
projenin hedef kitlesini büyüterek bir yıl 
daha devam etmesi amacıyla projenin 
ikinci fazını Destekle Değiştir etkinliğinde 
sundu.

Projenin, destek verilecek 20 kız takımı ve 
120 kız çocuğunun belirlenmesini takiben 
takım koçu olan öğretmenlerin süreç 
hakkında bilgilendirilmesiyle başlayacak. 
2020 sezonun teması olan “Yeni Şehrin 
Mühendisleri” konusu ile uygun olacak 
şekilde çevrelerindeki binaların daha 
sürdürülebilir, çevre dostu ve dayanıklı 

olmasını sağlamak amacıyla çözümler 
geliştirecek olan kız takımlarına Bilim 
Kahramanları Derneği tarafından LEGO 
keşif seti, robot seti, tablet ve yedek parça 
setleri gönderilecek. Desteklenen takımlar 
proje sonunda fuar adı verilen etkinliklerde 
diğer takımlarla bir araya gelerek 
çalışmalarını gözlemcilerle paylaşacak.  

Kızlar Bilimle Buluşuyor projesi 
kapsamında programın etkisini ölçmek 
amacıyla bir izleme değerlendirme 
çalışması da yapılacak. Bilim Kahramanları 
Derneği, izleme değerlendirme 
metodolojisini belirlemek üzere uzman 
bir ekiple çalışacak ve bu kapsamda 
tüm kız takımlarından talep edilecek geri 
bildirim kartpostalı ile de fuarlara katılan 
çocuklardan, takımlara rehberlik eden 
öğretmenlerden ve velilerden de geri 
bildirim alınacak.



Destekle Değiştir etkinliğinde 
projenizi sunmanızdan bu yana 
geçen sürede gerçekleştirdiğiniz 
çalışmaları anlatır mısınız? Projedeki 
hedeflerinize ne derecede ulaştınız 
ve nasıl çıktılar elde ettiniz?

Kızlar Bilimle Buluşuyor projesinin 
önceki döneminde devlet okullarından 
çalışmalara katılan 12 kız takımından 
9’u çalışmalarına devam edebileceğine 
yönelik geri bildirimde bulundu. Bu 
takımlardan 6 tanesi projenin Destekle 
Değiştir kapsamında verilen destekler 
sayesinde projeye dahil olurken; diğer 3 
takımın katılımı derneğin kendi kaynakları 
ile karşılandı. 14 yeni kız takımı ise devlet 
okulları ile özel yetenekli öğrencilerin eğitim 
aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri’nden 
projeye katıldı. Böylece Kızlar Bilimle 
Buluşuyor projesinin bu dönemine toplam 

23 takım katılırken aralarından 20 takım 
Destekle Değiştir kapsamında sağlanan 
katkılar ile desteklendi. 

Etkinlik sayesinde desteklenen 20 kız 
takımından toplamda 120 kız çocuğu ve 
takım koçları olan 52 öğretmen; Adana, 
Antalya, Balıkesir, Batman, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kars, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin ve 
Samsun olmak üzere 16 şehirden projeye 
dahil oldu. Takımların belirlenmesinin 
ardından takım koçları proje süreçlerine 
dair e-posta ve telefon aracılığıyla 
bilgilendirildi.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından 
tüm takımlara keşif seti, robot seti, tablet 
ve yedek parça setlerinden oluşan proje 
malzemeleri, çocukların program süresince 
çalışmalarını kayıt etmek üzere kullanacağı 
Mühendislik Defteri ve takım koçu olan 



öğretmenlere Takım Çalışma Kılavuzu 
gönderildi.

Takımlar, Minik Bilim Kahramanları 
Buluşuyor programın 2019-2020 teması 
olan “Yeni Şehrin Mühendisleri” konusuna 
uygun olacak şekilde çevrelerindeki 
binaların daha sürdürülebilir, çevre dostu 
ve dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla 
mevcut sorunlara çözümler bulmak üzere 
çalışmalarına başladı. Projelerini aktarmak 
için LEGO parçalarını kullanarak bir model 
oluşturan takımlardan kız çocuklarının bu 
süreçte farklı disiplinde çalışan kişilerle 
görüşme yapmaları teşvik edildi. Takımlar 
tema gereği sıklıkla inşaat mühendisleri ve 
mimarlarla görüştü. Ekip olarak kullanılmak 
üzere logolu şapka ve tişört gibi ürünler 
tasarlayan takımlar, fuarlarda çalışmalarını 
anlatmak için kullanılmak üzere Anlat 
Bana Poster’i gibi ürünler de hazırladı.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından iki 
dönem boyunca uygulanan programın 
izleme – değerlendirmesinin yapılması 

amacıyla programa katılan tüm takımlara 
açık çağrı ile duyurulan bir çalışma 
başlatıldı. Bu çalışmanın yöntemi ve 
ölçeğinin belirlenmesi, uygulamasının 
yapılması ve yazımı için Bahçeşehir 
Üniversitesi STEM Merkezi ile bir iş birliği 
gerçekleştirildi. Takım koçları ve çocukların 
katılımıyla iki farklı ölçeğin kullanılacağı ön 
test ve son test metodunun uygulanacağı 
bir akış hazırlandı. Araştırmanın ön 
testine desteklenen takımlar ve diğer 
katılımcı takımlar dahil olmak üzere 146 
takımdan 856 takım üyesi katılım sağladı. 
Kullanılan yöntemin gerekliliği olarak 
bu tür çalışmalara hiç katılmamış ve 
bu programda daha önce yer almayan 
kontrol grup olarak tanımlanan katılımcı 
sayısı ise 419 oldu. Araştırmanın son 
testlerinin gerçekleştirilmesi için ise proje 
faaliyetlerinin tamamlanması bekleniyor. 

Destekle Değiştir etkinliğinde 
sunduğunuz projenin içeriği ya 
da uygulamasında COVID-19 
salgını nedeniyle herhangi bir 



değişiklik yapmanız gerekti mi? 
Bu değişikliklerden bahsedebilir 
misiniz? 

Proje kapsamında desteklenen takımların 
katılacakları Minik Bilim Kahramanları 
Buluşuyor fuarlarının bu dönem Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarında Ankara, 
Antalya, Diyarbakır, Denizli, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, 
Manisa, Mersin, Samsun ve Tekirdağ’da 
gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak, 11 
Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada COVID-19 vakalarının 
Türkiye’de görülmeye başlanması ve bu 
açıklamadan kısa bir süre sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime ara 
vermesi sebebiyle çok sayıda çocuğun, 
öğretmenin ve ziyaretçinin katıldığı 
fuarların ertelenmesi kararı alındı. Erteleme 
kararları e-posta ve sosyal medya 
hesapları aracılığıyla paylaşıldı. Bunun yanı 
sıra tüm takım koçları telefon ile aranarak 
bilgilendirildi.

Bilim Kahramanları Derneği, fuarların 
önümüzdeki akademik dönemin güz 
aylarında yapılması yönünde planlar ve 
hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda, 
Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor 
(FIRST LEGO League Jr.) 2019-2020 
sezonunda desteklenen takımlarda yer 
alan ve 4. Sınıfa giden kız çocuklarının 
yaş kriterine takılmalarıyla güz döneminde 
devam etmesi planlanan programa 
katılamama ihtimalleri projenin durmasına 
yol açma olasılığı bulunuyor. Bu durumun 
netleştirilmesi için ilgili programın 
uluslararası ortağı ile de görüşmeler devam 
ediyor. 

Projenin diğer tamamlanamayan faaliyeti 
olan izleme değerlendirme araştırmasının 
tamamlanması için ise desteklenen 
takımların da sezona devam etmesinin 
beklenmesi ve ön testlerin yenilenerek 
tekrar uygulanması planlanıyor. 





“DESTEKLE DEĞİŞTİR’DE 
SUNDUĞUMUZ PROJE 
SAYESİNDE YENİ 
KORUYUCU AİLE OLMUŞ 
12 AİLEYE EBEVEYN 
DANIŞMANLIĞI SAĞLADIK 
VE 16 ÇOCUĞUN 
BİREYSEL TERAPİ 
SEANS MASRAFLARINI 
KARŞILADIK.” 

Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenin amacı ve bu kapsamda 
yapmayı planladığınız faaliyetler 
hakkında bilgi verir misiniz?

Çocuğumla İlk Temas projesi, koruyucu 
aile bakımındaki çocuk açısından önemli 
olan uyum sürecinde olan çocukların 
koruyucu aileleri ile bir araya geldikleri 
sürecin başında ilişki kurma becerilerini 
güçlendirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı, 
koruyucu aileye bağlanma alanında 
zorluk çeken çocukların adaptasyonuna 

ISTANBUL KORUYUCU AILE DERNEĞI
ÇOCUĞUMLA İLK TEMAS PROJESİ



destek olmayı ve ebeveynlerin bu konuda 
güçlenmelerini sağlamayı hedefliyor. 

Proje boyunca derneğin destek 
ağındaki uzmanlar tarafından yapılacak 
yönlendirmelerle, yeni koruyucu aile olmuş 
16 ailenin ebeveyn danışmanlığı ve çocuğa 
yönelik psikolojik destek ihtiyacının ilk 8 
seansına ilişkin masrafların karşılanması; 
bu sayede 16 çocuğa 128 saat terapi 
hizmeti verilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında yeni koruyucu aile 
olmuş ebeveynlerin ve çocuklarının 
katıldığı 4 grup ile oyun terapisi odaklı grup 
çalışmalarını içeren İlk Temas Atölyeleri 
düzenlenecek. İlk Temas Atölyeleri’nde 
ailelere projenin başında ve sonunda aile 
işlevselliğini ve bağlanma düzeylerini ölçen 
envanterler uygulanarak çalışmaların 
bu alanlardaki etkisi üzerine bir rapor 

hazırlanacak. Grup çalışmalarında 
kullanılan oyunlardan aile ilişkileri 
üzerinde etkili olduğu ölçüm envanterleri 
ile belirlenen 10’ar oyun seçilerek bu 
oyunların anlatıldığı 2 dijital kitapçık ve 
oyunlardan bazılarının canlandırma yolu ile 
gösterildiği bir video hazırlanacak.

Son olarak proje kapsamında ergenlik 
dönemindeki gençlere koruyucu aile olmuş 
ya da çocuğu ergenlik dönemine girmiş 
koruyucu ailelere yönelik 4 adet psiko-
eğitim semineri düzenlenecek.

Destekle Değiştir etkinliğinde projenizi 
sunmanızdan bu yana geçen sürede 
gerçekleştirdiğiniz çalışmaları anlatır 
mısınız? Projedeki hedeflerinize ne 
derecede ulaştınız ve nasıl çıktılar elde 
ettiniz?

Proje, paydaşları bilgilendirmeye yönelik 



çalışmalarla başladı. Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu 
Aile Birimi ve derneğin temas halinde 
olduğu koruyucu ailelerle iletişime geçilerek 
proje hakkında bilgi verildi. Bunun dışında, 
projenin psikolojik destek ayağını oluşturan 
çalışmalar için uzun yıllardır profesyonel 
ve gönüllü olarak derneğe destek 
veren uzmanlarla proje hakkında bilgiler 
paylaşıldı. 

Dernek paydaşlarından Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu 
Aile Birimi ve dernek uzmanlarına 
başvuran koruyucu ailelerle yapılan 
görüşmeler sonrasında yeni koruyucu 
aile olan 12 aile İlk Temas Atölyeleri’ne 
katılmak üzere; 16 çocuk ise bireysel terapi 
seanslarına katılmak üzere projeye dahil 
edildi. 

İlk Temas Atölyeleri kapsamında yapılacak 
çalışmalar için 4 aileden anne-çocuk ikilisi 
olarak ilk grup oluşturuldu ve bağlanma 
temelli oyun terapi grup çalışmalarının 
ilk seansı 9 Mart tarihinde yüz yüze 
gerçekleştirildi. Ancak Mart ayının ikinci 
haftasında Türkiye’de etkisini göstermeye 
başlayan COVID-19 salgını sebebiyle grup 
çalışmalarına devam edilemedi. Salgın 
koşulları nedeniyle süreç çevrimiçi bireysel 
desteklerden oluşacak şekilde yeniden 
tasarlandı. Ayrıca, Mart ayının 
ikinci haftasında başlatılması planlanan 
ikinci grup çalışması da aileler ile 
görüşülerek çevrimiçi bireysel destek 
çalışmaları olarak başlatıldı. Kalan 2 grup 
çalışması için uygulanacak yönteme 
COVID-19 salgınının gidişatına bağlı olarak 
Ekim ayı içinde karar verilecek. 



Proje kapsamında planlanan bireysel 
destek çalışmaları Şubat 2020’de 
başlatıldı. Yukarıda bahsedildiği üzere 
COVID-19 salgını şartları sebebiyle yapılan 
değişiklikle birlikte proje kapsamında 
gerçekleştirilen terapi çalışmalarının büyük 
çoğunluğu çevrimiçi bireysel destekler 
olarak devam etti. Bu kapsamda 0-12 yaş 
aralığında 12 çocuk 48 seans; 12-18 yaş 
aralığında 4 çocuk 18 seans olmak üzere 
toplamda 16 çocuk 66 seans bireysel 
terapi aldı. Terapilerde özellikle salgın 
döneminde çocuklarda oluşan kaygı, 
izolasyona bağlı stres, kayıp korkusu, 
evde sınırları koruyamama, aile içi artan 
çatışmalar, ergenlik ve benzeri konulara 
odaklanıldı.

Projede yer alan psiko-eğitimlerinin 

ikisi salgın sebebiyle çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.  Dernekte görev alan 
psikolog Derya Gülterler tarafından 
gerçekleştirilen “Ergenlik Dönemindeki 
Çocuklar ile COVID-19 Süreci Nasıl 
Yürütülür?” ve “Pandemi Sürecinde 
Gençleri Anlamak ve Onlara Destek 
Olmak: 0-12 Yaş Çocukların Pandemi 
Sürecinde Yaşadıkları Zorluklara Yönelik 
Aile Desteği” başlıklarındaki seminerlere 
toplam 60 kişi katıldı. Seminer sonrası 
yapılan anket sonuçlarında ebeveynler 
seminerden memnun kaldıklarını, bakış 
açılarının değiştiğini ve yaşadıkları 
sorunlar karşısında yalnız olmadıklarını 
hissettiklerini belirtti.  

Bireysel ve grup terapi çalışmalarının yanı 
sıra, İstanbul Koruyucu Aile Derneği bu 



dönemde internet sitesini güncellemek 
için çalışmalara başladı. Sitenin alt yapısı 
teknik olarak hazırlandı ve güncel içerik 
oluşturmak üzere çalışmalara devam 
ediliyor.

Destekle Değiştir etkinliğinde 
sunduğunuz projenin içeriği ya 
da uygulamasında COVID-19 
salgını nedeniyle herhangi bir 
değişiklik yapmanız gerekti mi? Bu 
değişikliklerden bahsedebilir misiniz? 

Proje kapsamında yapılacak grup terapisi 
çalışmaları, bireysel terapiler ve psiko-
sosyal destek seminerleri gibi pek çok 
faaliyet COVID-19 salgını ve bu kapsamda 
alınan önlemler sebebiyle revize edildi. 
Yüz yüze yapılması planlanan grup 

terapisi çalışmalarından ikisi ailelerden 
alınan taleplerle birlikte bireysel terapi 
çalışmalarına dönüştürüldü. 

Projede, ergen çocukları olan ebeveynlere 
yönelik yüz yüze yapılması planlanan dört 
seminerin ikisi salgın sebebiyle çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. 

Grup çalışmalarından sonra hazırlanması 
planlanan iki dijital kitapçık ve bir videonun 
hazırlanmasına, grup çalışmalarının devam 
etmemesi nedeniyle Ekim ayı başında 
yeniden planlanmasına karar verildi.





SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR 
DERNEĞI
KENDİNE İYİ BAK KUTU OYUNU 
PROJESİ
“ETKİNLİKTE 
SUNDUĞUMUZ PROJE 
KAPSAMINDA KENDİNE 
İYİ BAK KUTU OYUNU’NUN 
İÇERİĞİNİ VE TASARIMINI 
GÜNCELLEYEREK HIV VE 
AIDS KONUSUNDA TEMEL 
BİLGİLERİ 15-25 YAŞ 
ARASINDAKİ GENÇLERE 
AKTARMAYI HEDEFLEDİK.” 

Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenin amacı ve bu kapsamda yapmayı 
planladığınız faaliyetler hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER 
Türkiye), Kendine İyi Bak Kutu Oyunu 
Projesi ile 15- 25 yaş arasındaki gençlere, 
HIV ve AIDS konularında temel bilgileri, 
eğlenceli ve yaygınlaştırılabilir bir araç 
olan kutu oyunu ile aktarmayı planlıyor. 
Bu kapsamda kutu oyununun mevcut 
halinin konuyla ilgili yeni bilgiler ışığında 



güncellenmesi ve kullanıcı dostu bir 
tasarımla yeniden basılarak yaygınlaştırma 
çalışmaları yapılması hedefleniyor. 

Proje kapsamında ilk olarak 6 deneyimli 
akran eğitmeni ile Kendine İyi Bak Kutu 
Oyunu’nun mevcut içeriği ve tasarımının 
güncellenmesi için 3 günlük bir toplantı 
düzenlenmesi ve oyunun içerik çalışmasının 
gerçekleştirilmesi planlandı. Güncelleme 
çalışmalarının sonrasında 100 adet 
bastırılacak olan kutu oyununun; insan 
hakları, cinsel sağlık, üreme sağlığı, 
toplumsal cinsiyet ve mülteci alanında 
çalışan derneklerin bir araya geldiği bir 
toplantıda tanıtılması hedefleniyor. Buna 
ek olarak, kutu oyununu yaygınlaştırmak 
üzere bir tanıtım videosu hazırlanması ve 
derneğin sosyal medya hesapları ve iş 
birliğinde olunan sivil toplum platformları 
aracılığıyla görünürlük sağlanması da 

planlanan faaliyetler arasında yer alıyor.

Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri 
kapsamında Türkiye genelindeki özellikle 
insan hakları, cinsel sağlık üreme sağlığı 
ve hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik 
alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve 
inisiyatifler ile tıp, psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik, sosyal hizmet gibi bölümlerden 
öğrenci toplulukları ve akademisyenler ile 
iletişime geçilerek kutu oyunu tanıtılacak ve 
kutu oyununu uygulamak üzere atölyeler 
organize edilecektir. Proje boyunca 55 
atölye gerçekleştirilmesi ve her atölyeye 
en az 24 öğrenci katılması öngörülüyor. 
Böylelikle toplamda 1.320 gencin HIV 
ve AIDS konusunda temel bilgi ve 
yönlendirmeye sahip olması hedefleniyor.



Destekle Değiştir etkinliğinde projenizi 
sunmanızdan bu yana geçen sürede 
gerçekleştirdiğiniz çalışmaları anlatır 
mısınız? Projedeki hedeflerinize ne 
derecede ulaştınız ve nasıl çıktılar elde 
ettiniz?

Proje kapsamında ilk olarak, Kendine İyi 
Bak Kutu Oyunu’nun içindeki HIV ve AIDS 
verilerinin güncellenmesi, oyun mekaniğinin 
ve tasarımın yeniden yapılandırılması, 
oyunun daha açık ve kullanıcı dostu hale 
getirilmesi ve mevcut logoların değiştirilmesi 
gibi süreçlerde herhangi bir yasal engel 
ile karşılaşmamak adına kutu oyununu 
geliştiren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) Türkiye Ofisi ve kutu oyununun 
daha önce yürütücülüğünü yapan Toplum 
Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile görüşmeler 
gerçekleştirdi ve deneyim aktarımı yapıldı. 
Bu süreci takiben kutu oyununun revize 

edilmesi için gerekli çalışmalara başlandı.

Akran eğitmenlerinin Kendine İyi Bak Kutu 
Oyunu hakkındaki geri bildirimleri çeşitli 
mecralardaki akran eğitmenleri gruplarından 
alındı. Bu görüşler kutu oyununu oynatmış 
olan akran eğitmenlerinin kutu oyununun 
sahadaki uygulamaları sonrasında 
oluşan geri bildirimlerini düzenli olarak 
toplanan notlar ile birleştirildi. Derlenen 
geri bildirimler dışında deneyimli 10 akran 
eğitmeni ile 2 gün süren çevrimiçi içerik 
geliştirme toplantısı yapıldı.

Kendine İyi Bak Kutu Oyunu, HIV ve AIDS 
ile ilgili hap bilgileri içeren ve gençlerin 
oynarken hem HIV ve AIDS ile ilgili 
bilgilere ulaşmasını hem de doğru tutum 
ve yaklaşıma dair güçlenebilmesini hedef 
alan bir oyun olduğundan Sağlıkta Genç 
Yaklaşımlar Derneği HIV ve AIDS’e dair en 



son yayınlanan ulusal ve uluslararası verileri 
inceleyerek ve  ulusal yayınlardan Sağlık 
Bakanlığı,  Hacettepe AIDS Tedavi ve 
Araştırma Merkezi (HATAM) gibi kurumların 
verileri; uluslararası yayınlardan ise Dünya 
Sağlık Örgütü, The Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) gibi 
çeşitli kurumların raporlarını baz alarak kutu 
oyunu içindeki bilgileri güncelledi. Dernek 
tarafından son haline getirilen kutu oyunu 
içeriği sonrasında UNFPA Türkiye Ofisi ile 
de paylaşıldı. 

Akran eğitmenleri ile yapılan içerik 
toplantısı, yapılan araştırmalar ve onay 
süreci sonrası Kendine İyi Bak Kutu 
Oyunu’nun içeriğini bilen ve kutu oyunu 
tasarımı ve basım süreçlerine hakim 
bir tasarımcı ile çevrimiçi toplantılar 
gerçekleştirildi. Kutu oyunu için yeni 

bir tasarım dili oluşturularak tasarımın 
tamamen değişmesi kararlaştırıldı. Bu 
kapsamında kutu oyununun tasarımı ile ilgili 
çalışmalara devam ediliyor.

Destekle Değiştir etkinliğinde 
sunduğunuz projenin içeriği ya 
da uygulamasında COVID-19 
salgını nedeniyle herhangi bir 
değişiklik yapmanız gerekti mi? Bu 
değişikliklerden bahsedebilir misiniz? 

COVID-19 salgınının etkileri ile birlikte 
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği yüz yüze 
planlanan bütün çalışmalarını çevrimiçi 
olarak gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Kendine 
İyi Bak Kutu Oyunu projesinin Mart ayından 
itibaren tüm toplantıları da çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Ayrıca gönüllü gençleri risk 
altında bırakmamak adına derneğin Ocak 

https://www.saglik.gov.tr/
https://www.saglik.gov.tr/
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/
http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://www.unaids.org/en
https://www.unaids.org/en


2021’e kadar yapılan tüm çalışmalarının 
çevrimiçi devam etmesi kararı alındı. Bu 
sebeple, projenin zaman planı içerisinde 
gerçekleştirilmesi öngörülen 55 atölye 
çalışmasının başlatılması mümkün olmadı 
ve salgının gidişatı göz önüne alınarak kutu 
oyununun yaygınlaştırılması için yapılacak 
çalışmaların yeniden planlanmasına karar 
verildi.

Gençlerin HIV ve AIDS ile ilgili bilgilere 
ulaşması ve konu hakkındaki doğru tutum 
ve yaklaşımlarının güçlenmesini sağlamak 
için hedeflenen atölyeler yerine gençlerin 
doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilecekleri ve 
aynı zamanda kutu oyunun yeni tasarımının 
da görünür olabileceği yeni bir faaliyet planı 
hazırlandı. Bu faaliyet planına göre öncelikli 
olarak akran eğitmenleri, sivil toplum 
kuruluşları, gençlik toplulukları ve diğer 

paydaşlar ile ayrı ayrı çevrimiçi toplantılar 
düzenlenecek; bu toplantılarda kutu oyunu 
ile ilgili bilgilendirme ve yaygınlaştırma 
çalışmaları yapılacak.

Ayrıca kutu oyunu içerisinde yer alan 
ulusal ve uluslararası güncel HIV ve 
AIDS bilgilerinin sosyal medya hesapları 
üzerinden gönderi serisi olarak Eylül-Aralık 
ayları arasında düzenli paylaşım yapılması, 
HIV ve AIDS’e dair çevrimiçi yarışmalarının 
düzenlenmesi ve böylece her yıl planlanan 
1 Aralık Dünya AIDS günü sosyal medya 
kampanyası için de ciddi ölçüde görünürlük 
sağlanması planlanıyor. Bu aktivitelere 
ek olarak, COVID-19 salgınının etkisini 
yitirmesi ve yüz yüze etkinliklerin yeniden 
başlaması durumunda, planlanan 55 atölye 
çalışmasının gerçekleştirilmesi de gelecek 
dönem planları arasında yer alıyor.



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

hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.  
degisimicinbagis sosyalyatirim
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