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DESTEKLE DEĞIŞTIR
6 AYDA NELER OLDU?
STK’LARIN
GÜNCELLEMELERİ

Bu rapor, 27 Mayıs 2021 tarihinde TÜSEV’in Türkiye’de ilk defa
çevrim içi olarak düzenlediği Destekle Değiştir etkinliğine katılan
STK’ların aldıkları desteklerle yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Başlarken
Türkiye’de bağışçılığın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için farklı modellerin
benimsenmesinin 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, 2017, 2019 yıllarında
İstanbul’da ve 2021 yılında çevrim içi olarak
gerçekleştirdiğimiz altı Destekle Değiştir
etkinliğinde sivil toplum kuruluşlarını
tanımak ve bağışlarıyla destek vermek
isteyen 634 kişi, 19 STK’nın projeleriyle

tanıştı ve 424.500 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.
Bu raporda 27 Mayıs 2021 tarihinde,
Türkiye’de ilk defa çevrim içi olarak
düzenlediğimiz Destekle Değiştir etkinliğine
katılan Altyazı Sinema Derneği, Hayat Sende
Gençlik Akademisi Derneği ve Yeryüzü
Derneği’nin aldıkları desteklerle geçtiğimiz
altı ayda projelerini nasıl hayata geçirdiklerini
ve hedeflerine ilerlerken nasıl süreçlerden
geçtiklerini okuyacaksınız. Bu üç kuruluşun,
122 kişinin katıldığı, 93 kişinin ise toplam
114.350 TL destek taahhüdünde bulunduğu
etkinlikten sağladıkları faydayı nasıl değere
çevirdiklerini göreceksiniz.
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, pandemi
koşullarında fiziksel bir etkinlik yapmanın
mümkün olmadığı bir ortamda çevrim içi
bir etkinliği düzenleyebilmek için gereken
tüm çalışmaları özenle yürüten Değişim için
Bağış Projesi ekibine, hepimizin hayatına
dokunacak ilham veren projelerini sunan
STK temsilcilerine ve değişimin gücüne
inanarak özveriyle katkıda bulunan değerli
destekçilere çok teşekkür ederiz.
TÜSEV

ALTYAZI SİNEMA DERNEĞİ
ASKIDA SEMİNER PROJESİ
“DESTEKLE DEĞIŞTIR KAYNAK
GELIŞTIRME ANLAMINDA BIZIM
IÇIN ÇOK ZIHIN AÇICI VE VERIMLI
BIR SÜREÇ OLDU. KAYNAK
GELIŞTIRME KONUSUNDA OLASI
YARATICI ÇÖZÜMLER, DESTEK
TOPLAMA ORGANIZASYONU,
DESTEKÇILERLE ILETIŞIM VE
ILIŞKILERI SÜRDÜRME GIBI
HENÜZ DENEYIMIMIZ OLMAYAN
KONULARDA BIZE SUNDUĞU
KATKIYI ÇOK ÖNEMSIYORUZ.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz
projenizin gelişim sürecini anlatır
mısınız? Proje hedeflerine ne
derecede ulaştınız ve nasıl çıktılar
elde ettiniz?
Altyazı Sinema Derneği’nin Destekle
Değiştir ile hayat geçen ‘Askıda Seminer’
projesi’nin ilk duyurusu 11 Ağustos 2021
tarihinde yapıldı. İnternet sitemiz ve
sosyal medya hesaplarımız ile, iletişimde
olduğumuz kültür sanat ve sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve destekçilerimize
ilettiğimiz e-postalar aracılığıyla yapılan

duyurunun ardından 25 Ağustos’a kadar
gelen başvurular toplandı. Sonbahar
döneminde açılan ve halen devam etmekte
olan 7 seminerimiz için yapılan toplu
duyuru ve açık çağrımıza Türkiye’nin farklı
kentlerinden toplam 344 başvuru geldi.
Başvurular uygunluk kriterlerine göre
değerlendirildi.
Toplamda sağlanan 33.600 TL destek
sayesinde bir yıl boyunca 112 öğrenciye
seminer bursu verilmesi hedeflendi. Bu
ilk dönem için toplam 60 katılımcıya
seminerlere ücretsiz katılma imkânı
sağlandı.
Altyazı Sinema Derneği olarak ilk defa
hayata geçirdiğimiz Askıda Seminer
projesi bizim için de süreç konusunda

öğretici oldu. Başvuranlardan ve
seminerlere katılım sağlayacağını teyit
eden katılımcılarımızdan bazılarının
seminerlere düzenli katılmadığı durumlar
meydana geldi. İnternet üzerinden
iletişimin her zaman yeterince verimli
yürütülememesi süregiden bir sorun
olmakla beraber katılımcılarla beraber
seminer sonunda gerçekleştirdiğimiz
geri bildirim toplantılarına ek olarak
seminerlerin öncesinde de görüntülü
bir platformdan katılımcılarla iletişime
geçmenin verimi arttırdığını gördük. Yeni
seminerlerimiz için seminerlerin öncesinde
sadece Askıda Seminer katılımcılarıyla
birlikte bir ön seans gerçekleştirerek
onlarla tanışıyor ve seminerlere katılım
konusundaki hassasiyetlerinin önemini

vurguluyoruz. Sonbahar seminerlerimizin
tamamlanmasının ardından Kış dönemi
için de yeni çağrılarımızı çıkacak ve
destekçilerimizin katkılarıyla öğrencilere
ücretsiz katılım sağlamaya devam
edeceğiz.
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?
‘Askıda Seminer’ projesinin ilk duyurusu
güçlü bir şekilde ve çok sayıda insana katkı
sağlayabilecek şekilde yapabilmemiz ancak
Destekle Değiştir sayesinde mümkün
olabilirdi. Askıda Seminer sayesinde

imkanı olmayan çok sayıda öğrenci
seminerlerimize katılma şansı elde etti.
Henüz proje için ek bir desteğe ihtiyacımız
olmadı fakat ‘Askıda Seminer’i önümüzdeki
aylarda kişisel bağış kampanyaları ile
devam ettirmek için çalışmalarımıza
başladık. TÜSEV’in bize sağladığı destekçi
ağı ile de iletişimimizi sürdürmeyi bu
çerçevede arzu ediyoruz.
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 destekçilerimizden
taahhüt ettikleri bağış dışında maddi

destek gelmedi. Bizim tarafımızdan
da böyle bir çağrı ya da talep henüz
gerçekleşmedi.
Destekle Değiştir yoluyla aldığınız
desteğin, projenizin çözmeyi
amaçladığı sorun ya da yaratmayı
hedeflediği değişim açısından önemi
nedir?
Altyazı Sinema Derneği ‘Askıda Seminer’
projesi ile sinema ile ilgilenen fakat fiziksel
ve maddi kısıtlamalar nedeniyle katılma
imkânı olmayan, özellikle İstanbul dışında
ikamet eden üniversite öğrencilerine burs
sağlamak için yola çıktı. Altyazı Sinema
Seminerleri katılımcılarının hem mesleki
ilgisini hem de sinema yolculuğunu verimli
hale getirmekte bir araç olma misyonuna

devam ediyor. Askıda Seminer’i projenin
nihayete ermesiyle sonlanacak bir program
olarak görmüyoruz; bundan sonra da öz
kaynaklarımızı yaratarak ve bağış çağrısı
yaparak Askıda Seminer projesine devam
etmeyi hedefliyoruz.
Bu doğrultuda Askıda Seminer
katılımcılarımızdan bazılarından gelen geri
bildirimleri sizinle paylaşmak istiyoruz:
“Öncelikle sizlere çok teşekkür etmeyi
kendime bir borç bilirim. Ne kadar teşekkür
etsem azdır. İyi ki varsınız. Çalışmalarınızın
devamı hep olur umarım.” - Selin Uslu
“Katıldığım seminer çalışması benim
açımdan çok keyifli ve öğretici bir süreç
haline dönüştü. Yapılan seminerin sinema
alanına uzak biri olduğum halde yeterince

anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Övgü
hocanın her türlü düzeyi göz önünde
bulundurması, sürekli dipnotlar geçmesi
gibi detaylar seminerin takip edilebilirliğini
kolaylaştırmakta. Teşekkür ederim.
Kolaylıklar dilerim.” - Yağmur Ülkmen
“Seminer benim adıma gayet güzel gidiyor,
konuşmacı gayet açık bir anlatımla çok
güzel bilgiler veriyor, sinema bilgime
büyük bir katkı sağlıyor. İlk sinema
seminerim olmasına rağmen şu ana kadar
anlamakta zorlandığım hiçbir şey olmadı.
Çok memnunum. İlginiz için tekrardan
teşekkürler.” - Ayşegül Kırıktaş
“İyi ki katılmışım dedim sadece bir seminer
izleyerek. Gayet güzel ve akıcı gidiyor.
Böyle bir imkân sağladığınız için de

teşekkür ediyorum :)” - Rümeysa Karakuş
“Seminerinizden fevkalade keyif ve verim
aldığımı, Ali beyin anlatımlarının da son
derece sarih olduğunu gönül rahatlığıyla
belirtmek istiyorum. Bu yüzden size
tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız.” - Mehmet Eren
“Merhaba, 2 haftadır günlerim seminer
vaktini heyecanla bekleyerek geçiyor.
Gayet güzel ilerliyor, Ali Deniz Bey’in
anlatım tarzı hiç sıkmıyor bu kadar uzun
süre dikkati üzerinde tutabilmek çok
ayrı bir başarı. Ayrıca sorulara sabırla
küçümsemeden cevap verdiği için ayrıca
teşekkür etmek isterim. Film bilgisi olarak
yetersiz denilebilecek bir seviyedeyim,
teorik bilgimi geliştirmek için çaba sarf

ediyorum bu konuda doğru semineri
seçmişim ilerlememe katkı sağladı.
Umarım 8 haftanın sonunda daha da
başka açılardan bakmayı öğrenebilirim.
Teşekkürler Altyazı ailesi.”
- Beyza Uçar
Başvuru yaptığınız tarihten bugüne
Destekle Değiştir sürecini nasıl
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi
katkıları oldu?
Henüz üçüncü yılına giren yeni bir dernek
olarak Destekle Değiştir kaynak geliştirme
anlamında bizim için çok zihin açıcı ve
verimli bir süreç oldu. Kaynak geliştirme
konusunda olası yaratıcı çözümler, destek
toplama organizasyonu, destekçilerle
iletişim ve ilişkileri sürdürme gibi henüz

deneyimimiz olmayan konularda bize
sunduğu katkıyı çok önemsiyoruz.
Önümüzdeki süreçte de farklı kaynak
yaratma süreçlerinde bulunmamız
gerektiğinden, yaratıcı kampanyalar ve
onların koordinasyon süreci konusunda
sizin deneyiminiz ve yol göstericiliğiniz
sayesinde bir pilot çalışma yapmış
olduk. Bundan sonra da bu sürecin bize
öğrettiklerinden faydalanarak yola devam
edebileceğimiz için kendimizi şanslı
hissediyoruz.

HAYAT SENDE DERNEĞİ
ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ DANIŞMA
HATTI PROJESİ
“DESTEKLE DEĞIŞTIR ILE
BIZI SINIRLAYAN EKONOMIK
ENGELI AŞMIŞ, IHTIYAÇ DUYAN
ÇOCUK VE GENÇLERI RAHATÇA
DESTEKLEYEBILIR DURUMA
GELDIK.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz
projenizin geçtiğimiz altı ay içerisindeki
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje
hedeflerine ne derecede ulaştınız ve
nasıl çıktılar elde ettiniz?
Destekle Değiştir’de sunduğumuz ve
destek aldığımız proje kapsamında

1 çocuğun ve 4 gencin ücretli psikolojik/
psikiyatrik seans ücretlerini karşılamaya
başladık. Çocuk aile içi istismardan
kaynaklı travmalara ilişkin desteğe ihtiyaç
duyuyordu, Ankara dışında olduğu için
desteği direkt biz sağlayamadık; bu
sebeple danışmanlık için gerekli olan
ücreti karşıladık. 4 gençten birisi barınma
yeri sorunu yaşadığını ve intihara meyilli
olduğunu belirterek başvuruda bulundu.
Söz konusu genç de Ankara dışında
olduğu için psikolojik desteği hızla
karşıladık, aynı zamanda sosyal hizmet
kapsamında diğer ihtiyaçları konusunda
destek olduk. 3 genç ise koruma altına
alınma ve koruma süresince yaşadıkları
güçlükler sonrasında psikiyatrik desteğe
ihtiyaç duyduklarını ancak nitelikli bir
tedavi için ücretleri karşılayamadıklarını
belirterek başvuruda bulundu, gerekli
destek sağlandı. Destek sağlanan 4 genç
de istihdama erişimde güçlük yaşayan ve
bir işte çalışmayan gençlerden oluşuyor.
Bunun yanı sıra, çalıştığı işyerinden haksız
gerekçeyle işten çıkarılan bir gencin
ihtiyaç duyduğu hukuki destek için destek
sağladık. Dava açıldı, şu an devam ediyor.

Destekle Değiştir’de sunduğumuz
proje kapsamında hedefimiz en az 5
psikolojik destek en az 5 hukuki destek
sunabilmekti. Kasım 2021 itibarıyla
hedefimize ulaşmak konusunda iyi
olduğumuzu düşünüyoruz.
Destekle Değiştir yoluyla
topladığınız bağış, proje hedeflerinizi
gerçekleştirmenizde size nasıl yardımcı
oldu? Proje için ek bir mali desteğe
ihtiyaç duydunuz mu ve bu desteği
buldunuz mu?
Projeyi sunarken gönüllü desteği ile hukuki
danışmanlık ve psikolojik danışmanlık
sağlandığını ancak bunların yeterli olmadığı
durumlar olduğundan bahsetmiştik. Altı ay
içerisinde bizi sınırlayan bu konuya ilişkin
gelişme kaydettik. Haklarına erişimde
güçlük yaşayan gençlere daha sistemli
destek sunmaya başladık. İyilik halinin
temeli olan psikolojik iyi olma haline
ilişkin çocuk ve gençleri il sınırı olmadan
destekleyebildik.
Koruma altında bulunmuş olan 1 çocuğun
ve 4 gencin psikolojik destek ihtiyacını
karşıladık. Koruma altında yetişen ve

memuriyet hakkını kaybeden bir gencin
dava ücretini karşıladık, istismar riski
altında bulunan 2 çocuğun bildirimini
ve takibini yaptık. Bunların yanında 12
gence psikososyal destek ile 7 çocuk ve
gence hukuki danışmanlık sağladık. Ayrıca
Çocuk Koruma Sistemi Danışma Hattı
kapsamında bu desteklerden hariç 40
kişiye daha danışmanlık sağladık. Proje için
ek bir mali 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?
Ek bir maddi destek almadık. Daha
öncesinden tanıştığımız destekçilerimiz
ile farklı projelerde yine bir araya geldik,
gönüllülükleri kapsamında görüştük.
Destekle Değiştir yoluyla aldığınız
bağışın, projenizin çözmeyi amaçladığı
sorun ya da yaratmayı hedeflediği
değişim açısından önemi nedir?
Proje ile daha geniş kitlelere ulaşmayı,
haklara erişimde güçlük çeken koruma

altında yetişen gençlere ulaşmayı,
haklara erişimde güçlük yaşayan
çocuk ve gençlere erkenden destek
olmayı, psikolojik ve hukuki destek ile
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gönüllü destek
ile yürüttüğümüz Çocuk Koruma Sistemi
Danışma Hattı kapsamında pek çok çocuk
ve gence ulaştık ancak gönüllü destek
sınırlı bir kapasite sunmaktaydı. Destekle
Değiştir ile bizi sınırlayan ekonomik engeli
aşmış, ihtiyaç duyan çocuk ve gençleri
rahatça destekleyebilir duruma geldik.
Başvuru yaptığınız tarihten bugüne
Destekle Değiştir sürecini nasıl
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi
katkıları oldu?
Bağışçılık alanına ilişkin farklı yöntemleri
deneyimlememize olanak sağladı. Bir grubu
projenizle ilgili ikna etmenin güçlüğünü
deneyimledik ama bu aynı zamanda
projenizin toplumda nasıl yankı bulduğunu
gözlemlemenin de güzel bir yolu oldu.
Daha önce bizimle hiç tanışmamış
destekçilerle tanıştık, kurumlarla iletişime
geçmiş olduk.

YERYÜZÜ DERNEĞI
KENT BAHÇELERI PROJESI
“DESTEKLE DEĞIŞTIR
SAYESINDE DERNEĞIMIZ
ILK DEFA DOĞRUDAN
DESTEKÇILERDEN DESTEK
ALARAK BIR PROJE YAPMA
DENEYIMI KAZANDI.”

Destekle Değiştir’de sunduğunuz
projenizin geçtiğimiz altı ay içerisindeki
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje
hedeflerine ne derecede ulaştınız ve
nasıl çıktılar elde ettiniz?
Destekle Değiştir ile hayata geçirdiğimiz
Kent Bahçeleri Projesi bütün hedeflerine

ulaştığını aktarmaktan dolayı büyük
mutluluk duyuyoruz. İstanbul’un dört bir
yanında atalık tohum ve fideleri bahçecilere
ulaştırdık ve toprakla buluşmasını sağladık.
Destekle Değiştir’de sunduğumuz
projemizde aktardığımız gibi bahçıvanlara
ekim dikim eğitimi verdik.
Projemiz kapsamında planlandığı gibi
Ağustos 2021’de duyuruya çıkıldı. Bu yıl
1340 adet başvuru aldık. Hedefimiz 1000
bahçe idi. Ama 1340 kişiyi de kırmadık,
imkânları zorlayarak talep eden her
bahçıvan adayına fide ve tohum dağıttık.
Tecrübesiz bahçıvanlara ekim- dikim
eğitimi verdik. Bu eğitim iki kez tekrarlandı.
İlkinde temel ekim dikim becerileri ikicisinde

tohum alma yöntemleri anlatıldı. Eğitim
videosu derneğimizin Facebook sayfasına
koyularak, tüm yıl erişime açık hale getirildi.
Destekle Değiştir yoluyla
topladığınız bağış, proje hedeflerinizi
gerçekleştirmenizde size nasıl yardımcı
oldu? Proje için ek bir mali desteğe
ihtiyaç duydunuz mu ve bu desteği
buldunuz mu?
Destekle Değiştir sayesinde toplanan
destek, projenin tamamlanmasında
yeterli oldu. Desteğin tamamı harcandı.
Ek bir mali desteğe ihtiyacımız olmadı.
Projemizde planlanan mali tabloya aynen
uyduk. Fide ve tohumlar için harcadığımız

bütçe, eğitimler ve dağıtım için harcadığımız
bütçe tamamen yeterli oldu. Eksik ya da
fazla bir harcamamız olmadı. Artan bahçeci
sayısına rağmen, bütçemiz yeterli oldu.
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 böyle bir destek almadık.
Destekçilerimizle e-mail üzerinden
haberleştik. Destekçiler arasından fide ya
da tohum almak için başvuran olmadı.
Destekçilerle sadece bilgilendirme amaçlı

yazıştık, farklı bir iletişim ya da yazışma
olmadı.
Destekle Değiştir yoluyla aldığınız
bağışın, projenizin çözmeyi amaçladığı
sorun ya da yaratmayı hedeflediği
değişim açısından önemi nedir?
Amacımız İstanbullu hemşerilerimizin
bahçelerini sebze ve meyveyle donatmaktı.
Toprağa yabancılaşan meraklı bahçıvan
adaylarına yeterli eğitimi vererek, atalık
tohum ve fideleri ulaştırarak kent bahçeleri
kurmaktı. Bunu tam anlamıyla başardık. Bu
süreçte bize yardım eden bütün Destekle
Değiştir ekibine teşekkür ederiz. Verdiğimiz
ekim dikim sayesinde bahçıvanların

bahçelerini daha verimli kullanacaklarını ve
ürün rekoltesinin artacağını düşünüyoruz.
Böylece kendi tohumlarını hasat ederek
daha sürdürülebilir bir bahçe kuracaklarını
umut ediyoruz.
Başvuru yaptığınız tarihten bugüne
Destekle Değiştir sürecini nasıl
değerlendirirsiniz? STK’nıza ne gibi
katkıları oldu?
Destekle Değiştir’e katıldığımız için çok
mutluyuz. Bu sayede projemizi çok
rahat hayata geçirebildik. Bütün ekibe
teşekkür ederiz. Derneğimiz ilk defa
doğrudan destekçilerden destek alarak
bir proje yapma deneyimi kazandı.

Bunu sürdürülebilir kılmak, sivil toplumu
güçlendirmek için bir fırsat olarak
görüyoruz. Desteklemek isteyenler ile
projeleri başka biçimlerde de bir araya
getirmek için beyin fırtınası yapıyoruz.

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

