
 
Bu rapor, Ekim 2012 – Mayıs 2013 arası yürütülen Fark Yaratanlar programının değerlendirmesini içerecek şekilde 

Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Kotan, 
Programlar Danışmanı Cihan Yavuz ve Programlar Görevlisi Özen Pulat  

tarafından hazırlanmıştır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 

Fark Yaratanlar, Sabancı Vakfı tarafından Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve 

çalışmalarını görünür kılarak insanlarda farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik 

etmek amacıyla 2009 yılının Ekim ayında hayata geçirilmeye başlanan bir projedir.  

 

Bu değerlendirme raporu Ekim 2012 – Mayıs 2013 arasında yürütülen 4. sezon Fark Yaratanlar projesi kapsamındaki 

temel faaliyetleri, çıktıları, sonuçları ve değerlendirmeleri kapsamaktadır.  

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar projesi, çalışmaları ile topluma katkı sağlamış kişilerin hikayelerinin ve çalışmalarının 

videolar aracılığıyla sosyal medyada, internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılması üzerine tasarlandı. Bu amaçla 

kurulan www.farkyaratanlar.org sitesinde halkın her kesiminden Çevre, Eğitim-Öğrenim, Ekonomik Gelişme, 

Kültür-Sanat, Sağlık, Toplumsal Adalet ve Yurttaş Katılımı kategorilerinden çevrelerindeki Fark Yaratan isimleri ya 

da kendilerini aday göstermeleri istendi. Çeşitli mecralarda yapılan duyurular sonucunda ilk sezonda 500, 2. sezonda 

300, 3. sezonda 150 ve 4. sezonda 125 olmak üzere toplam 1.075 kişi ve kurum Fark Yaratan adayı olarak gösterildi.  

Belirli kriterlere göre Program Ekibi tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar Danışma 

Kurulu’na sunuldu. Sivil toplum, medya, iletişim ve akademi alanlarında uzman kişilerin bulunduğu Kurul, belirli 

aralıklarla toplanıp kriterler üzerinden adayları değerlendirdi ve programda yer alacak kişileri seçti. 
 

Dipnot Prodüksiyon’un hazırladığı ve Cüneyt Özdemir’in seslendirdiği yaklaşık 4 dakikalık videolar, toplam 21 bölüm 

olarak 5 Ekim 2012 - 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında on beş günde bir olmak üzere Youtube, Facebook ve Twitter’da 

Fark Yaratanlar kanallarından, www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org sayfalarından ve hurriyet.com.tr haber 

sitelerinden yayınlandı. Programlar Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak hazırlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONUÇLAR 

FAALİYETLER 

HEDEFLER 

 Sosyal değişim çalışmaları yapanların görünürlüğünü arttırmak 

 Sosyal sorumluluk konuları hakkında medyanın ilgisini çekmek 

 Yenilikçi ve başarılı ‘sivil’ uygulamaları teşvik etmek ve ödüllendirmek 

 Sivil toplum çalışmalarına güven kazandırmak 

 Örnek çalışmaları duyurarak karar vericileri etkilemek 

Aday 
Başvuruları 

Adayların 
Seçimi 

 

Program Yapımı ve İletişimi 

Fark Yaratanlar Programı 4. Sezonu 

 
 
 
 

 

34 ilden 

125 aday  

başvurdu 

 
 

 

21  

Fark Yaratan, 

13 ilde 

yaptıkları 

çalışmalarla 

programa 

konuk oldu 

İnternet ve 

sosyal 

medyada 

45.000 

takipçiye 

erişildi ve ilk 

sezondan 

itibaren 

toplamda 

2,5 milyondan 

fazla erişim 

rakamına 

ulaşıldı 

 

 
 

Sezon kapanışı 

etkinliğine 182 kişi 

katıldı 

 

Yazılı basında 

89 haber çıktı 

 

Fark Yaratan kişi 

ve kurumlar ile 

ilgili 9 özel 

röportaj yapıldı 

http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.sabancivakfi.org/
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SONUÇLAR:  
 

 Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar programı ile medyanın sivil toplum çalışmalarına daha çok yer 
vermesine katkı sağladı.  

 

 Fark Yaratanlar güvenilirlik kazandı, Sabancı Vakfı’nın adı önemli bir referans sağladı, 
programdan sonra özellikle karar vericilerle olan ilişkilerinde olumlu etkiler yarattı. 

 

 Sabancı Vakfı internet ve sosyal medyada paylaşılan bir program yapma deneyimi kazandı, 
sosyal medyada 45.000 takipçi kazandı, toplamda 2,5 milyondan fazla erişim rakamına ulaşıldı. 

 

 Fark Yaratanlar, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen bazı 
projeleri de dahil ederek projelerin daha geniş kitleler tarafından fark edilmesine katkıda bulundu.  

 

 Program öğretmenlerin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de yaşadıkları 
çevrede önemli çalışmalar yürüttüklerini ortaya çıkardı. 

 

 Yapılan düzenli duyuru ve iletişim çalışmaları Sabancı Vakfı’nın sivil toplum alanındaki 
çalışmalarını duyurma fırsatı yarattı.  

 
 
 

 
RAPORDAKİ KISALTMALAR:  
 

 BMOP: Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Koruması ve Geliştirilmesi 
Ortak Programı 

 STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

 TGHP: Toplumsal Gelişme Hibe Programı  

 Program Ekibi: Sabancı Vakfı ve Dipnot Prodüksiyon çalışanlarından oluşan ekip 
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ADAY BAŞVURULARI   

Gerçekleştirilen Faaliyetler  

 Fark Yaratanlar Facebook ve Twitter sayfalarında düzenli olarak aday başvuru çağrısında bulunuldu.   

 Sabancı Vakfı STK’lar, TGHP ve BMOP programı kapsamında desteklenen proje temsilcilerinden oluşan mail 

gruplarına Fark Yaratanlar’ın arandığı çağrısı yaptı.  

 Program Ekibi, güncel haber ve etkinlikleri takip ederek kriterlere uyan Fark Yaratanlar’ı başvuru için program 

web sayfasına yönlendirdi. 

 

Sonuçlar  

 4 sezonun toplamı olarak; Türkiye’nin 69 ilinden toplam 1.075 kişi aday gösterildi. 1. sezonda programa 54 

ilden 500 başvuru, 2. sezonda 48 ilden 300 başvuru, 3. sezonda 46 ilden 150 başvuru ve 4. sezonda 34 

ilden 125 başvuru alındı.  

 4. Sezonda: 

o En çok başvurunun geldiği bölge, 50 başvuru ile Marmara Bölgesi olurken, Marmara Bölgesi’ni 18 başvuru 

ile Akdeniz Bölgesi takip etti.  

o En az başvuru 6 başvuru ile Karadeniz Bölgesi’nden geldi.  

o En çok başvuru alınan iller Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişlikte ön sırada yer alan İstanbul, Ankara ve 

Adana oldu. İstanbul 39 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Ankara’dan 14, Adana’dan ise 12 başvuru geldi. 

o En çok başvuru alınan konu eğitim-öğrenim oldu. Eğitim-öğrenimi sırasıyla yurttaş katılımı ve ekonomik 

gelişme konu başlıkları izledi.  

o En az başvuru alınan konu çevre oldu.  

 

 

Fark Yaratanlar Haritası 
 

 

 

 

 

2009 – 2013 arası seçilen Fark Yaratanlar 
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ADAY SEÇİMİ 

 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler 

 Aday gösterilen kişiler, Program Ekibi (Dipnot Prodüksiyon ve Sabancı Vakfı) tarafından temel seçim kriterleri 

göz önünde bulundurularak, ön değerlendirmeye tabi tutuldu:  
 

o Kişisel Profil: Sosyal girişimcilik ruhu taşıması, dürüst ve güvenilir olması, hikayesi ile ilham vermesi 

o Yapılan İşin Niteliği: Yaratıcı bir yaklaşıma sahip olması, yaptığı çalışmalarla 'eski soruna yeni çözüm' 

getirmesi, yaygınlaştırılabilir olması 

o Konular: Çevre, eğitim-öğrenim, ekonomik gelişme, kültür-sanat, sağlık, toplumsal adalet, yurttaş katılımı  
 

 Ön değerlendirme sonucunda Danışma Kurulu’na sunmak için aday havuzu ve adayların profil bilgileri 

hazırlandı. Danışma Kurulu belirli aralıklarla yapılan toplantılarda aynı kriterleri kullanarak adayları 

değerlendirip programa çıkacak adayları belirledi. Kurulda yer alan kişilerin sivil toplum, medya, iletişim 

ve akademide temsiliyetine önem verildi: 

 

 
 

o Ayşen Özyeğin, AÇEV 

o Hülya Denizalp, Açık Radyo 

o Itır Erhart, Adım Adım Oluşumu 

o Korel Göymen, Sabancı Üniversitesi 

o Melih Özsöz, IKV 

o Yörük Kurtaran, TOG 

o Zerrin Koyunsağan, Sabancı Vakfı 

o Zeynep Meydanoğlu, ASHOKA 

 

 

Sonuçlar 
4. Sezonda: 

 125 aday arasından seçilen 21 Fark Yaratan 13 ilde yaptıkları çalışmalarla programa konuk oldu.  

 Seçilen adaylar en çok Marmara Bölgesi’nde çalışmalar yaparken, Marmara’yı Ege Bölgesi takip etti. 

 Konu başlıklarına göre dağılımda en çok yurttaş katılımı ve toplumsal adalet ön plana çıktı. Kültür-sanat 

alanından ise hiçbir aday seçilmedi.  

 Cinsiyete göre dağılımda, seçilen 21 adayın 5’i kadın, 5’i erkek, 11’i ise proje ve kurumdan oluştu.  

 Meslek gruplarına göre dağılımda, geçen sezonlardan farklı olarak STK sektöründen seçilen adaylarda artış 

oldu. Dağılım oranları aşağıdaki gibidir: 

 

o %38’i sivil toplum çalışanı (Dernek, vakıf, kooperatif çalışanı, kurucusu ya da başkanı) 

o %14’ü eğitimci (Öğretim görevlisi ve öğretmen) 

o %14’ü yerel yönetim çalışanları 

o %33’ü diğer meslek grupları 
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4. Sezonda Seçilen Fark Yaratanlar 
 

 

           4. Sezon Fark Yaratanlar Alanı 

1 Doğa İçin Çal Çevre 

2 Gülçin Kaya Yurttaş Katılımı 

3 Tire Süt Kooperatifi Ekonomik Gelişme 

4 Afette Rehber Çevirmenler Yurttaş Katılımı 

5 Bedriye Hülya Ekonomik Gelişme 

6 Galata Diyalog Derneği Toplumsal Adalet 

7 Alev Zehir Toplumsal Adalet 

8 Bir Silgi Bir Kalem Eğitim-Öğrenim 

9 Muş Kadın Derneği Toplumsal Adalet 

10 Tülin Akın Ekonomik Gelişme 

11 Hakan Habip Eğitim-Öğrenim 

12 Ömer Faruk Arınç Toplumsal Adalet 

13 K. Demirel Sevgi ve Eğitim Derneği Yurttaş Katılımı 

14 Göktül Bakdık Eğitim-Öğrenim 

15 Vakıflı Köyü Kooperatifi Ekonomik Gelişme 

16 Rasim Uyan Yurttaş Katılımı 

17 Çınardibi Kültür Merkezi Yurttaş Katılımı 

18 Sami Altunel Toplumsal Adalet 

19 TOG GençBank Yurttaş Katılımı 

20 Lütfiye Kelleci Birer Toplumsal Adalet 

21 Salih Yüce Sağlık 

 

 

 

 

 
 

 
Fark Yaratanlar 4. Sezon Kapanış Etkinliği 

Tüm Fark Yaratanlar Bir Arada 
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PROGRAM YAPIMI VE İLETİŞİMİ 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler 

 

Program Yapımı 

 

 4. sezon boyunca toplamda 21 sayfa program metni yazıldı, 9.000 km yol gidildi, 210 kişiyle röportaj yapıldı ve 

21 yeni program çekimi gerçekleştirdi. 

 4. sezonun sonunda 100 Fark Yaratan’a ulaşılması için, 15 yerine 21 Fark Yaratan 

seçildi. Böylece 100 Fark Yaratan’a ulaşılmış oldu. 

 100 Fark Yaratan’a ulaşılmasıyla birlikte 4 yıldan beri sürdürülen Fark Yaratanlar 

programı bir kitapta toplandı. 1.000 adet basılan 215 sayfalık Fark Yaratanlar 

kitabında, 100 Fark Yaratan’ın başarı öyküsü yeniden kaleme alındı ve 

fotoğraflarla renklendirilerek kitapta yer aldı. 

 Fark Yaratanlar kitabını okuyanlar, Fark Yaratanlar’ın videolarını kolaylıkla 

izleyebilsinler diye Fark Yaratanlar videolarının QR kodları hazırlandı ve kitapta her 

öykünün sonuna eklendi. Böylece akıllı telefon kullanıcıları kitabı okurken Fark 

Yaratanlar’ın videolarını izleme olanağı buldu. 

 Her sezon olduğu gibi 4. sezonda yer alan Fark Yaratanlar’ın videoları bir DVD’de toplandı.  

 Fark Yaratanlar programını geleceğe yönelik olarak şekillendirmek amacıyla 4. sezonun Fark Yaratanları ile 

ihtiyaç analizi anketi yapıldı. Bu ankette Fark Yaratanlar çalışmalarını yürütürken karşılaştıkları sorunlar, Fark 

Yaratanlar programı ve Sabancı Vakfı’ndan beklentileri, çalışmalarını başarıyla yürütebilmek için ihtiyaçlarının 

neler olduğu bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. 

 Tüm metinler İngilizceye çevrildi, videolara alt yazı eklendi ve sezon boyunca her hafta 

www.farkyaratanlar.org www.sabancivakfi.org, www.hurriyetdailynews.com, Facebook, Twitter ve Youtube 

sayfalarında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Ayrıca, www.hurriyet.com.tr’de Fark Yaratanlar’ın haberleri 

yayınlandı.   

 

 

İletişim Çalışmaları 

 

 Programlar her hafta Sabancı Vakfı çalışanları, sivil toplum çalışanları, 

TGHP ve BMOP kapsamında desteklenen proje temsilcilerinden oluşan 

mail gruplarında paylaşıldı. Program hakkında bilgi ayrıca Sabancı 

Holding SAHİ sayfasında duyuruldu.  

 4. sezon programların DVD’si hazırlanarak düzenlenen etkinliklerde 

kamu, sivil toplum, medya ve özel sektör temsilcilerini içeren 

yaklaşık 800 kişi ile paylaşıldı.  

 Akbank Düşünce Kulübü’nün Sabancı Center’de gerçekleştirdiği çalışma toplantısında, çeşitli üniversitelerden 

seçilerek Akbank Düşünce Kulübü’ne dahil edilmiş üniversite öğrencilerine Fark Yaratanlar sunumu yapıldı. 

Sunum sonrasında üniversite öğrencilerinin sivil toplum ve sosyal girişim konulu soruları cevaplandırıldı.  

 Açık Radyo’da yayınlanan Hülya Denizalp’ın hazırlayıp sunduğu “Toplumsal Dönüşüm için Sosyal 

Girişimcilik” programının 28 Mayıs 2013’teki yayını Fark Yaratanlar programına ayrıldı. Programda 4 sezon 

http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.sabancivakfi.org/
http://www.hurriyetdailynews.com/
http://www.hurriyet.com.tr/
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boyunca Fark Yaratanlar programında ne tür çalışmalar yapıldığı, 100 Fark Yaratan’a nasıl ulaşıldığı ve Fark 

Yaratanlar programının seçilen kişi ve kurumlara ne gibi faydaları olduğu anlatıldı. 

 Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan Fark Yaratanlar programını anlatmak için Artı 1 TV’de yayınlanan 

“Kadının Çok İşi Var” ve TRT Radyo’da yayınlanan “Yaşadıkça” adlı programlara katıldı.  

  Sabancı Vakfı, Hürriyet Daily News internet sitesinde yayınlanmak üzere bir banner çalışması yaptı. 18 Ekim 

2012’de başlayıp, 31 Aralık 2012’de sona eren çalışmada hazırlanan banner 3.7 milyon (3.749.986) kez 

gösterildi. 

 Fark Yaratanlar programı 4. sezonu ile ilgili toplam 21 basın bülteni servis edildi, yazılı basında Fark Yaratanlar 

ile ilgili Sabancı Vakfı adının geçtiği 89 haber çıktı.  

 Ulusal basın aracılığıyla, yayınlanan 9 özel röportaj toplamda 6,8 milyon okuyucuya ulaştı.  

 Kapanış etkinliği, 28 Mayıs 2013 tarihinde 182 kişilinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte Güler Sabancı ve 20 

Fark Yaratan, Cüneyt Özdemir’in 5 N 1 K programında canlı yayın konuğu oldu ve geçmiş sezonlardan 35 Fark 

Yaratan programı canlı olarak izledi. Etkinlik sırasında ayrıca, Fark Yaratanlar basın mensuplarıyla bir araya 

getirilerek özel röportajlar gerçekleştirildi. 

 Program ilanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Dergisi’nde tam sayfa olarak yayınlandı. 

 Programın İngilizce ilanı Alliance Dergisi’nin Mart ve Haziran aylarında yayınlandı. 

 

Sosyal Medya Çalışmaları: 

 

 Programın 4. sezonunda profesyonel bir sosyal medya içerik yönetimi yapıldı. 15 günlük içerik planları 

hazırlanarak Twitter ve Facebook hesaplarında günde iki içerik (fotoğraf, video ya da ilham veren söz) 

paylaşıldı. İçeriklerin ilham verici ve merak uyandırıcı olmasına dikkat edildi. Kolayca izlenmesi ve paylaşılması 

amacıyla video süreleri kısa tutuldu. 

 Hazırlanan tüm videolar Youtube’de açılan Fark Yaratanlar kanalında ve www.farkyaratanlar.org sitesinde 

yayınlandı ve arşivlendi. Programın kategorilerine ait çalma listeleri oluşturuldu ve videolar bu kategorilere göre 

yer aldı. 

 Fark Yaratanlar Facebook ve Twitter sayfalarında kullanıcılara yönelik “Engelsiz Türkiye” kampanyası 

düzenlendi. Kampanyada, takipçilerin Türkiye’nin her yerinden engelsiz örneklerin fotoğraflarını çekerek Fark 

Yaratanlar’ın Facebook ve Twitter sayfalarına göndermeleri istendi. Engelsiz örneklerin fotoğraflarını gönderen 

kullanıcılara Fark Yaratanlar kitabı hediye edildi. Gönderilen fotoğraflar arasında görme engelliler için kabartma 

harfli asansör düğmeleri, engelli asansörü olan üniversite kampüsleri, fiziksel engelli çocuklar için tasarlanmış 

salıncaklar vardı.  

                      

 

http://www.farkyaratanlar.org/
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 28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen kapanış etkinliği, Fark Yaratanlar Facebook sayfasında oluşturulan bir 

uygulama ile canlı olarak yayınlandı. CNN Türk kanalında yayınlanan kapanış etkinliğini televizyondan izleme 

şansı olmayanlar, Fark Yaratanlar Facebook sayfası üzerinden izleme fırsatı buldular. 

 Fark Yaratanlar Facebook sayfasına “Fark Yaratanlar Başvuru Formu” uygulaması eklendi. Böylece Facebook 

sayfası üzerinden Fark Yaratanlar’a başvurmak isteyenlere kolay ulaşım imkanı sağlandı. 

Sonuçlar 

 Tüm çalışmalar sonucunda internet ve sosyal medyada toplam 2,5 milyondan fazla erişim rakamına ulaşıldı. 

Yalnızca 4. sezonda 500.000’e yakın yeni izleyiciye ulaşıldı. 

 Birinci, ikinci ve üçüncü sezonlarda Fark Yaratanlar’la ilgili toplam 8 özel haber yayınlanmışken, sadece 4. 

sezonda 9 özel haber yayınlandı. Böylece 4. sezonda özel haber sayısı üç kat artmış oldu. 

 4. sezonda Fark Yaratanlar programının CNN Türk’te yayınlanmaması, sadece sosyal medyada yayınlanması ve 

etkili bir sosyal medya çalışması yapılması geleneksel medyada çıkan haber sayısını artırdı. Üçüncü sezonda 

Sabancı Vakfı’nın adının geçtiği Fark Yaratanlar ile ilgili 43 haber çıkarken, 4. sezonda 89 haber çıktı.  

 Aşağıdaki grafik ve tablolardan görüldüğü üzere sosyal medya çalışmasının sonucunda sosyal medya takipçi ve 

etkileşim rakamlarında olumlu ve düzenli sonuçlar elde edildi: 

 
 

33.937 34.249 34.064 34.151 34.071 34.270 34.371

8.830 9.013 9.148 9.240 9.350 9.467 9.495

8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000

Facebook Türkçe Twitter Türkçe

 
 

 

 
4. Sezon Başında 

(06.09.2012) 
4. Sezon Sonunda 

(15.07.2013) 
Yüzde Artış 

Facebook Takipçi 32.450 34.371 %6 

Twitter Takipçi 8.418 9.495 %13 

Toplam Video 
İzleme 

1.609.647 1.991.196 %24 

Facebook Yorum 616 938 %52 

Facebook Beğenme 7.625 13.345 %75 

Facebook 
Paylaşma 

1.899 4.870 %156 

 Not: Tüm rakamlar kümülatiftir. 
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 Sosyal medya çalışmasının sonuçları Facebook sayfasının etkileşimine de yansıdı. 4. sezon başladığında 

Facebook sayfasında girilen içerikler 7.625 kez beğenilmişken, 4. sezonun sonunda Fark Yaratanlar içerikleri 

13.345 kez beğenildi. 

 Fark Yaratanlar içeriklerinin Facebook sayfasındaki paylaşımlarına bakıldığında da benzer bir artış ortaya çıktı. 4. 

sezonun başında takipçiler tarafından 1.899 içerik paylaşılmışken, 4. sezon tamamlandığında 4.870 içerik 

paylaşılmış oldu.  

 Yorumlardaki artışa bakıldığında ise 616 olan yorum sayısının 938’ya çıktığı görüldü.  
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YARATILAN ETKİ 
 
Fark Yaratanlar’ın Kazanımları: 
 
 Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programı 4. sezon kapanışında, Fark Yaratanlar’ın 

birbirleriyle tanışmaları, yaptıkları çalışmalar ile ilgili gelişmeleri, 
deneyimlerini ve program geliştirme önerilerini paylaşmaları ve işbirlikleri 
kurmaları amacıyla 28 Mayıs 2013 tarihinde Nişantaşı Mim Otel’de bir toplantı 

gerçekleştirildi. 

 Toplantının başında Fark Yaratanlar’ın çalışmalarını genişletmek ve sürdürmek için gerekli olan destekleri, Fark 
Yaratanlar’ın ihtiyaçlarını ve Fark Yaratanlar arasındaki işbirliği fırsatlarını öğrenebilmek amacıyla katılımcılara bir 
İhtiyaç Analizi Anketi dağıtıldı.  

 İhtiyaç Analizi Anketi sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:  

o Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar’a özel bir hibe desteği sağlaması, 

o Fark Yaratanlar arası işbirliğini teşvik eden bir hibe sistemi oluşturulması, 

o Hibe programının eğitim, toplantı ve çalıştay gibi faaliyetlerin düzenlenebilmesi için şekillendirilmesi, 

o Yılın belli dönemlerinde Fark Yaratanlar’ın bir araya gelerek yüz yüze iletişime geçmesi, 

o Yapılan çalışmaların daha iyi anlatılabilmesi için sosyal medyanın daha etkin kullanılması, 

o Fark Yaratan videolarına işaret diliyle anlatımın eklenmesi, 

o Yurt dışında gerçekleşen benzer projelerle deneyim paylaşımı yapılması, 

  

Kamuoyu Üzerinde: 

Programı takip eden kamuoyundan bazı görüşler aşağıdaki gibidir: 

 

 Fark Yaratanları gördükçe içimdeki hırs her geçen gün artmaya başlıyor. Kendim mutlu olurken, bir yandan da 

insanlık yararına ne yapabilirim diye düşünüyorum. (farkyaratanlar.org - Kadir Y.) 

 Fark Yaratanlar programı, seçkin katılımcılarıyla gerçekten izleyenler üzerinde pozitif etki yaratan çok ender 

programlardan biri. Programı tanıyan ve bilen, programdan etkilenip hayatlarına farklı anlamlar katan insanları 

tanıdıkça, iyi ki varsınız diyorum. Demokrasiye ulaşmada en önemli olan şey, bilinçli yurttaş algısıdır. Hepimize 

yurttaş olmayı, hayatımızda fark yaratmanın başkalarının hayatını da nasıl etkilediğini öğrettiniz… Teşekkür 

ederiz, tüm ekibinize ve emeği geçenlere... (farkyaratanlar.org - Ayfer Doğan) 

 Sabancı Vakfı’nın organize ettiği projeyi can-ı gönülden destekliyorum. Çok başarılı, örnek bir proje. Benim burada 

dikkatimi çeken başka bir şey var. Projenin ağlayan gelin resmi… Kim çizdiyse eline, aklına, yüreğine sağlık. Bir 

kalem hareketi, bir çizgi bu kadar mı güzel anlatır Ünzilelerin dramını, sessiz yakarışını. (Hurriyet.com.tr – 

Cüneyt Göçmez) 

 God bless the Sabanci Foundation for their work. The world needs more organizations such as this. (Hurriyet 

Daily News – Mara Macglothin) 

 
Sabancı Vakfı Üzerinde: 

 Sabancı Vakfı internet ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir program yapımı, sosyal medya içerik 
yönetimi ve banner çalışması konularında deneyim sahibi oldu. 

 Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar programının 3. ve 4. sezonunda elde ettiği bu deneyim, Sabancı Vakfı 
adıyla sosyal medyada yer almasını da kolaylaştırdı. 2012 yılının Ekim ayında Sabancı Vakfı Facebook ve 
Twitter hesapları açıldı. 

 Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar programı başka kurumlara da ilham verdi. Vakıfbank “Halden Anlamak” 
konseptli kampanyasında, sivil toplum alanında çalışmalar yürüten isimleri reklam filminde kullanarak bu alana 
dikkat çekti. 

 Uluslararası TEDx Talks Konferansı’nda “Kritik Kavşaklar” temalı oturumda Fark Yaratanlar’dan Bilim 
Kahramanları Derneği’nin kurucusu Hakan Habip, Zumbara’nın kurucusu Ayşegül Güzel, B-Fit’in kurucusu 
Bedriye Hülya konuşmacı olarak katıldılar. TEDx Talks Konferansı’nda sunum yapan Fark Yaratanlar 
kendilerini sivil toplum dünyasına sürükleyen ‘Kritik Kavşakları’ anlattılar.  
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4. Sezon Yazılı Haber Örnekleri 

 


