Bu rapor Ekim 2014 – Mayıs 2015 arası yürütülen Fark Yaratanlar programının değerlendirmesini
içerecek şekilde Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Kotan ve
Programlar Sorumlusu Deniz Başkan tarafından hazırlanmıştır.

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 2014 – Mayıs 2015 arasında yürütülen 6. 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 ve çeşitli internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılması üzerine tasarlandı. Bu
amaçla kurulan www.farkyaratanlar.org sitesinde, herkesten Çevre, Eğitim-Öğrenim, Ekonomik Gelişme, Sağlık,
Toplumsal Adalet ve Yurttaş Katılımı kategorilerinden çevrelerindeki Fark Yaratan isimleri/kurumları ya da kendilerini
aday göstermeleri istendi. Çeşitli mecralarda yapılan duyurular sonucunda ilk sezonda 500, 2. sezonda 300, 3. sezonda
150, 4. sezonda 125, 5. sezonda 130 ve 6. sezonda 268 olmak üzere toplam 1.473 kişi ve kurum Fark Yaratan adayı
olarak gösterildi.
Belirli kriterlere göre Sabancı Vakfı Programlar 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 15 bölüm
olarak 31 Ekim 2014 - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında on beş günde bir olmak üzere Youtube, Facebook ve
Twitter’daki Fark Yaratanlar kanallarından, www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org sayfalarından ve
www.hurriyet.com.tr, www.hurriyetdailynews.com ve www.dipnot.tv haber sitelerinden yayınlandı. Her videoya Türkçe
ve İngilizce alt yazı eklendi. Sosyal medya iletişiminin de yapıldığı program ile Sabancı Vakfı, 14. Altın Pusula
Ödülleri’nde Büyük Ödüle layık görüldü.
6. sezonda Fark Yaratanlar Hibe Programı devam etti. Fark Yaratanlar’ın ihtiyaçları gözetilerek, sadece Fark
Yaratanlara özel olarak açılan hibe programına 33 Fark Yaratan başvurdu. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler
sonucunda, 4 Fark Yaratan hibe almaya hak kazandı. Maksimum 12 ay sürecek olan projelere en az 10 bin TL, en fazla
40 bin TL arasında hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Fark Yaratanlar Programı 6. Sezonu

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

FAALİYETLER

Aday
Başvuruları

SONUÇLAR

48 ilden
268 aday
başvurdu

Adayların
Seçimi

15
Fark Yaratan,
8 ilde
yaptıkları
çalışmalarla
programa
konuk oldu

Program Yapımı ve İletişimi
İnternet ve
sosyal
medyada
117.000’i
aşkın
takipçiye
erişildi ve
toplamda
3,5 milyondan
fazla erişim
rakamına
ulaşıldı

Yazılı basında
122 haber çıktı
Fark Yaratan kişi
ve kurumlar ile
ilgili 4 özel
röportaj yapıldı
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Programın Yapım Süreci

ise aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir:

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 117.000’i aşkın takipçi kazandı, toplamda 3,5
milyondan fazla video izlenme rakamına ulaşıldı.
 Sabancı Vakfı,
Fark Yaratanlar programı iletişimi ile 14. Altın Pusula
Ödülleri’nde Büyük Ödüle layık görüldü.
 Fark Yaratanlar’a verilen iletişim desteğinin kapsamını genişletmek amacıyla Fark
Yaratanlar Hibe Programı devam etti. Program kapsamında 4 Fark Yaratan’a
projelerini gerçekleştirmeleri amacıyla hibe desteği sağlandı.
 Fark Yaratanlar, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında
desteklenen bazı projeleri de programa dahil ederek projelerin daha geniş
kitleler tarafından fark edilmesine katkıda bulundu.
 Yapılan düzenli duyuru ve iletişim çalışmaları Sabancı Vakfı’nın sivil toplum
alanındaki çalışmalarını duyurma fırsatı yarattı.
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FARK YARATANLAR PROGRAMI
6. SEZON DEĞERLENDİRME RAPORU
İÇİNDEKİLER
 Program Faaliyetleri ve Sonuçları:
o Aday Başvuruları
o Aday Seçimi
o Program Yapımı ve İletişimi
o Deneyim Paylaşım Toplantısı
o Fark Yaratanlar Hibe Programı

 Program Hakkında Paydaşların Görüşleri
 Fark Yaratanlar Süresince Sabancı Vakfı’nın Kazanımları
 Fark Yaratanlar Sonrası Çarpan Etkiyi Arttırma Çalışmaları

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
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ADAY BAŞVURULARI
Gerçekleştirilen Faaliyetler
 Fark Yaratanlar Facebook ve Twitter sayfalarından düzenli olarak aday başvuru çağrısında bulunuldu.
 Sabancı Vakfı Programlar Ekibi, güncel haber ve etkinlikleri takip ederek kriterlere uyan Fark Yaratanlar’ı başvuru
için program web sayfasına yönlendirdi.

Sonuçlar


6 sezonun toplamı olarak; Türkiye’nin 73 ilinden toplam 1.473 kişi aday gösterildi. 1. sezonda programa 54 ilden
500 başvuru, 2. sezonda 48 ilden 300 başvuru, 3. sezonda 46 ilden 150 başvuru, 4. sezonda 34 ilden 125 başvuru,
5. sezonda 34 ilden 130 başvuru ve 6. sezonda 48 ilden 268 başvuru alındı.



6. Sezonda:
o

En çok başvurunun geldiği bölge, 110 başvuru ile Marmara Bölgesi olurken, Marmara Bölgesi’ni 52 başvuru
ile İç Anadolu Bölgesi takip etti.

o

En az başvuru 6 başvuru ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden geldi.

o

En çok başvuru alınan iller Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişlikte ön sırada yer alan İstanbul, Ankara ve
İzmir oldu. İstanbul 66 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Ankara’dan 38, İzmir’den ise 20 başvuru geldi.

o

En çok başvuru alınan konu eğitim-öğrenim olurken, en az başvuru alınan konu çevre oldu.

Fark Yaratanlar Haritası

2009 – 2015 arası seçilen Fark Yaratanlar
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ADAY SEÇİMİ
Gerçekleştirilen Faaliyetler
 Aday gösterilen kişiler, Sabancı Vakfı Programlar Ekibi tarafından temel seçim kriterleri göz önünde
bulundurularak ön değerlendirmeye tabi tutuldu:

o Profil: Çevresindeki sorunlara duyarsız kalmaması, sorunlar karşısında çözümün parçası olmayı seçmesi,
o
o

hikâyesiyle çevresine ilham vermesi ve aktif vatandaşlık örneği sergilemesi
Yapılan İşin Niteliği: Yaratıcı bir yaklaşıma sahip olması, yaptığı çalışmalarla 'eski soruna yeni çözüm'
getirmesi, yaygınlaştırılabilir olması
Konular: Çevre, eğitim-öğrenim, ekonomik gelişme, 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
Fark Yaratanları belirledi. Kurulda yer alan kişilerin sivil toplum, medya, iletişim ve akademide temsiliyetine
önem verildi.

Fark Yaratanlar 6. Sezon Danışma Kurulu
Alpay Filiztekin

Sabancı Üniversitesi

Ayşen Özyeğin

AÇEV

Hülya Denizalp

Açık Radyo

Itır Erhart

Bilgi Üniversitesi/Adım Adım Oluşumu

Serra Titiz

Mikado Danışmanlık

Suat Özçağdaş

Sosyal İnovasyon Merkezi

Yasemin Salih

Sabah Gazetesi

Yörük Kurtaran

Bilgi Üniversitesi

Zerrin Koyunsağan

Sabancı Vakfı

Sonuçlar
6. Sezonda:

 268 aday arasından seçilen 15 Fark Yaratan 8 ilde yaptıkları çalışmalarla programa konuk oldu.
 Seçilen adaylar en çok Marmara Bölgesi’nde çalışmalar yaparken, geçmiş sezonlardan farklı olarak Marmara’yı
Karadeniz Bölgesi takip etti.

 Konu başlıklarına göre dağılımda en çok yurttaş katılımı ve toplumsal adalet ön plana çıktı. Çevre ve sağlık
alanlarından ise hiçbir aday seçilmedi.

 Cinsiyete göre dağılımda, seçilen 15 adayın 5’i erkek, 4’ü kadın, 6’sı ise proje ve kurumdan oluştu.
 Meslek gruplarına göre dağılımda, STK sektöründen seçilen adayların oranı bugüne kadarki en yüksek oran
oldu. Dağılım oranları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

o
o
o

%60’ı sivil toplum çalışanı (Dernek, vakıf, kooperatif çalışanı, kurucusu ya da başkanı)
%27’si eğitimci (Öğretim görevlisi ve öğretmen)
%13’ü iş insanı
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6. Sezonda Seçilen Fark Yaratanlar
Alanı

6. Sezon Fark Yaratanlar
1

SineMASAL

Toplumsal Adalet

2

LİSTAG

Toplumsal Adalet

3

NusratDer

Ekonomik Gelişme

4

Herkes için Mimarlık Derneği

Yurttaş Katılımı

5

Şenol Yıldız

Eğitim-Öğretim

6

Aynı Toprağın Farklı Ezgileri

Yurttaş Katılımı

7

Engelsizkariyer.com

Toplumsal Adalet

8

Mustafa Bektaş

Ekonomik Gelişme

9

Duygu Kayaman

Toplumsal Adalet

10 Süleyman Akbulut

Toplumsal Adalet

11 Abdullah Oskay

Toplumsal Adalet

12 Leyla Karabulut

Ekonomik Gelişme

13 Ayfer Doğan

Yurttaş Katılımı

14 Dilek Livaneli

Eğitim Öğrenim

15 Emre Dayıoğlu

Yurttaş Katılımı

6. Sezon Fark Yaratanlar
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PROGRAM YAPIMI VE İLETİŞİMİ
Gerçekleştirilen Faaliyetler
Program Yapımı
 6. sezon boyunca toplamda 30 sayfa program metni yazıldı, 12.000 km yol gidildi, 40 kişiyle röportaj yapıldı ve
15 yeni program çekimi gerçekleştirdi. Sezon sonunda toplam Fark Yaratan sayısı 130’a ulaştı.

 6. sezonda Fark Yaratanlar Hibe Programı devam
etti. Hibe
geliştirme

programının yanında diğer kaynak
yöntemlerini
tartışmak
ve
Fark

Yaratanlar’ın işbirliği yapmasını teşvik etmek
amacıyla Mart 2015’te 2 günlük bir “Kaynak
Geliştirme Atölyesi” düzenlendi.

 Sadece Fark Yaratanlara özel olarak açılan hibe
programına 33 Fark Yaratan başvurdu. Yapılan
kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 Fark
Yaratan hibe almaya hak kazandı. Maksimum 12
ay sürecek olan projelere en az 10 bin TL, en fazla
40 bin TL arasında hibe desteği verilmesi
kararlaştırıldı.

 6. sezon kapanış etkinliği çekimi 22 Haziran 2015
tarihinde
gerçekleştirildi.
Cüneyt
sunumuyla
5N1K
programında

Özdemir’in
yayınlanan

program çekiminin öncesinde, Fark Yaratanlar bir
araya
gelerek
bir
tanışma
toplantısı
gerçekleştirdiler. 5N1K programı Fark Yaratanlar
özel bölümü 25 Haziran 2015 gecesi saat 01:00’de
Kanal D ekranlarında, 27 Haziran 2015 Cumartesi
akşam 21:45’de ise CNNTürk ekranlarında
yayınlandı.

 Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Fark Yaratanlar’a özel İngilizce/Türkçe sertifikalar hazırlandı ve sezon kapanış
toplantısında Fark Yaratanlar’a takdim edildi.

 Program boyunca hazırlanan tüm metinler İngilizceye çevrildi, videolara alt yazı eklendi ve videolar sezon
boyunca iki haftada bir www.farkyaratanlar.org www.sabancivakfi.org, www.hurriyetdailynews.com,
www.hurriyet.com.tr, www.dipnot.tv, Facebook, Twitter ve Youtube sayfalarında Türkçe ve İngilizce olarak
yayınlandı.

İletişim Çalışmaları
 Program videoları bir önceki sezonda yenilenen ve daha görsel hale getirilen program web sitesinde
(www.farkyaratanlar.org) paylaşıldı.

 Sabancı Vakfı, Hürriyet Daily News internet sitesinde yayınlanmak üzere bir banner çalışması yaptı. 3 Kasım
2014’te başlayıp, 17 Aralık 2014’te sona eren çalışmada hazırlanan banner 1.8 milyon (1.811.566) kez gösterildi.



Fark Yaratanlar programı 6. sezonu ile ilgili toplam 16 basın bülteni servis edildi, yazılı basında Fark Yaratanlar
ile ilgili Sabancı Vakfı adının geçtiği 122 haber çıktı.

 Ulusal basın aracılığıyla yayınlanan 4 özel röportaj toplamda 1,1 milyon okuyucuya ulaştı.
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Kapanış etkinliği, 22 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşti. Etkinlikte Güler Sabancı ve 15 Fark Yaratan, Cüneyt
Özdemir’in 5N1K programı çekimine katıldı. Program Kanal D ve CNNTürk televizyon kanallarında gösterildi.

 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği – TÜHİD tarafından 14.sü düzenlenen ve iletişim alanında itibarlı bir ödül olan Altın
Pusula ödüllerinde Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı iletişim çalışmaları ile Büyük Ödüle layık
görüldü.



Programın İngilizce ilanı Alliance Dergisi’nin Mart 2015 sayısında yayınlandı.

Sosyal Medya Çalışmaları:


6. sezon başlangıcında programın sosyal medya hesaplarında yeni bir tasarım çalışması yapıldı.



15 günlük içerik planları hazırlanarak Twitter ve Facebook hesaplarında günde bir 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. Videolar doğrudan Facebook üzerinden de yüklendi. Videoların doğrudan Facebook üzerinden paylaşılması,
sayfanın etkileşim oranlarını oldukça artırdı.



Fark Yaratanlar Facebook hesabındaki etkileşimi artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 6. Sezon
boyunca her yeni video yayınlandığında Facebook reklam çalışması yapıldı. Video reklamının yanı sıra belirli bir
hedef kitleye yönelik, düşük bütçeli olarak hazırlanan sayfa beğeni reklamları da oldukça başarılı oldu ve Haziran
2015 dönemi sonunda Facebook takipçi sayısı 105 bine yükseldi.

Sonuçlar
 Tüm çalışmalar sonucunda internet ve sosyal medyada videoların izlenme rakamı toplam 3,5 milyona ulaştı.
 6. sezonda Fark Yaratanlar programı kapsamında etkili bir sosyal medya çalışması yapılması geleneksel medyada
çıkan haber sayısını da artırdı. Beşinci sezonda Sabancı Vakfı’nın adının geçtiği Fark Yaratanlar ile ilgili 118
haber çıkarken, 6. sezonda haber sayısı 122’ye ulaştı.

 6. sezonda Fark Yaratanlar programı önemli bir sosyal medya gücüne kavuştu. Aşağıdaki grafik ve tablolardan
görüldüğü üzere 6. sezonda sosyal medya takipçi ve etkileşim rakamlarında olumlu ve düzenli sonuçlar elde
edildi:

Facebook

Twitter
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DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI
Gerçekleştirilen Faaliyetler
 Sezon kapanış etkinliği 21 Haziran 2015 tarihinde
Hilton ParkSA’da düzenlenen akşam yemeği ile
başladı. Yemek sonrası Sabancı Vakfı Genel
Müdürü Zerrin Koyunsağan, katılımcılara Fark
Yaratanlar sertifikası ve 6. sezon bölümlerinden
oluşan USB bellek armağan etti.

 Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programı 6. sezon
kapanışında, Fark Yaratanlar’ın birbirleriyle
tanışmaları, yaptıkları çalışmalar ile ilgili
gelişmeleri,
deneyimlerini
ve
program
geliştirme
önerilerini
paylaşmaları
ve
işbirlikleri kurmaları amacıyla 22 Haziran 2015
tarihinde
Sabancı
Center’da
bir
toplantı
gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan
etkinlikte öncelikle tanışma ve kaynaşma oyunları oynandı. Ardından Fark Yaratanlar programının 6. sezonu ile ilgili
bilgiler paylaşıldı ve Fark Yaratanlar’ın görüşleri alındı.

 Yapıcı önerilerin paylaşıldığı bu toplantının ardından, 5N1K çekimine başlandı.

FARK YARATANLAR HİBE PROGRAMI
Gerçekleştirilen Faaliyetler
 Programın 6. sezonunda Fark Yaratanlar’a hibe desteği verilmeye devam edildi. Diğer yandan, Fark Yaratanlar’ın
farklı kaynak geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak istemelerinden yola çıkarak 6-7 Mart 2015 tarihleri
arasında İstanbul’da bir Kaynak Geliştirme Atölyesi düzenlendi.
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Martı İstanbul Otel’de düzenlenen Kaynak Geliştirme Atölyesi’ne 23 Fark Yaratan katıldı.



6. sezonda Fark Yaratanlar Hibe Programı’na başvurular iki ayrı dönemde alındı. Eylül-Ekim 2014 ve MartNisan 2015 tarihleri arasında yapılan başvurular arasından Danışma Kurulu’nun seçimi ve Mütevelli Heyeti’nin
onayı ile hibe almaya hak kazanan Fark Yaratanlar şunlar oldu:

PROJE

FARK
YARATANLAR

Adı

Amacı

1

Alper Kaya ALS MNH
Derneği

Yaşamak Yetmez,
Yaşatmak da
Lazım - 2015

ALS hastalarına ve ailelerine evde
yoğun bakım koşulları hakkında
teorik ve pratik eğitimlerin
verilmesi, çalıştay düzenlenmesi
ve bakım modeli oluşturulması

2

Ufuk Gökcan Aynı Toprağın
Farklı Ezgileri

Aynı Toprağın
Farklı Ezgileri

Gençlerin sanat aracılığı ile
toplumsal katılımlarının
sağlanması

Samsun

3

Başka Bir Okul
Mümkün
Derneği

Başka
Öğretmenler
Mümkün!

Başka Bir Okul Mümkün
modelinin öğretmenler arasında
yaygınlaştırılması

Ankara
Çanakkale
İzmir
Muğla

5 Ocak 2015
30 Eylül 2015

4

Hülya Aydın Mardin Ortak
Kadın İşbirliği
Derneği

Mezopotamya
Bebekleri

Eğitimler ve bebek yapım
atölyeleriyle Mardinli kadınların
haklarını öğrenmelerine, aile içi
şiddet ve toplumsal baskıdan
kaynaklanan travmayı
atlatmalarına yardımcı olmak

Mardin

5 Ocak 2015
2 Haziran
2015

İli

Adana
Ankara
Antalya
Mersin

BaşlangıçBitiş Tarihi

25 Temmuz
2015 1
Haziran 2016

10 Eylül 2015
10 Haziran
2016
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PROGRAM HAKKINDA PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ
Fark Yaratanlar’dan Görüşler
“Fark Yaratanlar programı, ulusal çapta görünürlüğümüzü arttırmamızı sağladı. Sosyal medya kanallarımız
üzerinden birçok kişi ne kadar cesur ve başarılı işler yaptığımıza dair mesajlar gönderdiler.”
“Fark Yaratan seçildikten ve videomuz yayınlandıktan sonra bireylerden çalışmalarımıza katılma ve gönüllü
olma talepleri geldi. Videomuz benzer çalışmalar yapmak isteyen birçok kişi için umut kaynağı oldu.”
“Fark Yaratan seçilmemiz Fark Yaratan seçilmiş eski ve yeni kişi ve gruplarla ortak projeler üretmemize
vesile oldu. Sivil toplum ve kamu kuruluşları ile bireylerden iş birliği teklifleri geldi. Bazılarını hayata geçirdik;
bazılarını ise önümüzdeki dönemde çalışma takvimimize işledik.”
“Fark Yaratan seçildikten sonra yaptığımız işe daha çok saygı duyulmaya başlandı. Bizi cesaretlendiren ve
yardımcı olmaya çalışanlar oldu. Projeyi yürüttüğümüz belediye bizimle iletişime geçerek birlikte TÜBİTAK
projesi yapmayı teklif etti; proje çalışmalarımıza başladık bile…”
“Fark Yaratan seçilmek çalışmalarımızın tanınırlığını ciddi derecede artırdı ve Sabancı Vakfı ismi projemize
olumlu bir değer kattı. Bulunduğumuz ilçede kamu kurumları Fark Yaratan seçilmemizi oldukça önemsedi ve
kanaatimizce projeye olan inançları arttı.”
“Fark Yaratan seçildikten sonra bir radyo programında ve bir ekonomi dergisinde çalışmalarımı anlatma
fırsatı yakaladım. Videomu izleyen bir kişi Hatay’da benzer bir proje uygulamak için benden çalışmalarına
destek olmamı istedi.”
“Fark Yaratan seçilmenin en temel etkisi, bugüne kadar çalışmalarımdan haberdar olmayan kişilerde
farkındalık yaratılması oldu. Çalıştığım alandan sorumlu kamu kurumundan bazı uzmanlar sosyal medyada
videomu izledikten sonra benimle iletişime geçti.”
“Fark Yaratan seçilmek vizyonumuzu genişletti, yeni networklere erişmemizi sağladı. İşyerindeki tüm
arkadaşlarım ve yöneticilerim çalıştığım konuya daha farklı bakmaya ve beni cesaretlendirmeye başladılar.
Kamu kurumları ile yaptığımız çalışmalarda veya resmi yazışmalarımızda Fark Yaratan olduğumuzu
vurgulamamız yazılarımızın ciddiyetini artıran önemli bir unsur…”
“Fark Yaratan seçildikten sonra insanların bize olan bakış açısı değişti. Takdir edilmek beni ve dernek
çalışanlarını fazlasıyla motive etti. Fark Yaratan seçildikten sonra derneğimize üye olmak isteyenlerin sayısı
arttı.”
“Fark Yaratan seçildikten sonra kendi çalışmalarıma inancım ve gücüm arttı; artık yeni çalışmalar için
cesaretim var.”
“Videomu izleyenler farklı illerde dernek kurma çalışmalarına destek olmam konusunda talepte bulundular:
Aydın, Kocaeli, Elazığ bu illerden yalnızca bir kaçı…”
“Fark Yaratan seçildikten sonra birçok gazeteci benimle röportaj yapmak için irtibata geçti. Nereden
haberiniz oldu diye sorduğumda Fark Yaratanlar videomu izlediklerini söylediler.”
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Programı Takip Eden Kamuoyundan Görüşler
 Farklı alanlarda fark yaratan kahramanları büyük bir takdirle izledim. Birileri sadece boş laf ve mazeret üretir,
birileri de böyle güzel başarılar üretir. Örnek çalışmaları yapanları, destekleyenleri, yayanları kutluyorum...
(Facebook/farkyaratanlar)
 5N1K'da sizleri izledim. Bayıldım sizlere, sizlerle gurur duydum. Hepiniz harikasınız... Sabancı ailesine ve
Sabancı Vakfı’na çok teşekkürler size destekleri için… Cüneyt Özdemir ve ekibine de teşekkürler, sizleri
bizlerle tanıştırdıkları için… (Facebook/farkyaratanlar)

 Başta Sabancı Ailesi olmak üzere emeği geçen herkese fark yarattıkları için teşekkürler, teşekkürler…
(Facebook/farkyaratanlar)
 Harika bir proje ve bütün Türkiye'de uygulanması gerektiğini ve devletin de büyük destek vermesi gerektiğini
düşünüyorum. (Facebook/farkyaratanlar)
 İyi ki varsınız, kutlarım, bu büyük başarıyı…(Facebook/farkyaratanlar)
 Sizinle gurur duydum, kutluyorum… (Facebook/farkyaratanlar)
 Çok güzel bir çalışma. Tebrik ederim. (Facebook/farkyaratanlar)
 Sabancı Vakfı’na çabaları görünür kıldıkları için çok teşekkürler. (Facebook/farkyaratanlar)
 Daha fazlasına, çoğuna ihtiyacımız var. Gerçekten fark yaratanların yolu açılmalı, engeller kaldırılmalı...
(Facebook/farkyaratanlar)
 Büyük bir beğeni, ilgi ve merakla izliyorum. (Facebook/farkyaratanlar)
 Tüm ekibinize ve Güler Hanım'a çok teşekkür ederim. Zihnimde süper projelere yer açıldı.
(Twitter/farkyaratanlar)
 Fark Yaratanlar’ın anlamı; bana ne demeyip, gönülle üretenler (Twitter/farkyaratanlar)
 6 sezonu geride bırakan #farkyaratanlar'ın içeriği başarılı. Tebrikler @farkyaratanlar (Twitter/farkyaratanlar)
 Çok güzel bir çalışma... Yürekten kutlarım... (Hürriyet.com.tr)
 Önce inanmış, sonra başarmışlar, tebrik ederim. (Hürriyet.com.tr)
 Tekrar tekrar kutluyorum. Bu toplumda şunu bunu yapamazsın diyenlere en güzel örneksiniz.
(Hürriyet.com.tr)
 Böyle insanları görmeyi ne çok özlemişiz. Helal olsun size. (Hürriyet.com.tr)
 Artık öyle bir şey oluyor ki böyle haberleri görünce sanki hazine bulmuş gibi hissediyorum kendimi… Böyle
insanlar kaldı mı diyorum. (Hürriyet.com.tr)
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Fark Yaratanlar’ın Kazanımları
Sabancı Vakfı’nın, Fark Yaratanlar ile yaptığı görüşmeler, program sonrası projelerine olan ilgi ve desteğin önemli
ölçüde artmış olduğunu ortaya koydu. Fark Yaratanlar, program hakkında aşağıdaki görüşleri paylaştılar:

Başarılar
Çalışmalarına
görünürlük
kazandırdı
Çalışmalarında
güvenilirlik
kazandı

Programdan
sonra basının
ilgisi arttı

Çalışmalarını
yaygınlaştırdı
Çalıştığı
kurumda
gönüllü ve
bağış artışı
oldu
Kamu, sivil
toplum, özel
sektör ve
bireyler
tarafından
işbirliği için
arandı

İlk İki
Sezon
%100

%81

%49

3.
Sezon
%100

%67

%80

4.
Sezon
%100

%100

%82

5.
Sezon
%100

%100

%83

6.
Sezon
%100

%100

%67

Toplam

Açıklama

%100

Fark Yaratanlar programının seçilen
isimlere görünürlük katkısı eksiksiz
devam etti.

%90

Programın Fark Yaratanlar üzerindeki
en önemli etkilerinden biri onlara
güvenilirlik kazandırması oldu.

%72

Fark Yaratanlar programının en
belirgin etkilerinden birisi basın ilgisi ile
iletişim desteğinin çarpan etkisi ile
artması…

%39

%33

%76

%67

%67

%56

%49

%40

%76

%50

%58

%55

%48

%60

%47

%50

%50

Toplumdaki sivil toplum algısının
artmasına
paralel
olarak
Fark
Yaratanlar’ın
çalışmalarını
yaygınlaştırma oranlarında da artış
gözleniyor.
Bazı
Fark
Yaratanlar’ın
gerçekleştirdikleri projeler gönüllü veya
bağış alımına çok uygun değil. Uygun
olan projelerin gönüllü ve bağış
oranlarında ise artış görüldü.

%51

Programdan sonra kamu, sivil toplum,
özel sektör ve bireylerin işbirliği
amacıyla Fark Yaratanlar’la iletişime
geçme oranı tüm sezonlarda yaklaşık
benzer seviyelerde devam etti.

Diğer Fark
Yaratanlar ile
iletişime geçti

%49

%80

%35

%33

%58

%51

Bu sezon seçilen Fark Yaratanlar
arasındaki iletişimin son iki sezona
göre daha yoğun olduğu gözlendi.

Çalıştıkları
alandaki karar
vericileri
etkiledi

%14

%33

%53

%83

%58

%48

6. sezonda seçilen Fark Yaratanlar’ın
yarısından fazlası karar vericiler
nezdinde güvenilirlik kazandı.
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FARK YARATANLAR SÜRESİNCE
SABANCI VAKFI’NIN KAZANIMLARI
İnternet ve Sosyal Medya
 Sabancı Vakfı internet ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir programın iletişimi ile iletişim alanında prestijli bir
ödül olan 14. Altın Pusula Ödülleri’nde Büyük Ödüle layık görüldü.

 Fark Yaratanlar’ın sosyal medya sayfaları ile Sabancı Vakfı’nın sayfaları arasında sinerji yaratıldı. Fark
Yaratanlar’daki takipçiler Sabancı Vakfı sayfalarına da yönlendirildi ve ortak içerik paylaşımları yapıldı. Sabancı
Vakfı ve Fark Yaratanlar sosyal medya hesaplarını aynı iletişim ajansının yürütmesi bu alandaki sinerjiyi
kuvvetlendirdi.

 Sosyal medyanın sivil toplum kuruluşları için daha güçlü bir iletişim fırsatı olduğu Sabancı Vakfı’nın çalışmalarında
vurgulandı. Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklediği projelere, sosyal medya
çalışması yapmalarını tavsiye etti.

 6. sezonda sosyal medyaya uygun ve görsel ağırlıklı içeriklerin tasarlanıp paylaşıldığı aktif bir sosyal medya
çalışması yürütüldü.

Geleneksel Medya


Programı izleyen medya mensupları, Fark Yaratanlar ile
doğrudan iletişime geçti, onlar hakkında haber yaptı,
böylece Sabancı Vakfı toplumsal gelişmede yaşanan iyi
örneklerin medyada yer almasına aracı oldu.



Fark Yaratan kişi ve kurumlar ile ilgili yapılan özel
röportajlar geleneksel medyada yer buldu.



Fark Yaratanlar’ın kapanış programının CNNTürk’e ek
olarak Kanal D’de de yayınlanması, programın daha geniş
kitlelere ulaşmasını sağladı.



Toplumsal gelişme alanındaki çalışmaları video gibi görsel
bir araçla desteklemenin önemi teyit edilmiş oldu.

İtibar Yönetimi


Yerelde çalışmalar yapan, ancak bölgesindeki karar
vericilerle güven problemi yaşayan Fark Yaratanlar, Fark
Yaratan seçildikten sonra Sabancı Vakfı isminin
hayatlarını çok kolaylaştırdığını, karar vericilerin güven
sorununu
aştıklarını
ve
kendilerine
güvenmeye
başladıklarını ifade ettiler.



Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar projesi ile birçok
çalışmanın önüne ismini koyarak toplumsal gelişmeye
önemli bir destek verebileceğini gördü.
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FARK YARATANLAR İLE
ÇARPAN ETKİYİ ARTTIRMA ÇALIŞMALARI
Hibe Programlarıyla Ortak Çalışma
 Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Başkanı Süleyman Akbulut ve Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Oskay 6. sezonda Fark Yaratan olarak seçildi. Bu gelişme projelerin iletişim ayağını güçlendirdi.

 6 sezon boyunca Fark Yaratanlar programına konuk olan 130 Fark Yaratan'dan 18'i TGHP (Toplumsal
Gelişme Hibe Programı), 2'si BMOP (Birleşmiş Milletler Ortak Programı) kapsamında desteklenen proje
temsilcileri oldu. Ayrıca 2015 Toplumsal Gelişme Hibe Programı'na başvuran kurumların arasında 11 Fark
Yaratan vardı. Bu Fark Yaratanlar arasında Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği hibe almaya hak
kazandı. Böylece Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişme alanında yaptığı üç çalışma arasında güzel bir sinerji
oluştu.

Abdullah Oskay
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

Süleyman Akbulut
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
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6. Sezon Yazılı Haber Örnekleri
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