
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu rapor Ekim 2015 – Haziran 2016 arası yürütülen Fark Yaratanlar programının 

değerlendirmesini içerecek şekilde Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler 

Direktörü Rana Kotan ve Programlar Sorumlusu Ayşegül Bayar 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 2015 – Haziran 2016 arasında yürütülen 7. 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-Öğretim, 

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, 6. sezonda 

268, 7. sezonda 320 olmak üzere toplam 1.793 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 5 dakikalık videolar, toplam 15 

bölüm olarak 31 Ekim 2015 - 15 Mayıs 2016 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 7. Sezonu 

 
 
 
 

 

46 ilden 

320 aday  

başvurdu 

 
 

 

15  

Fark Yaratan, 

6 ilde 

yaptıkları 

çalışmalarla 

programa 

konuk oldu 

İnternet ve 

sosyal 

medyada 

193.000’i 

aşkın 

takipçiye 

erişildi ve 

toplamda 

4,5 milyondan 

fazla erişim 

rakamına 

ulaşıldı 

 
 

 

Yazılı basında 

98 haber çıktı 

 

Fark Yaratan kişi 

ve kurumlar ile 

ilgili 2 özel 

röportaj yapıldı, 1 

Fark Yaratan ana 

haber bültenine 

konuk oldu 

http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.sabancivakfi.org/
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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 193.000’i aşkın takipçi kazandı, toplamda 4,5 

milyondan fazla video izlenme rakamına ulaşıldı.  

 Yapılan düzenli duyuru ve iletişim çalışmaları Sabancı Vakfı’nın sivil toplum 

alanındaki çalışmalarını duyurma fırsatı yarattı.  
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FARK YARATANLAR PROGRAMI  

7. SEZON DEĞERLENDİRME RAPORU  
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RAPORDAKİ KISALTMALAR:  
 

 STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

 
 
              
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/zerrin/AppData/Local/Temp/FY_S7_Degerlendirme_Raporu__Rev01.doc%23_Toc472329838
file:///C:/Users/zerrin/AppData/Local/Temp/FY_S7_Degerlendirme_Raporu__Rev01.doc%23_Toc472329840
file:///C:/Users/zerrin/AppData/Local/Temp/FY_S7_Degerlendirme_Raporu__Rev01.doc%23_Toc472329841
file:///C:/Users/zerrin/AppData/Local/Temp/FY_S7_Degerlendirme_Raporu__Rev01.doc%23_Toc472329842
file:///C:/Users/zerrin/AppData/Local/Temp/FY_S7_Degerlendirme_Raporu__Rev01.doc%23_Toc472329843
file:///C:/Users/zerrin/AppData/Local/Temp/FY_S7_Degerlendirme_Raporu__Rev01.doc%23_Toc472329844


5 
 

 
 

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  

 7 sezonun toplamı olarak; Türkiye’nin 73 ilinden toplam 1.793 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, 6. sezonda 48 ilden 268 başvuru, 7. sezonda 46 ilden 

320 başvuru alındı.  

 7. Sezonda: 

o En çok başvurunun geldiği bölge, 115 başvuru ile Marmara Bölgesi olurken, Marmara Bölgesi’ni 68 

başvuru ile Akdeniz Bölgesi takip etti.  

o En az başvuru 7 başvuru ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden geldi.  

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

Antalya ve İzmir oldu. İstanbul 70 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Antalya’dan 50, İzmir’den 27 

başvuru geldi. Büyük şehirleri, 22 başvuru ile Muş takip etti. 

o En çok başvuru alınan konu 217 başvuru ile eğitim-öğretim olurken, en az başvuru alınan konular 

11’er başvuru ile ekonomik gelişme ve çevre oldu. 

Fark Yaratanlar Haritası 
 

 

 

 
  

2009 – 2016 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, hikâyesiyle çevresine ilham vermesi ve aktif vatandaşlık örneği sergilemesi 

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, 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 7. Sezon Danışma Kurulu  

 

Alpay Filiztekin  Sabancı Üniversitesi 

Ayşen Özyeğin  AÇEV 

Hülya Denizalp  Açık Radyo 

Itır Erhart  Bilgi Üniversitesi/Adım Adım 

Meral Tamer  Milliyet Gazetesi  

Serra Titiz  Mikado Danışmanlık  

Suat Özçağdaş  Sosyal İnovasyon Merkezi  

Yasemin Salih  Sabah Gazetesi  

Yörük Kurtaran  Bilgi Üniversitesi  

Zerrin Koyunsağan  Sabancı Vakfı 

Sonuçlar 

7. Sezonda: 

 320 aday arasından seçilen 15 Fark Yaratan 6 ilde yaptıkları çalışmalarla programa konuk oldu.  

 Seçilen adaylar en çok Marmara Bölgesi’nde çalışmalar yaparken, geçmiş sezonlardan farklı olarak 

Marmara’yı İç Anadolu Bölgesi takip etti. 

 Konu başlıklarına göre dağılımda en çok yurttaş katılımı ve eğitim-öğretim ön plana çıktı. Her alanda 

en az bir aday seçildi.  

 Cinsiyete göre dağılımda, seçilen 15 adayın 2’si erkek, 4’ü kadın, 9’u ise proje ve kurumdan oluştu.  

 Meslek gruplarına göre dağılımda, STK sektöründen seçilen adayların oranı 6. Sezon’daki gibi bugüne 

kadarki en yüksek oran oldu. Dağılım oranları aşağıdaki gibi gerçekleşti: 

o %60’ı sivil toplum çalışanı (Dernek, vakıf, kooperatif çalışanı, kurucusu ya da başkanı) 

o %26’sı eğitimci (Öğretim görevlisi ve öğretmen) 

o %7’si doktor 

o %7’si gazeteci-radyocu  
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7. Sezonda Seçilen Fark Yaratanlar 
 

6. Sezon Fark Yaratanlar Alanı 

1 Çağan Hakkı Şekercioğlu  Çevre 

2 Ayşe Tükrükçü Toplumsal Adalet 

3 Nurten Akkuş Eğitim-Öğretim 

4 Doğruluk Payı  Yurttaş Katılımı 

5 Ayça Arslan Ergül Eğitim-Öğretim 

6 SosyalBen Derneği Eğitim-Öğretim 

7 Yuvarla Yurttaş Katılımı 

8 Açık Radyo Yurttaş Katılımı 

9 Oy ve Ötesi Yurttaş Katılımı 

10 Derviş Baba Kahvehanesi Toplumsal Adalet 

11 Temel İhtiyaç Derneği Ekonomik Gelişme 

12 Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Sağlık 

13 Fatma Ayan Eğitim-Öğretim 

14 Basri Köylü Sağlık 

15 Eşpedal Derneği Toplumsal Adalet 

 

 
   7. Sezon Fark Yaratanlar  

 

PROGRAM YAPIMI VE İLETİŞİMİ7. 

Sezon Fark Yaratanlar  

 

PROGRAM YAPIMI VE 

İLETİŞİMİ 
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PROGRAM YAPIMI VE İLETİŞİMİ 

Gerçekleştirilen Faaliyetler  
 

Program Yapımı: 

 7. sezon boyunca toplamda 30 sayfa program metni yazıldı, 5.000 km yol gidildi, 40 kişiyle röportaj 

yapıldı ve 15 yeni program çekimi gerçekleştirdi. Sezon sonunda toplam Fark Yaratan sayısı 145’e 

ulaştı.  

 7. sezon kapanış etkinliği çekimi 21 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Cüneyt Özdemir’in sunumuyla 

5N1K programında yayınlanan program çekiminin öncesinde, Fark Yaratanlar bir araya gelerek bir 

tanışma toplantısı gerçekleştirdiler. 5N1K programı Fark Yaratanlar özel bölümü 26 Haziran Pazar gecesi 

CNNTürk’te saat 21:00’de, 27 Haziran Pazartesi saat 03:45’te ise Kanal D 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, Sabancı Vakfı web sitesinde, Fark Yaratanlar program web sitesinde 

(www.farkyaratanlar.org) paylaşıldı. 

 Fark Yaratanlar programı 7. sezonu ile ilgili toplam 16 basın bülteni servis edildi, yazılı basında Fark 

Yaratanlar ile ilgili Sabancı Vakfı adının geçtiği 98 haber çıktı.  

 Kapanış etkinliği, 21 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşti. Etkinlikte Güler Sabancı ve 15 Fark Yaratan, 

Cüneyt Özdemir’in 5N1K programı çekimine katıldı. Program Kanal D ve CNNTürk televizyon 

kanallarında gösterildi.  

 Fark Yaratanlarımızdan hibe desteği de verdiğimiz Mezopotamya Bebekleri ile ilgili olarak 9 Ekim’de 

CNNTürk’te Mirgün Cabas’ın canlı yayın konuğu olundu. 

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

 7. Sezon’da 30 Ekim 2015 itibariyle yeni Fark Yaratanlar logosu kullanılmaya başlandı. 

 2014 yılından itibaren artarak ilerleyen terör olayları ve gündeme yansıması, iletişim faaliyetlerimizi kimi 

zaman kısıtlamamıza sebep oldu. 

 

Sosyal Medya Çalışmaları: 

 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 

http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.sabancivakfi.org/
http://www.hurriyetdailynews.com/
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.dipnot.tv/
http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.farkyaratanlar.org/
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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 7. 

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 2016 dönemi sonunda Facebook takipçi sayısı 193 bine yükseldi.  

 2015 yılından itibaren artarak ilerleyen terör olayları ve bu haberlerin gündeme yansıması, sosyal medya 

faaliyetlerimizi gündeme paralel olarak zaman zaman kısıtlamamıza sebep oldu. 

 

Sonuçlar 

 Tüm çalışmalar sonucunda internet ve sosyal medyada videoların izlenme rakamı toplam 4,5 milyona 

ulaştı.  

 7. Sezon’un yayınlandığı dönem meydana gelen terör olayları sebebiyle kısıtlanan iletişim ve sosyal medya 

faaliyetleri, geleneksel medyada çıkan haber sayısının da 6. Sezon’a göre düşmesine neden oldu. 6. 

sezonda Sabancı Vakfı’nın adının geçtiği Fark Yaratanlar ile ilgili 122 haber çıkarken, 7. sezonda haber 

sayısı 98’le sınırlı kaldı.  

 7. sezonda Fark Yaratanlar programı önemli bir sosyal medya gücüne kavuştu. Aşağıdaki grafik ve 

tablolardan görüldüğü üzere 7. sezonda sosyal medya takipçi ve etkileşim rakamlarında olumlu ve 

düzenli sonuçlar elde edildi: 

 

Sosyal Medya Takipçi Sayıları 
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DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI 

Gerçekleştirilen Faaliyetler  
 

 Sezon kapanış etkinliği 20 Haziran 2016 tarihinde Hilton ParkSA’da düzenlenen akşam yemeği ile başladı. 

Yemekten önce, Dipnot TV ekibi, Fark Yaratanlar ile “Fark Yaratan seçilmenin çalışmalarına katkısı” 

üzerine röportaj gerçekleştirdi. 

 21 Haziran 2016 tarihli Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programı 7. sezon kapanış programında, Fark 

Yaratanlar’ın birbirleriyle tanışmaları, yaptıkları çalışmalar ile ilgili gelişmeleri, deneyimlerini,  

program geliştirme önerilerini paylaşmaları ve işbirlikleri kurmaları amacıyla Sabancı Center’da bir 

deneyim paylaşım toplantısı toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte öncelikle 

tanışma ve kaynaşma oyunları oynandı. Ardından Fark Yaratanlar programının 7. sezonu ile ilgili bilgiler 

paylaşıldı ve Fark Yaratanlar’ın görüşleri alındı.  

 Yapıcı önerilerin paylaşıldığı bu toplantının ardından, 5N1K çekimine başlandı.  
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PROGRAM HAKKINDA PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ 

Fark Yaratanlar’dan Görüşler 
 

“Fark Yaratanlar Programı hazırlamış olduğum projenin tanınırlığını arttırdı. Projemin farklı illerde, farklı 

bölgelerdeki okullarda da uygulanması için çalışmaktaydım. Projemi yaygınlaştırdım fakat bu program 

sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma şansım oldu.” 

 

“Fark Yaratanlar Programı’nın sesimizi duyurma ve güven konusunda önemli etkileri oldu. İki kurum bize 

videoyu izleyerek ulaştı. Şimdi çeşitli konularda destek vermeye devam ediyorlar.” 

 

“Fark Yaratanlar’a seçildikten sonra basının ilgisi çok oldu. 3 televizyon kanalı ve bir gazete bizimle röportaja 

geldi. Destek Market’i gezip, haber yaptı.” 

 

“Fark Yaratanlar videosu, kurumumuzu tanıtırken kullandığımız videoların en başında yer alıyor. Bütün 

kurumsal firma, kamu kuruluşları ve gönüllü oryantasyon toplantılarında bu videomuzu kullandık.” 

 

“Fark Yaratanlar Programı’nın çok güzel bir aile olduğunu düşünmekteyim. Hem farklı alanlarda insanların 

hayatlarında fark yaratmış sıra dışı insanları tanıma fırsatımız oldu, hem Fark Yaratanların bir kısmıyla tanıştık, 

hem de Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar çatısı altında buluşma imkanı bulduk.”  

 

“Çeşitli ulusal radyo programları, kadın programları ve basının projeye olan ilgisi daha da arttı. Babaların 

kendine olan güvenini ve projeye katılma şevkini arttırdı.” 

 

“Çalışmalarımıza destek veren Fark Yaratanlar oldu. Ayrıca yılın en sıra dışı eğitim yöneticisi ve sosyal 

sorumluluk ödüllerini almam için oy kullanarak da destek olan Fark Yaratanlar oldu. Mümkün olduğunca iletişim 

içinde olan fark yaratanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum ve onları tanımaktan da keyif almaktayım.”  

 

“Çalışmalarımızı bilenlerin olumlu yorumları ile karşılaştık, bilmeyenlerin ise yaptığımız hizmetler ile 

tanışmalarına yönelik iyi dileklerini ve güzel yorumlarını aldık.”  

 

“Fark Yaratan seçilmenin kesinlikle olumlu bir katkısı oldu, program izleyicileri ile toplumsal bağda güven 

ilişkimiz güçlendirdik. İş birliği geliştirmek isteyen kurumlar için referans noktası oluşturdu.” 
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Programı Takip Eden Kamuoyunun Facebook Üzerinden Görüşleri 

“Varlığınızla ben ve arkadaşlarım hala iyi bir şeyler olabiliyor diye umutlandık ve bu bizleri coşkulandırıp 

heyecanlandırdı. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sevgi, saygı ve hürmetle...” (Fark Yaratanlar 

programı için) 

 

“İçinden SABANCI gecen her hareket bence fark yaratır.” (Fark Yaratanlar programı için) 

 

“Gösterilerine bende katıldım daha önce önyargı ile yaklaştığımız o insanlara yakından tanıyınca bizden bir 

farklarını olmadığını gördüm. Bunu nasıl sağladıklarını söylediğimizde tiyatro sayesinde sosyalleşerek 

sağladıklarını söylediler. Onun için bizde lütfen önyargı ile yaklaşmayalım onlara destek çıkalım. Doktor beye 

saygılarımı sunarım.” – (Basri Köylü için) 

 

“Kırsal kesimin başarılı kadınlarından birisi Ümmiye Koçak tebrik ediyorum kendisini. İstemek cesaret etmek 

hayali gerçeğe taşımak. Ümmiye Koçak’ların çoğalması dileklerimle.” – (Ümmiye Koçak için) 

 

“Kapanan köy enstitülerinin günümüze uyarlanarak modernize edilmiş hali. Keşke tüm okullarımızda 

uygulansa.” (Fatma Ayan için) 

 

“Turkey's Changemakers @KACUV1 @farkyaratanlar teşekkürler böyle bir projenin ülkemizde gerçekleşmesi 

ümit verici.” (KAÇUV için) 

 

“Tebrik ederim. Yıllarca STK yardım planlaması yapan biri olarak yapılan çalışmayı candan kutlarım.” (TİDER 

için) 

 

“Benim evrensel radyom, nereye gitsem yanımda götürdüğüm, dilinden tanıdığım, kültürüm, İstanbul’um, 

müziğim, haberim… Ömer Madra yani. Levent Öğet ve birçok yayıncı sizlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız.” 

(Açık Radyo için) 

 

“Tebrik ediyorum tüm okullardaki çocuklarda özgüven eksikliği var. Siz bu sorunun bir ucundan tutmuşsunuz. 

Başarılarınızın devamını diliyorum.” (Ayça Arslan Ergül için)  

 

“Gençler iyi ki varsınız. Moralimiz sizlerle düzeliyor. Değerli ve güzel çalışmalarınız için teşekkürler...💜” 

(Doğruluk Payı için) 
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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 
İlk İki 
Sezon 

3. 
Sezon 

4. 
Sezon 

5. 
Sezon 

6. 
Sezon 

7.  
Sezon 

Toplam Açıklama 

Çalışmalarına 

görünürlük 

kazandırdı 
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Fark Yaratanlar programının 

seçilen isimlere görünürlük 

katkısı eksiksiz devam etti.  

Çalışmalarında 

güvenilirlik 

kazandı 

%81 %67 %100 %100 

 

%100 

 

%100 %91 

Programın Fark Yaratanlar 

üzerindeki en önemli etkilerinden 

biri onlara güvenilirlik 

kazandırması oldu. 

Programdan 

sonra basının 

ilgisi arttı 

%49 %80 %82 %83 

 

 

%67 %80 %74 

Fark Yaratanlar programının en 

belirgin etkilerinden birisi basın 

ilgisi ile iletişim desteğinin çarpan 

etkisi ile artması… 

Çalışmalarını 

yaygınlaştırdı 
%39 %33 %76 %67 

 

%67 %67 %58 

Toplumdaki sivil toplum algısının 

artmasına paralel olarak Fark 

Yaratanlar’ın çalışmalarını 

yaygınlaştırma oranlarında da 

artış gözleniyor. 

Çalıştığı 

kurumda 

gönüllü ve 

bağış artışı 

oldu 

%49 %40 %76 %50 

 

%58 

 

%60 %55 

Bazı Fark Yaratanlar’ın 

gerçekleştirdikleri projeler 

gönüllü veya bağış alımına çok 

uygun değil. Uygun olan 

projelerin gönüllü ve bağış 

oranlarında ise artış görüldü.  

Kamu, sivil 

toplum, özel 

sektör ve 

bireyler 

tarafından 

işbirliği için 

arandı 

%48 %60 %47 %50 

 

%50 

 

%50 %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 

 

 

%53 

 

%51 

Bu sezon seçilen Fark Yaratanlar 

arasındaki iletişimin sezon 

ortalamasının üzerinde olduğu 

gözlemlendi.  

Çalıştıkları 

alandaki karar 

vericileri 

etkiledi 

%14 %33 %53 %83 

 

%58 

 

%53 %49 

7. sezonda seçilen Fark 

Yaratanlar’ın yarısından fazlası 

karar vericiler nezdinde 

güvenilirlik kazandı. 
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FARK YARATANLAR PROGRAMI SÜRESİNCE 

SABANCI VAKFI’NIN KAZANIMLARI 
 

İnternet ve Sosyal Medya 

 
 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.  

 7. 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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7. Sezon Haber ve Yayın Örnekleri 

 

 

 

 

 


