
13. Sezon Başvuruları Tamamlandı.
“Fark Yarat Hayatlar Değişsin!” diyerek çağrıya çıktığımız prog-
ramımızda 13. sezon başvuruları 1 Kasım – 30 Kasım 2021 tarih-
leri arasında gerçekleşti. Programamıza, 78 ilden 1764 başvuru 
aldık.  Değerlendirme süreci kapsamında ilk Danışma Kurulu ise 
27 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirildi. Mayıs 2022’de 
gerçekleşecek olan etkinlik ile 13. sezon Fark Yaratanları kamu-
oyu ile paylaşılacak. Lansman tarihi için sosyal medya hesap-
larımızı ve web sitemizi takip edebilirsiniz. 

Onaranlar Kulübü’nün Yeni Sokak 
Yerleştirmesini Gördünüz Mü?
12. Sezon Fark Yaratanlarımızdan Onaranlar Kulübü; sokakları 
sahiplenerek yaşadığımız çevreyi güzelleştirme ve iyileştirme 
hedefi ile yola çıkan bir sosyal girişim. 90’larda çocuk olmak 
serisi kapsamında Super Mario, Snoopy, Marslı Marvin’den 
sonra şimdi de sıra Edi ve Büdü’de. İstanbul’un Cihangir semtine 
yerleştirdikleri eserleriyle “bu gri dünyada, her gün geçtiğimiz 
sokaklarda bize umut, ilham ve keyif veren detaylar üretmeyi 
seviyoruz” diyorlar. Siz de Onaranlar Kulübü ile tanışmak için 
tıklayınız.
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Fark Yaratan Haberler

Konuşmamız Gerek Derneği’nin 
“Regl Yoksulluğu” Anketine Katılın!
Türkiye’de hijyenik ped vb. ürünlerin “lüks ürünler” gibi %18 
oranında vergilendirildiğini biliyor muydunuz? Konuşmamız 
Gerek ekibi, yeni bir anket ile bu alana dair çalışmalarını artı-
rıyor. Regl yoksulluğuna dair ankete katılmak için tıklayınız. 
Hijyen ürünleri temel ihtiyaçtır diyerek yola çıkan ve adil vergi-
lendirme için kolları sıvayan 11. Sezon Fark Yaratanlarımızdan 
Konuşmamız Gerek Derneği ile tanışın. 

Fark Yaratanımız Gamze Elibol, 
Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması 
Sosyal Etki Jürisi’nde Yer Aldı! 
“Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temasıyla düzenlenen 6. Kısa 
Film Yarışması’nda ilk kez Sosyal Etki Ödülü de verildi. Tema 
konusunda farkındalık yarattığına inanılan filme verilen Sosyal 
Etki Ödülü’nün jürisi ise 12. Sezon Fark Yaratanımız Engelsiz 
Amazonlar ve TEKSEM kurucusu Gamze Elibol, Yörük Kurtaran 
ve Evrim Kuran’dan oluştu. Ödül törenini izlemek için tıklayınız.

Özel Gün Hediyeleriniz için Seçimlerinizi
Fark Yaratanlarımızdan Yana Kullanmak
İster Misiniz?
Hediyelerinizi, kadınların el işçiliği ürünlerini satışa sunan 1. Sezon Fark 
Yaratanlarımızdan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’ndan alabilirsiniz. 
Ürünleri incelemek için tıklayınız.

Okumak Yolda Olmaktır
Bu ayın Fark Yaratan kitaplarından ilki; 11. Sezon Fark Yaratanla-
rımızdan Okumak Yolda Olmaktır ekibinden kendileriyle aynı 
ismi taşıyan eseri “Okumak Yolda Olmaktır”. Nemesis Kitap tara-
fından yayınlanan eser; fotoğraflar, hatıralar, çocukların yazdık-
ları mektuplarla okura içtenlik ve umut dolu bir dünya sunuyor. 
Doğup büyüdüğü şehirden uzakta kırsala atanan iki öğretmenin 
duygularını, yaşadığı zorlukları ve bu zorlukları aşma mücadele-
sini aktarıyor. İkinci el bir minibüsü gezici bir kütüphaneye dönüş-
türen ekip, içini çeşit çeşit kitaplarla doldurdukları araçla Şanlı-
urfa’da belirledikleri köyleri gezerek çocukları sadece kitapla 
değil, kendi tasarladıkları kukla, bilim, sanat atölyesi ve zeka 
oyunları gibi etkinliklerle de buluşturuyor. Fark Yaratanımızın ki-
tabını satın almak için tıklayınız.

Bilinmeyen Van Gölü
Bu ayın bir diğer Fark Yaratan kitabı ise; 1. Sezon Fark Yara-
tanlarımızdan Van Gölü aktivisiti Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın 
Alfa Yayınları’ndan çıkan eseri “Bilinmeyen Van Gölü”. Fark 
Yaratanımızın eserinde, Van Gölü’nün oluşumuyla başlayan 
bu keşif sürecinde, oldukça yüksek tepelerde bir gölün nasıl 
meydana geldiğine, çok uzak çağlardan bugüne dek kaç 
uygarlığa ev sahipliği yaptığına ve en önemlisi Van Gölü’nün 
incisi dediğimiz inci kefalinin gölde nasıl bir yaşam mücade-
lesi verdiğine tanıklık ediyoruz. Fark Yaratanımızın kitabını 
satın almak için tıklayınız.

Ayın FarkYaratan Kitapları

Ayın Fark Yaratan Hediye Önerisi

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

https://www.youtube.com/watch?v=JALTKigS9rk
http://konusmamizgerek.org/
https://www.youtube.com/watch?v=J3yT35H1fJ0
https://www.nahil.com.tr/
https://www.kitapyurdu.com/kitap/okumak-yolda-olmaktir/599576.html
https://www.alfakitap.com/bilinmeyen-van-golu-mustafa-sari-kitabi-241727-9786254493751-1



