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14. Sezonda da “Türkiye’nin Fark Yaratanlarını 
Arıyoruz!” çağrısıyla duyuruya çıktığımız 
programımıza; 1 - 30 Kasım tarihleri arasında 
Türkiye’nin 80 ilinden 4.034 başvuru aldık ve 
böylece bugüne kadar alınan en yüksek başvuru 
sayısına ulaştık. 6 kategoride başvuru aldığımız 
programda, bu sezon en yüksek başvuruyu
1.937 ile eğitim kategorisinde aldık.1.937 ile eğitim kategorisinde aldık.
Eğitim kategorisini sırasıyla 749 başvuru ile
çevre, 505 başvuru ile sağlık, 393 başvuru ile 
ekonomik gelişme, 241 başvuru ile yurttaş katılımı 
ve 209 başvuru ile toplumsal adalet
kategorileri izledi. Yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

14. Sezon Başvuruları Tamamlandı  

13. Sezon Fark Yaratanlarımızdan
Erdinç Erdem Bakkal; Gökmen Uzay Havacılık 
Eğitim Merkezi tarafından verilen Uzay ve 
Havacılık Alanında Yön Gösteren Öğretmen 
Ödülüne layık görüldü. Türkiye genelinden
100’e yakın aday arasından seçilen ve

7 öğretmene verilen ödül; uzay ve havacılık 7 öğretmene verilen ödül; uzay ve havacılık 
alanlarında yaptıkları çalışmalarla öğrencilerine 
ve topluma yön gösteren öğretmenlere veriliyor. 

Fark Yaratanımızı tebrik ederiz. 

Erdinç Erdem Bakkal, GUHEM Uzay ve Havacılık Alanında
Yön Gösteren Öğretmen Ödülüne Layık Görüldü

8. Sezon Fark Yaratanımız Türkiye Rehber 
Köpekler Derneği kurucusu Nurdeniz Tunçer;
Ayşe Arman ile gerçekleştirdiği röportajda
ilham veren hayatını, derneğin çalışmalarını ve 
engelliler için rehber köpeklerin önemini anlattı. 
Röportajı okumak için tıklayınız. 

Türkiye Rehber Köpekler Derneği Çalışmalarını
Ayşe Arman’la Paylaştı

4. Sezon Fark Yaratanımız Engelli Kadın Derneği; 
yüz yüze veya çevrimiçi gerçekleştirilen 

etkinliklerin engellilerin tam katılımını sağlayacak 
şekilde düzenlenmesine yönelik öneriler içeren bir 

kitapçık yayınladı. Okumak için tıklayınız. 

Engelli Kadın Derneği, Erişilebilir
Etkinlik Düzenleme Rehberi Yayınladı

2. Sezon Fark Yaratanımız Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı, yereldeki mevcut kaynak 
ve potansiyeli harekete geçirmek, kadınların 
ekonomik yaşama katılımını desteklemek üzere 
Nahıl Misafirevleri’ni açtı. Gaziantep, İstanbul, 
Mardin ve Şanlıurfa'da hizmet vermeye başlayan 
misafirevleri yerli ve yabancı konuklara 
konaklama ve yeme - içme hizmeti sunuyor. 
İncelemek için tıklayınız. 

KEDV’in Nahıl Misafirevleri Açıldı 

Özel Gün Hediyeleriniz için Seçimlerinizi
Fark Yaratanlarımızdan Yana Kullanmak İster Misiniz? 

Hediye seçimlerinizi; engeli olan bireylerin ya da ebeveynlerinin 
ürettikleri ürünleri satışa sunarak aracılık yapan 12. Sezon
Fark Yaratanımız Gamze Elibol’un kurduğu Engelsiz Amazonlar’dan yana 
kullanabilirsiniz. Ürünleri incelemek için tıklayınız.

1. Sezon Fark Yaratanımız Mustafa Sarı’nın kaleme 
aldığı kitap; müsilajın oluşumunu, nedenlerini, 
kirlilik kaynaklarını akıcı bir dille açıklıyor. 
Müsilajla ilgili akla gelebilecek bütün sorulara 
yanıt veren eser konuya dair çözüm yöntemlerini 
de aktarıyor. Fark Yaratanımızın kitabını satın 
almak için tıklayınız.  

Müsilaj: Ağıt mı Umut mu?

9. Sezon Fark Yaratanımız Akdeniz Koruma 
Derneği tarafından Türkçeleştirilip dilimize 

kazandılaran eser; okyanusların önemi, korunması 
ve toplulukların birlikte çalışması fikrinin 

çocuklara kazandırılmasını amaçlıyor. Aynı 
zamanda kirliliğin önüne geçmek için çocuklar ve 
ailelerine neler yapabilecekleri hakkında öneriler 

sunuyor. Kitabı satın almak için sunuyor. Kitabı satın almak için tıklayınız.

Son Yosun Turtası 

Mutlu Yıllar

https://www.instagram.com/p/ClnZixWoWKP/
https://www.dropbox.com/s/aulpux6fzle0s09/Eri%C5%9Filebilir%20Etkinlik%20D%C3%BCzenleme%20Rehberi.pdf?dl=0
https://www.nahilmisafirevi.com/
https://www.engelsizamazonlar.com/magaza/
https://www.kitapyurdu.com/kitap/musilaj-agit-mi-umut-mu-/616357.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/son-yosun-turtasi/609748.html

