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Değerli okurlar,
Bu ay, Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme için hayata 

geçirdiği “Fark Yaratanlar” programına köşemde yer vermek 
istedim. Çünkü her seyrettiğimde beni etkileyen ve bir o kadar da 

şaşırtan bir program. Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve 
toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve 

kalıcı değerler yaratmaya odaklanan Sabancı Vakfı, “Fark Yaratanlar” programıyla, 
“Sıradışı Kişilerin, Olağanüstü Etkilerini” Türkiye ile paylaşıyor, farkındalık yaratıyor, 

insanları teşvik ederek ilham veriyor.
2009-2011 yayın döneminde iki sezon boyunca halkın aday gösterdiği 800 başvuru arasında 

Danışman Kurulu’nun seçimi ile 64 kişinin hikâyesi çekilmiş ve yayınlanmış. 
İnternet ve sosyal medya aracılığı ile 1 milyondan fazla kişiye ulaşan programa ilgi her 

geçen gün büyüyor.
Hayatınızda büyük değişiklikler yapmak için kendinize güveniniz yoksa hayata bir yerlerden 
başlamak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ve en önemlisi topluma bir 
katkınızın olmasını istiyorsanız bu programı seyretmeli ve ilham almalısınız. Siz de bir 

“Fark Yaratan” olabilirsiniz…
Programla ilgili Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Filiz Bikmen ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Bikmen,  “Fark Yaratan kimdir? Neler yapar? Fark Yaratan’lara 

nasıl erişilir, başarısı nasıl paylaşılır ve programın seçim sürecini” anlattı. 
Projelerinin yarattığı etkiye dikkat çeken Bikmen, projenin geniş kitlelere ulaşacağı ve 

toplumsal gelişme adına çok önemli bir adım olduğuna yürekten inanıyor.
Keyifle okumanız ve fark yaratmanız dileğiyle… 

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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Onlar “Fark” yarattı, 
peki ya siz?..
Sorunlara çözüm üreten, yarınları değiştirme azmi ve 
kararlılığına sahip, sosyal girişimcilik ruhu taşıyan, dürüst ve 
güvenilir kişi, kurum ya da projeleri görünür kılmak amacıyla 
“Fark Yaratanlar” programını başlattıklarını belirten Bikmen, 
sosyal medya ve İnternet sayesinde 1,5 milyonu aşkın kişiye 
ulaştıklarını söyledi.

- Toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek, 
özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler yaratmak 
amacıyla Sabancı Vakfı tarafından yapılan 
“Fark Yaratanlar” programının kuruluş 
hikâyesini anlatır mısınız? Fark Yaratanlar 
nasıl bir değerlendirme sürecinden 
geçiyorlar, kriterleriniz nelerdir?

-Ülkemizde, hayata geçirdikleri projelerle, 
yaptıkları çalışmalarla toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunan o kadar çok insan var ki... 
Bu insanlar, gerek bireysel çabalarıyla 
gerekse bir vakıf ya da dernek bünyesinde; 
eğitimden kültür sanata, çevreden sağlığa 
kadar birçok alanda fark yaratan projeler 
hayata geçiriyorlar. İşte “Fark Yaratanlar” 
programına, fark yaratan bu insanların 
seslerini toplumun her kesimine duyurmak 
amacıyla hayat verdik. Çalışmalarını görünür 
kılarak onları cesaretlendirelim, onların 
girişimci ve yaratıcı hikâyeleri başka insanlara 
ilham versin istedik. 

“Fark Yaratanlar”, aynı zamanda Sabancı 
Vakfı’nın “Toplumsal potansiyelin gelişimini 
sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini 

gelecek nesillere aktarmak” vizyonu ile de 
birebir örtüşen bir program. Çevresindeki 
sorunlara çözüm üreterek toplumsal gelişme 
için gelecekte yeşerecek tohumlar atan, 
yarınları değiştirme azmi ve kararlılığına 
sahip olan kişi ve kurumları görünür kılmak 
amacıyla programa başladık. 2009 yılından 
bu yana halkın aday gösterdiği yaklaşık 900 
başvuru aldık. Bu başvurular arasından 
Danışma Kurulu’nun seçimi ile 72 “Fark 
Yaratan” kişinin ilham veren hikâyesini 
videoya çektik ve yayınladık. Web sitemize 
her iki haftada bir yeni bir “Fark Yaratanlar” 
videosu Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak 
yüklüyoruz. Bunun yanı sıra geçmiş sezonda 
yayınladığımız “Fark Yaratanlar”ımızın 
hayatındaki gelişmeleri çeşitli haber portalları, 
web sayfaları ve YouTube, Facebook ve Twitter 
aracılığıyla paylaşıyoruz. Böylelikle insanların 
“Fark Yaratanlar”dan sürekli olarak haberdar 
olmalarını sağlıyoruz.

“Fark Yaratanlar” seçim sürecimiz şöyle 
işliyor: Projenin İnternet sayfası www.
farkyaratanlar.org üzerinden aday gösterilen 
kişileri, Danışma Kurulumuz değerlendiriyor. 
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Çevre, eğitim-öğrenim, ekonomik gelişim, 
kültür sanat, halk sağlığı, toplumsal adalet 
ve yurttaş katılımı olmak üzere yedi farklı 
alandan birinde çalışmalar yapan kişiler, 
“Fark Yaratanlar” olarak seçiliyor. Seçim 
sürecinde birçok farklı kriter devreye giriyor. 
“Fark Yaratan” olarak aday gösterilen kişi, 
kurum ya da projenin sosyal girişimcilik ruhu 
taşımasına, dürüst ve güvenilir olmasına ve 
hikâyesi ile ilham vermesine dikkat ediliyor. 
Ayrıca Kurulumuz; “Fark Yaratanlar”ın 
toplumsal sorunlara yaratıcı yaklaşımlar 
getirmesi, yaptıkları çalışmalarla eski soruna 
yeni çözümler getirmesi ve yaygınlaştırılabilir 
çalışmaları hayata geçirmesi gibi kriterlerle 
değerlendirme yapıyor. Değerlendirme 
sonucunda “Fark Yaratan” olarak seçilen 
kişileri ziyaret ediyor, onların yaşamlarını, 
hikâyelerini videoya çekiyoruz. Her biri için 
İngilizce alt yazı da ekleniyor.
Hazırlık sürecinin akabinde, bu hikâyeleri 
paylaşma süreci başlıyor. “Fark 
Yaratanlar”ımızın hikâyelerini okuyarak, 
dinleyerek yaşadığımız heyecanı geniş 
kitlelerle paylaşma zamanı… Videolarımızı 
İnternet sitemizde ve sosyal medyada 
yayınlıyoruz ve böylece “Fark Yaratanlar”ımızı 
Türkiye ve yurtdışında geniş kitlelerle 
buluşturmuş oluyoruz. 

- Programınız kapsamında tanıttığınız fark 
yaratan kişiler kimlerdir? Kimler, nasıl fark 
yaratıyorlar?

-2009 yılından bu yana 72 “Fark Yaratan” 
seçtik ve onların hikâyelerini paylaştık. 
Türkiye’nin doğusundan batısına, büyük 
şehirlerinden en ücra köşelerine kadar o 
kadar farklı yerden ve o kadar farklı profilden 
“Fark Yaratan”ımız var ki…. Örneğin, kâğıt 
toplayıcılarını örgütleyerek Türkiye’de çevre 
alanında farkındalık yaratan bir geri dönüşüm 
işçisinden, seyyar diş üniteleriyle hizmeti 
engellilerin ayağına götüren bir diş hekimine,  
Hakkari’deki çocukları basketbol ile tanıştıran 

edebiyat öğretmeninden, kadınlara haklarını 
anlatmak için köy köy dolaşan kadın hakları 
savunucuna kadar çok farklı yelpazede “Fark 
Yaratanlar”ımız var.

“Fark Yaratanlar”ımızdan birkaç örnek 
vermem gerekirse; 

Ülkemizde insanlara kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak için “Okumayan Kalmasın” 
projesini hayata geçiren Selim Çavuş, otobüs, 
stadyum gibi ilginç mekânlarda okuma günleri 
düzenleyerek insanları okumaya teşvik ediyor. 

Bir diğer Fark Yaratanımız Melek Erman 
Köni. Kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Melek Erman Köni Eğitim ve Kültür 
Merkezi’nde, İstanbul’a göçle gelen ailelere, 
kendilerini geliştirme ve toplumda üretken 
olabilme imkânı veriyor, kent yaşamına 
uyumlarını geliştiriyor. Esenler semtinde 
yaşayan başta kadınlar ve çocuklar olmak 
üzere ailelerin tüm bireylerine eğitim veriliyor. 
Merkez sadece kurs ve eğitim düzenlemekle 
kalmıyor, katılımcılara aynı zamanda sağlık, 
diş ve göz taraması gibi tıbbi hizmetler ve 
insan hakları, kadın hakları, medeni kanundaki 
değişiklikler gibi toplumsal ve hukuksal 
konularda ücretsiz bilgi veriyor.

Tarlabaşı Toplum Merkezi, azınlıklar, 
göçmenler ve dar gelirli Tarlabaşı sakinlerinin 
hayatlarına değer katmaya yönelik çalışmalar 
yürütüyor. Merkezde 6 yaşından itibaren 
tüm çocuklar ve gençlere yönelik dans, 
müzik, film ve tiyatro atölyeleri düzenleniyor. 
Kadınlar için okuma yazma kursları, kadın 
hakları seminerleri, cinsel sağlık ve anne-
çocuk sağlığı eğitimleri, uyuşturucu ve 
madde bağımlılığı karşısında bilinç geliştirme 
seminerleri veriliyor.

Selim Çavuş, Melek Erman Köni ve Tarlabaşı 
Toplum Merkezi, “Fark Yaratanlar”ı temsilen 
uluslararası arenada da örnek gösterildi. 

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde sosyal, 
ekonomik veya çevresel sorunlara dair 
farkındalık yaratan ve toplumsal gelişme için 
katkı sağlayan kişileri “örnek vatandaş” olarak 
gösteren Fransız sivil toplum kuruluşu New 
CITYzens, İstanbul’dan üç “Fark Yaratan”ımız 
Melek Erman Köni, Selim Çavuş ve Tarlabaşı 
Toplum Merkezi’ni seçti. Böylelikle “Fark 
Yaratanlar”ımız dünyadaki örnek 40 
proje arasına dahil edilmiş oldu. Kuruluş, 
projesiyle özellikle Fransa’daki genç nesiller 
arasında farkındalık yaratmayı ve dayanışma 
duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor. “Fark 
Yaratanlar”ımız ile sadece Türkiye’deki 
insanlara değil Fransa’daki gençlere de ilham 
verebiliyorsak ne mutlu bize...

- “Fark Yaratanlar” programının hedef kitlesi 
kimlerdir ve bu programı izleyip, ilham 
alarak hayatına farklı anlamda yön verenlerin 
olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun 
örnekleri var mı?

-2009-2011 yılları arasında “Fark Yaratanlar” 
CNN Türk ekranlarında yayınlandığında büyük 
ses getirdi. Televizyon, görünürlüğümüzün 
ve bilinirliğimizin artmasında çok etkili oldu. 

Televizyonun yanı sıra sosyal medya ve 
İnternet’te yaptığımız çalışmalar sayesinde 
1,5 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Özellikle 
sosyal medyada programla ilgili çok olumlu 
görüşler aldık. Takipçilerimizin yayınladığımız 
videoları paylaşmaya ve ilham almaya 
başladıklarını gördük. “İzleyin, Paylaşın, İlham 
Alın” sloganıyla yayınladığımız videolar sosyal 
medyada amacımıza ulaşmamızı sağladı.

Sosyal medyanın nasıl geliştiğini, insanların 
sosyal medyayı ne kadar aktif kullandıklarını 
yakından gözlemliyoruz.  Bu süreçte 
2011 yılından itibaren “Fark Yaratanlar” 
programımızı sadece İnternet sayfalarında 
ve sosyal medyada yayınlanacak şekilde 
yapıyoruz. Halen hep televizyondan beslenen, 
televizyonda yayınlanan programların, tekrar 
yayınlandığı, paylaşıldığı sosyal medya için biz 
özel bir içerik üretiyoruz. Sosyal medyayı yeni 
bir iletişim ve yayın mecrası olarak görüyor ve 
“Fark Yaratanlar” programımızı bu mecranın 
diline, ruhuna uygun bir şekilde hazırlıyoruz.  
Bu anlamda yenilikçi bir yaklaşım sergiliyoruz. 

Ayrıca İnternet ve sosyal medyada milyonlarca 
insan, her gün çok farklı konularda konuşuyor, 
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paylaşımlar yapıyorlar. Biz bu kitleye sivil 
toplumu, sosyal girişimi, insanların hiçbir 
çıkar gözetmeden sorunlara getirdikleri 
çözümleri anlatıyoruz. Sosyal medyanın geniş 
gündemine sivil toplumu da dahil etmeye 
çalışıyoruz.  İnsanları bu ülkede yapılan güzel 
çalışmalar hakkında konuşturabiliyorsak, 
onlara ilham verebiliyorsak kendimizi başarılı 
sayıyoruz. 
Videolarımızı, problemin çözümüne ve 
yarattığı etkiye odaklanarak, umut vaat eden 
bir tonda hazırladığımız ve herkesi etkileyen 
toplumsal sorunlara dikkat çektiği için “Fark 
Yaratanlar” büyük ilgi gördü. Videoları Türkiye 
ve yurtdışında İnternet ve sosyal medya 
aracılığıyla 1,5 milyona yakın kişi izledi. “Fark 
Yaratanlar” videolarını izleyenler yorumlarını 
yazarak bize görüşlerini bildiriyor. Projemizin 
gördüğü ilgiden ve yarattığı etkiden son derece 
memnunuz. Projeden aldığımız geri dönüşler, 
insanlara gerçekten umut verdiğimizi, 
duyarlılık yarattığımızı bize gösteriyor.

Örneğin, “Fark Yaratanlar” programımızın 
ilk bölümünde Şanlıurfa’da Harran 
Üniversitesi’nde görevli bir akademisyenin, 
mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramaları 
için verdiği mücadeleyi anlatmıştık. İl Sağlık 
Müdürlüğü’nü, Harran Üniversitesi’ni, 
Şanlıurfa Valiliği’ni ikna eden Prof. Dr. Zeynep 
Şimşek, gezici sağlık aracı ile tarlaları dolaşıp 
mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramalarını 
yaptırıyordu. Bu çalışmayı “Fark Yaratanlar” 
programında izleyen ve ilham alan öğretmen 
Hasan Çetin de, görev yaptığı Ankara Polatlı 
ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları 
için tarlalara geçici okullar kurdurdu.  Hasan 
Çetin de bu çalışması ile Fark Yaratan olmayı 
hak etti. 
“Fark Yaratan” olan isimlerin program 
yayınladıktan sonra hayatlarındaki gelişmeyi 
yakından takip ediyoruz. Elazığ’da görevli olan 
öğretmen Hacı Ormanoğlu, kurduğu okuma 
odalarında çocuklara kitap okuma sevgisini 
aşılamaya çalışıyordu. Goncalar Solmasın 
Derneği’nin kurucusu Hacı Ormanoğlu, 

program yayınlandıktan sonra “TedXReset” 
toplantılarına konuşmacı olarak katıldı ve 
başarılarını anlattı.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doç Dr. 
Çoruh Türksel Dülgergil, çocukların diş 
sağlığını korumak için ilkokulları dolaşıp, 
hem onların dişlerini koruyucu jel ile 
fırçalatıyor, hem de diş sağlığı eğitimi 
veriyordu. Programımızdan sonra, gelen 
davetler üzerine çalışmalarını Kırıkkale’den 
çıkarttı ve 12 ile yaydı.  Van’dan, Çorum’dan, 
İstanbul’dan Trabzon’dan, Sabancı Vakfı 
Fark Yaratanlar programını izleyen okul 
müdürleri, il sağlık müdürleri Çoruh 
Türksel Dülgergil’i okullarına davet ettiler 
ve onun çalışmalarına ortak oldular. 

Geçtiğimiz günlerde Muş’ta okulunu yarım 
bırakan kız çocuklarının tekrar okula 
dönmesi için köy köy dolaşan Muş Merkez 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu müdiresi 
Melahat Aydın’ın hikâyesini yayınlamıştık. 
Programdan sonra İzmir’de bulunan Uzay 
Kampı müdürü Melahat Aydın’ı aradı ve 
7 öğrencisini yaz ayında İzmir’deki Uzay 
Kampı’nda bir hafta boyunca burslu olarak 
ağırlamak istediklerini iletti. Böylece 
sadece Fark Yaratan’ımızın değil, onun 
etkilediği insanların da hayatı değişmiş 
oldu.

Amacımız, videoları izleyen insanlara 
toplumsal konularda farkındalık 
kazandırmak, onları daha duyarlı ve aktif 
vatandaş olmaları konusunda teşvik etmek 
ve videoları paylaşma konusunda motive 
ederek daha fazla insana ulaşmak… Öte 
yandan projemizle ulaştığımız kişi sayısının 
yanı sıra yarattığımız etki de bizim için son 
derece önemli. Projemizin geniş kitlelere 
ulaşarak yayılacağına ve toplumsal gelişme 
adına çok önemli bir adım olduğuna 
yürekten inanıyoruz.

Konuyla ilgili videolara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.
www.farkyaratanlar.org
www.sabancivakfi.org
www.facebook.com/FarkYaratanlar
www.twitter.com/Farkyaratanlar
www.youtube.com/user/turkeychangemakers
www.radikal.com.tr
www.hurriyet.com.tr
www.hurriyetdailynews.com
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