
Başvuru Formu

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın 

(TÜSEV) teknik desteğiyle  30 Kasım  2021’de çevrimiçi olarak düzenleyecektir. Etkinlikte yer alacak 

STK’lar için hedeflenen bağış miktarı kurum başına 80.000 TL’dir. Bu formda sunduğunuz proje bütçesi 

bu miktarda olmalı veya projenin bütçesi daha büyükse, o bütçe içerisinde hangi kalemlerin 80.000 TL 

ile karşılanabileceği ve bütçenin geri kalanının nasıl fonlanacağı açıklanmalıdır. Destekle Değiştir 

etkinliğinde alınan bağışlar sadece bu formda belirtilen proje faaliyetleri için kullanılabilir. 

Seçilen projelerin temsilcilerinin, etkinlik hazırlıkları ve etkinlik süresince yapılması gereken çalışmalar 

konusunda STDV ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde olmaları; etkinlik için gerekli kurumsal bilgileri 

paylaşmaları, çevrimiçi veya yüz yüze yapılacak olan iletişim eğitimine katılmaları ve proje 

raporlamarını sunmaları gereklidir. 

I. Başvuru Yapan Kuruluş Hakkında 

Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı

Kurumsal e-posta adresi:

info@acikalandernegi.org
derinyoksullukagi@acikalandernegi.org 

Kuruluşunuz internet sitesi adresi:
https://www.acikalandernegi.org/
https://derinyoksullukagi.org/ 

Kuruluşunuzun sosyal medya hesapları:
https://www.instagram.com/derinyoksullukagi/ 
https://twitter.com/yoksulluk_ag

https://www.instagram.com/acikalandernegi/

Destekle Değiştir etkinliğinde sunum yapacak kişinin adı-soyadı:
Şevval Şener

Destekle Değiştir etkinliğinde sunum yapacak kişinin cep telefonu numarası:
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05315222760 

II.  Çalışma Alanı

1. Kuruluşunuzun üzerinde çalıştığı toplumsal sorun ve bu sorunun çözümü için geliştirdiğiniz ya da 
kullandığınız yaklaşım nedir?

Açık Alan Derneği derin yoksulluk ve insan hakları alanında çalışmaktadır.   

Yoksullukla mücadele kapsamında uygulanan sosyal politikalara, yereldeki uygulamalara, medya ve 
kamuoyunun diline baktığımızda yoksulluk koşullarında yaşayan insanların birer hak öznesi olarak 
görülmediği, kişinin kendi yoksulluğundan ‘sorumlu’ tutulduğu ya da yoksulluğun ‘kaçınılmaz’ olduğu gibi 
hak temelli olmayan yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Bizler yoksulluğu uygulanan sosyal ve ekonomik 
politikaların bir sonucu olarak görüyoruz. Bu nedenle yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak ele alıyoruz 
ve yoksulluğu çok boyutlu bir çerçevede, kişilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerinin kısıtlanmasının 
yanında ekonomik, sosyal, politik ve kültürel haklarına ulaşımlarının da engellendiği bir olgu olarak ele 
alıyoruz.

Hem derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmaya çalışıyor, veriye dayalı araştırmalar 
yürütüyor, yoksulluğa dair önyargıları tartışmaya açıyoruz hem de çeşitli yöntemler ile derin yoksulluk 
koşulları altında yaşayan kişilerle dayanışma gösteriyoruz. Bu doğrultuda çalışma yaparken ise ‘hak 
temellilik, dayanışma, sürdürülebilirlik, acil müdahale, insan onurunun korunması, katılım, açık alan, 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik’ ilkeleri ile hareket ediyoruz.

2.  Kuruluşunuz öncelikli olarak hangi hedef kitleye yönelik olarak çalışmalar yürütüyor?

Derin yoksulluk koşullarında yaşayan bireylere destek olmaya yönelik çalışmalar yürütürken Anadolu 

Yakasında Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Avrupa Yakasında Beyoğlu, Fatih, Şişli ilçeleri öncelikli 

olmak üzere İstanbul’un çeşitli mahallelerinde derin yoksulluk koşullarında yaşayan bireyleri hedef 

alıyoruz. 

Yoksulluğun bir insan hakları ihlali olarak ele alınması ve söylem değişikliği yaratabilmek için içerikler 

üretip çeviriler yaparak akademi, medya, politika yapıcılar,  yerel yönetimler ve diğer STÖ’leri hedef 

alıyoruz.

3. Kuruluşunuz ne zamandan beri faaliyet gösteriyor? 

Açık Alan Derneği Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi Projesi ile 2018 yılından beri, Derin Yoksulluk 

Ağı Girişimi ile ise 2020 yılından beri faaliyet gösteriyor. 

4. Kuruluşunuzun  2020 yılı toplam gelirleri nedir?

722.533,72 ₺
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5. Kuruluşunuzun 2020 yılındaki en büyük üç gelir kaynağı ve miktarları nedir? (Nakit bağışlar TL 

cinsiden yazılmalı ve ayni bağışlar da dahil edilmelidir.),

Bireysel bağışlar: 460.278,73 TL

Hibe ve fonlar: 166.700 TL

III.  Proje Hakkında 

6. Destekle Değiştir etkinliğinde sunmak istediğiniz projenin adı nedir?

Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere Temel İhtiyaç Desteği

7. Destekle Değiştir etkinliğinde sunmak istediğiniz projenin içeriğini anlatır mısınız?  (Projenin amacı, 
hedef kitlesi, bu kitleye ve amaca ulaşmak için izlenecek yöntemler, hedeflenen sonuçlar ve taslak 
zaman çizelgesi eklenmelidir.)

Arka plan:  

Yoksulluğu ele alırken her bireyin yoksulluğunu ayrı ele almak gerekiyor çünkü neden olduğu insan 
hakları ihlalleri her bireyi ayrı etkiliyor. Kadınlar da bu hak ihlallerini çok katmanlı bir şekilde yaşıyor.  
Çoğu zaman toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği roller nedeniyle hanenin tüm yükü kadınlarda 
oluyor. Özellikle hanede bakım gerektiren yaşlı, çocuk, hasta birey/ler varsa kadın tüm ihtiyaçları 
karşılayan, sosyal desteklere ulaşmaya çalışan, bu sürecin fiziksel ve psikolojik yükünü taşıyan kişi oluyor. 
Destek olduğumuz hanelerin %32’sinde bireyler okula hiç gitmemiş, %30’unda ise ilkokuldan terk etmiş. 
Hanede okulu ilk bırakan kız çocuklar oluyor. 

Yayınladığımız, “Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması”na göre görüşme 
yapılan hanelerin %66’sında kadınlar çalışmıyor. Hanelerdeki çalışmayan yetişkinlerin %55’i çocuk bakımı 
yükümlülüğü sebebiyle çalışamıyor.
 

Bu  durumun  yanı  sıra  sağlık,  temel  bakım  veya  hijyenik  ürünlere  erişim  noktasında  birçok  sıkıntı

yaşıyorlar.  Araştırmamızın  verilerine  göre  kadınların  %82’si  pandemi  döneminde  hijyenik  pede

erişemiyor. Ped harcamasının lüks olarak görüldüğü hanelerde kadınların ped almak yerine çocuklarının

ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ettiği görülüyor. Ev içi temizlik malzemelerine de erişemeyen birçok kadın

sadece su kullanarak temizlik yapabildiklerini belirtiyor.

 

Derin yoksullukla mücadele eden kadınların birçoğu yaşadıkları bölgede cinsel saldırı riski sebebiyle 
güvende hissetmiyorlar. Kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldıklarında adalete erişim ve
korunma konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar.

Önümüzdeki dönemde 45 yalnız kadını bütüncül yöntemlerle desteklemeyi hedefliyoruz. Temel gıda 
ihtiyacının yanı sıra kadınların psikolojik, sosyal ve ekonomik gelişimlerini destekleyecek atölyeler, 
eğitimler planlamaktayız. 
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Amaç: Genel amacımız 8 ay boyunca 45 kadına bütüncül bir güçlendirici destek programı uygulamak; 
kadınlara 8 ay boyunca temel gıda ve hijyen ürünleri desteği sağlarken aynı zamanda yapılacak olan 
eğitimlerle istihdama teşvik, psikolojik destek ve hukuksal ve sosyal haklarına yönelik eğitimler 
gerçekleştirilecektir. Destekle Değiştir programındaki ana amacımız ise program kapsamındaki 13 kadına 
8 ay boyunca aylık gıda desteğinin sağlanmasıdır. 
  
Hedef Kitlesi: Derin yoksulluk koşullarında yaşayan yalnız kadınlar, çocuk bakımı üstlenmiş kadınlar, 
anneler

Kitle ve Amaca Ulaşmak için Yöntemler: 

Hem saha çalışmalarımız hem de düzenli takip ve destek sistemimiz içerisinde takip ettiğimiz 30 yalnız 
kadın var. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde yine saha ziyaretleri ve sosyal inceleme ile 45’e çıkaracağız. 
Sosyal hizmet uzmanları vakaya özel çözümler geliştirirken (hukuki destek bulmak, istihdam, yönlendirme
yapmak, psikososyal destek vs.), sağladığımız gıda kartı sistemi ile Destekle Değiştir projesi kapsamında 
destek verdiğimiz 13 kadına gıda ve temel bakım malzemeleri desteği sağlayacağız.

Hedeflenen Sonuçlar: 
- Derin yoksulluk koşullarında yaşayan 13 kadının 8 ay boyunca temel gıda ve bakım ürünlerine erişmesi. 
- Bu 8 aylık dönemde kadınların sosyal hizmet uzmanının yönlendirmelerine katılımlarını artırmak. 

Taslak Zaman Çizelgesi:  

No
.

Aktivite Türü 
Ay

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 Saha Ziyaretleri X X
 2 Anket X X
 3 Temel Gıda Desteği X X X X X X X X
 4 Hukuk ve sosyal haklara 

yönelik eğitimler ve 
atölyeler*

X X X X X

 5 Psikolojik destek grup 
toplantıları

X X X X X

6 Webinar X
7 Sosyal Medya Kampanyası 

(kaynak geliştirmeye 
yönelik)

X X X X X X X

8 Yayın (proje çıktıları) X

* Bu atölyelerde kadınlara istihdam ofisleri ile işbirliğinde eğitimler verilirken aynı zamanda sosyal 
desteklere yönlendirmeler ve hukuki temel bilgiler (aile içi şiddete yönelik vs.) sağlanacaktır.

8. Proje faaliyetlerinin sonucunda nasıl bir değişim yaratmayı öngörüyorsunuz? Bu değişimi nasıl ölçme
veya değerlendirmeyi planlıyorsunuz? 
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-  Yeterli gıda ve temel bakım ürünlerine erişemeyen kadınların 8 ay boyunca ve sonrasında gıdaya 
erişimlerinin ve gıda tüketim çeşitliliklerinin artması 
- Çocuğu olan ya da çocuk bakımı üstlenen kadınların çocuklarının da yeterli gıdaya erişmesi ve dolayısıyla
çocuk gelişiminin desteklenmesi
-  Acil temel gıda ihtiyacı karşılandığında kadınların diğer güçlendirme faaliyetlerine katılmaları
-  Proje faydalanıcılarının sosyal hizmet uzmanının her kadın özelinde hazırladığı planla işbirliği halinde 
olmaları (yapılan yönlendirme ve başvuru süreçlerinde kadınlar bireysel sorumluluk alır ve tamamlar)  
Ölçme: Katılım durumları ve proje öncesi/sonrası test, etki analizi ölçümü (gıda çeşitliliği ve kişisel gelişim 
konusunda)

9. Projeniz ile ilgili gelişmeleri, etkinlik sonrasında, sizi destekleyen kişilere anlatmak için ne tür iletişim
çalışmaları yapabilirsiniz?

Aylık bültenlerin hazırlanması ve bu projede destek alan kadınlarla yapılacak etki ölçümü sonuçlarına dair
bilgilendirme

Genel projenin sonunda gerçekleştirilecek olan webinar ve yayın ile proje çıktılarının duyurulması

10. Proje bütçenizi açıklayınız. (Proje bütçeniz toplam 80.000 TL veya üzeri olabilir. Eğer toplam bütçe, 
bu miktarın üzerindeyse bütçede hangi kalemler için destek istediğinizi ve bütçenin geri kalan kısmının 
nasıl fonlanacağı açıklanmalıdır.)  

Destekle Değiştir - Açık Alan Derneği

Bütçe Kalemi Toplam (TL)

Temel Gıda Desteği (13 kadın* 8 ay * 600 tl)

Sosyal hizmet desteği verdiğimiz yalnız 45 kadından 13 

tanesinin aylık market kartı desteği bu proje kapsamında, geri 

kalan 32 kişinin desteği ise Açık Alan Derneği’ne yapılan şartlı 

bağışlar ile sağlanacaktır.

62.400,00₺

Sosyal hizmet destekleri  (13 kadın * 8 ay * 200 tl)

Proje kapsamında desteklenen 13 kadının hukuki destek 
bulmak, istihdam, yönlendirme yapmak, psikososyal destek gibi 
konularda sosyal hizmet uzmanı ile vaka bazlı yapacağı  
görüşmelerin masrafları.

20.800,00₺

Toplam Giderler 83.200,00₺

Bu formu doldurup Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ileterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 
Kanun kapsamında, Sivil Toplum için Destek Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma 
Metni doğrultusunda, kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

Evet Hayır
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