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Son 7 yılda 80 milyonun 18,5 milyonu değişim için imza attı. 
Ancak değişim için kendine ve kamuoyunun gücüne inananların 
üyesi olduğu Change.org sadece bir imza kampanyası 
platformu değil... İmza kampanyaları konuları, bu kampanyalara 
destek veren imza sayıları, kampanyaların mücadele alanlarına 
dağılımı, toplumdaki değişim ihtiyacının nabzını tutmak 
adına önemli ipuçları barındırıyor, Change.org, bir bakıma 
toplumun yaşadığı sosyo kültürel değişimlerin aynası. Değişim 
platformunda yer alan kampanyalar, toplumunun tepkilerinin, 
değiştirmek istediklerinin, en acil ihtiyaçlarının ve hangi 
meselelere, ne oranda katıldıklarının fotoğrafını sunuyor. 
Demokrasinin önemli bir aracı olarak halkın, kamu kuruluşlarının 
ve karar vericilerin takip ettikleri bir dijital mecra, bir haber ve 
bilgi kaynağı.
      
İmza kampanyaları hangi alanlarda değişim istendiğinin 
ifadesi. Kazanılan kampanyalar toplumsal dayanışmanın neleri 
değiştirebileceğinin göstergesi. Büyük kitleler tarafından 
desteklense bile değiştirilmeyen durumlar ise, hangi kurum 
ya da kuruluşların toplumun isteklerini göz ardı ettiğini ortaya 
koyuyor. Toplumu ve dinamiklerini anlamada önemli veriler 
sunan Change.org, aynı zamanda insanların kamuoyuna 
sesini duyurabildiği, meseleler konusunda farkındalık yarattığı 
ve çözüm önerisinde bulunduğu bir medya olurken, aynen 
Facebook, Twitter, Instagram ya da Whatsapp gibi, artık günlük 
hayatın bir parçası oldu.

2019 yılında başlatılan kampanyalarda en iyi örgütlenenler 
çevre kampanyacılarıydı. Bu yıl toplamda başarıya ulaşan 
kampanyaları imzalayanların sayısında bir artış gözlemleniyor. 
Sorunlar karşısında hızla harekete geçip örgütlenmenin yanı 
sıra, aynı meselenin farklı görüşlerde insanlar tarafından dile 
getirilmesi de kampanyacıların sesinin gür çıkmasına vesile 
oluyor. Aynı konu hakkında çok sayıda kampanya açılıyor; bu da 
bir yandan o konuyla ilgili farklı ve karşıt bakış açılarını gündeme 
getirirken, diğer yandan da açık platform olmanın ve toplumsal 
diyaloğun önemini ortaya koyuyor.

Demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğü için Change.org’u 
bir açık platform olarak toplumun hizmetine sunmaktan dolayı 
mutluyuz... 

Sevgilerimizle,

Dr. Uygar Özesmi
Kurucu ve Genel Direktör
Change.org Türkiye Şubesi



TÜRKİYE 3

Change.org, 327 milyondan fazla kullanıcısıyla, dünyanın 
en büyük sosyal değişim platformu. Her gün milyonlarca kişi 
Change.org vasıtasıyla hayatları ve toplumları için önemli 
konularda imza kampanyaları başlatıyor. Milyonlarca farklı 
insan da bunları imzalayıp destekleyerek değişime önayak 
olan güçlü hareketler oluşturuyor. 2007 yılında kurulan 
Change.org’un şu an Türkiye dahil 19 ülkede şubesi 
bulunuyor, 196 ülkede kullanılıyor. 

Kullanıcılarımız, tüm politik görüşleri, sosyal ve ekonomik 
katmanları kapsamanın yanı sıra  gençlerden yaşlılara kadar 
geniş bir demografik yelpazeyi içeriyor. Aralarında deneyimli 
aktivistler olduğu gibi sivil toplum faaliyetlerine tümüyle 
yabancı milyonlarca kişi de var. Onları birleştiren nokta 
ise, yaşamlarına etki eden konularda söz sahibi olmaları 
gerektiğine dair ortak inançları. 

Change.org Türkiye Şubesi 2012 yılında kuruldu. 
Change.org, Türkiye’de kâr amacı gütmeyen bir B şirketi 
olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve tüm gelirini bireysel 
desteklerden elde ediyor. Platformumuzda görülen 
her kampanya kullanıcılar tarafından başlatılıyor. 
Change.org’un görevi, kampanya başlatan kişilere, sürekli 
gelişen kampanya araçları sunmak, gerektiğinde iletişim ve 
strateji konusunda yardımcı olmak.

Geçmiş yıllardaki raporlarımıza Change.org Türkiye Blog 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Misyonumuz, dünyanın dört bir 
tarafındaki insanları, görmek istedikleri 
değişimi yaratmaları için güçlendirmek. 
Vizyonumuz, kimsenin güçsüz olmadığı 
ve değişim yaratmanın günlük hayatın 
parçası olduğu bir dünya...

Veriler dünya genelinde 
değerlendirildiğinde, 
yaklaşık her saat başı 
Change.org’daki bir 
kampanya başarıya 
ulaşıyor.

https://www.change.org/l/tr
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Ülkemizin yegane değişim platformu Change.org’da 2019 yılında açılan kampanyalar ve atılan imzalar, 

Türkiye’de insanların hangi alanda 
daha fazla değişim istediğini 
ortaya koyuyor.
Kampanyaların; katılım oranları (imza sayıları), başarı kazananlar ve mücadele alanlarına göre dağılımı, 
toplumun ihtiyaç ve taleplerini anlamak için önemli ipuçları barındırıyor. Bireylerin hassasiyetlerini yansıtan kampanya verileri 

“vatandaş neyi değiştirmek istiyor?” 
sorusunu yanıtlıyor.

RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR

?
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Change.org’da 2019 yılında açılan 28.726 kampanya arasından 
168 tanesi kampanya başlatanlar tarafından başarılı olarak 
ilan edildi. Bunlardan 81 tanesinin başarılı olduğu Change.org 
ekibi tarafından yapılan incelemede de onaylandı. Bu yıl, başarılı 
olan kampanyaları imzalayan tekil kişi sayısında artış yaşandı. Aynı 
zamanda, başarılı olan kampanyalara atılan toplam imza sayısı da 
arttı. Başarılı olan kampanyaların toplam imza sayısı 3.775.888, 
başarılı olan toplam tekil kişi sayısı 1.830.330 olarak gözlendi. 
1.831.342 kişi, attığı imzalarla değişime katkıda bulundu. 
(Başarılı olan kampanyalara imza atan 1.830.330 kişinin bir kısmı, 
diğer başarılı kampanyalara da imza attığı için, bu iki rakam farklılık 
gösteriyor.)

Platformda bu yıl en fazla kampanya açılan üst konu başlığı 
insan hakları oldu. Bu alanda toplam 1259 kampanya başlatıldı, 
5 tanesi başarılı oldu. 

İmza sayısı ise açılan kampanya sayısıyla doğru orantı göstermedi. 
Toplamda en fazla imza, sağlık alanında açılan kampanyalara atıldı. 
Bunu sırasıyla çevre ve ceza adaleti alanında atılan imzalar izledi. 

TÜRKİYE

Tek başına en fazla imza alan kampanya ise bu yıl ilk kez çevre 
alanındaydı. TEMA Vakfı’nın, Kirazlı’daki usulsüz ağaç kesimini 
belgelemesi üzerine başlattığı kampanyaya 600 binin 
üzerinde kişi imza attı. Bu kampanya aynı zamanda Change.
org Türkiye’de bugüne dek çevre alanında en fazla imza 
alan kampanya oldu. Ruhsat süresi dolan işletmenin ruhsatı 
yenilenmedi ve işletme durdu. Ruhsat tamamen iptal edilene kadar 
kampanya sürecek. Bu girişim, pek çok yeni fikre ve adaletsizliği 
dile getirme isteğine ilham oldu, Change.org’da açılan çevre 
kampanyaları sayısında artış gözlendi.

En fazla başarı, yine çevre alanından geldi. Çevre konusunda 
açılan kampanyalardan 15 tanesi, istenen değişimin 
gerçekleşmesiyle başarılı oldu. Çevre alanını, hayvan hakları, 
sağlık ve eğitim alanı izledi. Bu alanların her birinde, istenen 
değişimin 11 tanesi gerçekleşerek somut bir başarıya ulaştı.
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1.831.342 kişi, attığı imzalarla 
değişime katkıda bulundu.

Çevre alanında iki rekor

En fazla kampanya, insan hakları alanında

En fazla imza, sağlık alanında

RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR
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Change.org Türkiye toplam kullanıcı sayısı:

18.484.768

İmza atan kişi sayısı:

3.044.744

2019’da Change.org’a katılan yeni kullanıcı sayısı:

1.004.202
Açılan kampanya sayısı:

28.726

Başarı olarak doğrulanan kampanya sayısı:

81
2019’da atılan toplam imza sayısı:

17.428.904
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RAKAMLARLA 2019 (15 Aralık 2019 tarihi itibariyle alınan verilere göre)



Kaç kampanya başlatıldı?

TÜRKİYE

Change.org Türkiye’de 2019 yılında 
28.726 kampanya başlatıldı. 
Bunları belli konu başlıklarına göre 
değerlendirdiğimizde, geçtiğimiz yıl 
Change.org’da en çok kampanya 
başlatılan alanın insan hakları 
olduğunu görüyoruz. Ancak önceki 
yıllarla benzer şekilde, en fazla 
kampanya başlatılan mücadele alanıyla, 
en fazla imza atılan mücadele alanı aynı 
değildi. (En fazla imza atılan alan, sağlık 
oldu. bkz s.8) Bu yıl önceki yıllara göre 
göze çarpan bir değişiklik de, çevre 
alanında önceki yıllara göre daha fazla 
kampanya başlatılması oldu. Gerek 
çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, 
gerekse çevre tahribatının yaşandığı 
bölgelerdeki yerel halk tarafından çok 
sayıda kampanya başlatıldı. Özellikle, 
çeşitli madencilik faaliyetlerine karşı 
başlatılan kampanyalar öne çıktı. Bu 
durum, insanların Türkiye’de çevre 
tahribatına karşı duyarlılığını ve 
yaşadıkları çevreyi koruma, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama haklarını 
benimsediklerini gösteriyor.
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2019
Başlatılan kampanyaların 
mücadele alanlarına göre 

dağılımı (%)

GRAFİK 1 TABLO 1

Mücadele alanlarına göre 
başlatılan kampanya sayısı

İnsan hakları 1.269
Hayvan hakları 1.143
Eğitim 1.041
Sağlık 1.001
Ekonomik adalet 899
Çevre 784
Ceza adaleti 733
Eğlence 399
Kadın hakları 271
Engelliler 164
Sürdürülebilir tarım/gıda 80
İnternet 72
Göçmen hakları 18
LGBTQI+ hakları 12

İnsan hakları
%16,09

Hayvan hakları
%14,49

Eğitim
%13,20

Sağlık
%12,69

Ekonomik 
adalet
%11,40

Çevre
%9,29

Ceza adaleti
%9,29

Eğlence
%5,06

Kadın hakları
%3,44

Engelliler
%2,08

Sürdürülebilir 
tarım/gıda
%1,01

İnternet ve 
teknoloji
%0,91

Göçmen hakları
%0,23

LGBTQI+ hakları
%0,15

2019’DA TÜRKİYE NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ?



Kaç imza, ne için atıldı?

TÜRKİYE

2019 yılında, 3.044.744 kişi tarafından 
17.428.904 imza atıldı. Bu yıl en fazla imza, 
sağlık alanında atıldı. Lösemili Çocuklar Vakfı 
Lösev’in hastanesine ruhsat verilmesi talebi için 
çok sayıda kampanya başlatıldı ve bu konu, bu 
yılın en fazla imza alan kampanyaları arasında iki 
kampanyayla birden yer aldı. Sağlık alanında en 
fazla imza alan diğer meseleler, belirli ilaçların 
SGK ödeme kapsamına alınması ve nadir 
hastalıklarla ilgili çözüm bekleyen sorunlar oldu. 
Kampanyalarda atılan imza sayılarına bakarak, 
Türkiye’de halkın özellikle çocukların yaşadığı 
sağlık sorunlarına karşı son derece duyarlı 
olduğunu ve bu konuda önemli ölçüde değişim 
beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. 

İmza sayılarında sağlık konusunu sırasıyla 
çevre, ceza adaleti ve hayvan hakları konuları 
izledi. Çevre konusunda özellikle Kazdağları ve 
Salda Gölü konusunda başlatılan kampanyalar 
çok sayıda imza alırken, ceza adaleti alanında 
kadına yönelik şiddet vakaları sonrası, 
adalet arayışıyla başlatılan kampanyalar öne 
çıktı. Hayvan hakları alanında en fazla imza 
alan kampanyalar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
“hayvana şiddetin suç sayılmasını” talep eden 
kampanyalardı. Bu konuda kamuoyunda çok 
büyük bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. 

1 15 Aralık 2019 tarihine kadar olan 
rakamlar alınmıştır.

2 Change.org’da başlatılan 
kampanyaları, kullanıcılara etkili 
bir şekilde ulaştırabilmek için, belli 
mücadele alanlarına ayırıyoruz. Ancak 
bu alanlara girmeyen de çok sayıda 
kampanya açılmakta. Bu rakamlar, 
toplam açılan kampanya sayısını değil, 
mücadele alanları arasındaki yüzdeleri 
vermektedir. 

2019 Değişim Raporu 8

2019
İmzaların mücadele 

alanlarına göre dağılımı (%)

GRAFİK 2 TABLO 2

İmza sayısının mücadele 
alanlarına göre dağılımı (Rakam)

Sağlık 6.218.649
Çevre 4.408.552
Ceza adaleti 4.167.296
Hayvanlar 2.031.080
Kadın hakları 2.000.094
Ekonomik adalet 1.308.618
Eğitim 1.259.424
İnternet 1.035.487
Engelliler 1.030.621
İnsan hakları 941.713
Sürdürülebilir tarım/gıda 222.973
Eğlence 123.064
LGBTQI+ hakları 4.846
Göçmen hakları 2.030

İnsan hakları
%3,80

Hayvan hakları
%8,20

Eğitim
%5,09

Sağlık
%25,12

Ekonomik 
adalet

%5,29

Çevre
%17,81

Ceza adaleti
%16,83

Eğlence
%0,50

Kadın hakları
%8,08

Engelliler
%4,16

Sürdürülebilir 
tarım/gıda
%0,90

İnternet ve 
teknoloji

%4,18

Göçmen hakları
%0,01

LGBTQI+ hakları
%0,02

2019’DA TÜRKİYE NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ?
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Geçtiğimiz yıl başlatılan kampanyalardan 
81 tanesi, toplamda 
3 milyon 775 bin 888 imzayla 
başarılı oldu. 
1 milyon 831 bin 342 kişi attığı 
imzayla değişime katkıda bulundu ve 
istediği değişimi gördü.  

(Bu rakam, karar vericilerin kampanya 
talebini kabul etmesiyle sonuçlanmış ve 
Change.org ekibi tarafından doğrulanmış 
kampanyaları ifade ediyor. Kampanya 
başlatanlar tarafından başarı olarak ilan 
edilen ama Change.org ekibi tarafından 
doğrulanamayan başarılarla birlikte toplam 
başarılı kampanya sayısı: 168)

2019’da değişim en çok hangi alanlarda gerçekleşti?
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3 Başarılı kampanyalardan önce 
çıkanları, açıklamalarıyla birlikte sayfa 
24’te görebilirsiniz. TABLO 3

Başarılı kampanyaların mücadele 
alanlarına göre dağılımı (adet)

Çevre 15
Sağlık 11
Hayvanlar 11
Eğitim 11
İnsan hakları 5
Ceza adaleti 4
Eğlence 4
Ekonomik adalet 3
Kadın hakları 2
Engelliler 2
İnternet 0
Sürdürülebilir tarım/gıda 0
LGBTQI+ hakları 0
Göçmen hakları 0

2019
Başarılı kampanyaların 

mücadele alanlarına göre 
dağılımı (%)

GRAFİK 3

İnsan hakları
%8

Hayvan hakları
%16

Eğitim
%16

Sağlık
%16

Ekonomik 
adalet
%4 Çevre

%22

Ceza adaleti
%6

Eğlence
%6

Kadın
hakları

%3
Engelliler
%3

Sürdürülebilir tarım/gıda
%0

İnternet ve teknoloji
%0

Göçmen hakları
%0

LGBTQI+ hakları
%0

2019’DA DEĞİŞİM EN ÇOK HANGİ ALANLARDA GERÇEKLEŞTİ? (Başarılı kampanyalar)3
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3 Başarılı kampanyalardan önce 
çıkanları, açıklamalarıyla birlikte sayfa 
24’te görebilirsiniz. 

İnsan hakları %16,09 %3,80 %8

Hayvan hakları %14,49 %8,20 %16

Eğitim %13,20 %5,09 %16

Sağlık %12,69 %25,12 %16

Ekonomik adalet %11,40 %5,29 %4

Çevre %9,29 %17,81 %22

Ceza adaleti %9,29 %16,83 %6

Eğlence %5,06 %0,50 %6

Kadın hakları %3,44 %8,08 %3

Engelliler %2,08 %4,16 %3

Sürdürülebilir tarım ve gıda %1,01 %0,90 %0

İnternet ve teknoloji %0,91 %4,18 %0

Göçmen hakları %0,23 %0,01 %0

LGBTQI+ hakları %0,15 %0,02 %0

2019
Mücadele alanlarına göre 
genel veriler (%) Başlatılan 

kampanya
İmza

Oranı
Başarı
Oranı

2019’DA DEĞİŞİM EN ÇOK HANGİ ALANLARDA GERÇEKLEŞTİ? (Başarılı kampanyalar)3
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Bu yıl en fazla başarıyı, çevre alanında 
kampanya başlatanlar yakaladı. Çevre 
konusunda başlatılan kampanyalardan 
13 tanesi, istenen değişimin 
gerçekleşmesiyle başarılı oldu. Çevre 
alanını, hayvan hakları, sağlık ve eğitim 
alanı izledi. Bu alanların her birinde, talep 
edilen değişimin 11’i gerçekleşti. 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, kampanya 
başarısının imza sayısıyla doğrudan orantılı 
olmadığını söyleyebiliriz. Eğitim alanında 
bu yıl, üniversite öğrencilerinin başlattığı 
kampanyaların, üniversite yönetimleri 
üzerinde etkili olduğunu gösteren bir yıl 
oldu.

En fazla başarı çevre alanında
Başarı ölçütü nedir?

Bu bölümde sözü edilen ”başarı”, 
muhatapların kampanya talebini kabul 
etmesiyle sonuçlanmış ve Change.org 
ekibi tarafından doğrulanmış başarıları 
gösteriyor. Kampanya başarısının başka 
göstergeleri de olduğunu unutmamak 
gerek. Change.org aracılığıyla insanlar 
seslerini hem yetkililere hem de 
kamuoyuna duyuruyor. Kampanya 
başlatanlar ve imzalayanlar taleplerini 
sosyal medya kanallarıyla yayıyor, 
tekrarlıyor, farkındalık oluşturuyor, 
gündem yaratıyor. Başlatılan her 
kampanyaya herkes kişisel olarak katılmasa 
da, her kampanya başarıya ulaşmıyor olsa 
da, yarattığı toplumsal fayda kaçınılmaz.

Change.org’da başlatılan bazı kampanyalar 
uzun soluklu çaba gerektiriyor. Bazıları ise o 
günkü koşullarda pek gerçekçi görünmese 
de, ortaya atılmış değişim taleplerinin 
toplumda tartışılması ve görünür hale 
gelmesi açısından farkındalık yaratıyor. 

Çevre alanında 
başarılı olan kampanyalar arasında öne 
çıkanlardan biri, 104.051 imzayla 

kömürlü termik santrallere verilen çevre 
muafiyetinin önüne geçilmesi oldu.  

“Yason Burnu’nun kaderi 
Yassıada gibi olmasın” 

ve 
“Şirince’de mermer ocağına 

hayır” kampanyaları da yılın çevre 
alanında öne çıkan diğer başarılı 

çalışmaların arasındaydı.

2019’DA DEĞİŞİM EN ÇOK HANGİ ALANLARDA GERÇEKLEŞTİ? (Başarılı kampanyalar)3
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96 ayrı kampanyada toplanan 
1 milyon 300 bin imza SMA 
hastası çocuklara umut oldu. Aylar 
süren kampanyaların ardından Ocak 
2019’da Sağlık Bakanlığı SMA Tip 2 ve 
3 ilaçlarını SGK ödeme kapsamına aldı. 
Mücadele daha çok 2018’de verildi 
ama, başarı haberi 2019’da geldi. 
Bu kampanyaların Change.org ekibi 
için de önemi büyük. Bu süreçte çok 
duygusal anlar yaşandığını söylemek 
isteriz. Başlatılan SMA kampanyalarında  
sözü edilen  evladını kaybetmiş ailelerle 
de karşılaştık, umudunu kaybedip 
vazgeçmek isteyen ailelerle de. “Ben 
evladımı kaybettim ama başka çocuklar 
kurtulsun ben kampanyama devam 
edeceğim’’ diyenler de oldu. Arkasında 
yüzlerce acı tatlı hikayeyle süren bu 
kampanyalar,  çok sayıda değişik  
kampanya, çok sayıda imza ve uzun 
soluklu bir mücadeleyle oluştu. SMA 
hastalığının farklı tipleri ve çocukları 
etkileyen farklı hastalıklar için de 
mücadeleler sürüyor. SMA’daki başarı, 
diğer mücadelelere umut oluyor.
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Faytonlara tepki 
artıyor

Hayvan hakları alanında, 
faytonların yasaklanmasıyla ilgili 

kampanyalar bu yıl öne çıktı. Bunlardan 
2018 yılında başlatılan “Antalya’da fayton 

yasaklansın” kampanyası 391.553 imzayla 
bu yıl başarıya ulaşırken, “İzmir’de faytonlar 
yasaklansın” kampanyası 63.387 imza, 

Kuşadası’nda faytonların yasaklanması talebi 642 
imzayla başarıya ulaştı. Bursa’da iki kızıl geyiğin 

ihaleyle av için satışa çıkmasının önlenmesi de 
bu yılın hayvan hakları alanında öne çıkan 

başarılarından oldu. 

Deprem seferberliği
Bu yıl en fazla imzayla 

başarıya ulaşan kampanyalardan biri, 
belirlenen mücadele alanlarından 
hiçbirine tam olarak dahil olmayan 

ama Türkiye halkının duyarlı olduğu bir 
konuda gerçekleşti: Deprem. 

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun başlattığı 
kampanya  “Deprem Seferberliği” 

ilan edilmesini talep ediyordu. 
Kampanya 163.969 kişinin 

imzasıyla başarıya ulaştı.

2019’DA DEĞİŞİM EN ÇOK HANGİ ALANLARDA GERÇEKLEŞTİ? (Başarılı kampanyalar)3

Yılın ilk başarısı
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Başarı öykülerinde ortaya 
çıkan sonuçlardan biri de 
kazanımların imzacı sayısıyla 
doğru orantılı olmadığı. 
Kampanya başlatan kişiler 
tarafından başarı ilan edilen 
168 kampanyanın 76 tanesi 
100’den az imza aldı. 
59 tanesi 100 ila 10 bin imza 
arası, 33 tanesi 10 binin 
üzerinde, 21 tanesi ise 
30 binin üzerinde imza alarak 
başarıya ulaştı.

Özellikle yerel yönetimlere ya da 
belli bir okul yönetimi gibi, daha 
az kişiyi ilgilendiren meselelerle 
ilgili kampanyalarda, daha 
az sayıda imzayla başarıya 
ulaşıldığını görüyoruz.
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GRAFİK 4

3 Başarılı kampanyalardan önce 
çıkanları, açıklamalarıyla birlikte sayfa 
24’te görebilirsiniz. 
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1. Kirazlı’da uydulara göre; söylenenin 4 katı 
 (195.000*) ağaç kesildi. İşletme durdurulsun! 650.560
2. [Çocuğa] Tecavüze idam istiyoruz! 320.544
3. Çocuklarımız lösemiden ölmemeli! 
 LÖSEV’in yeni hastanesine ruhsat verilsin. 293.597
4. Emine Bulut-Ölmek İstemiyorum. 
 (Katilin en yüksek cezayı alması ve iyi hal indiriminin son bulması için) 276.004
5. Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılmasını ve 
 gölün yok olmasını istemiyorum 241.539 
6. Şule Çet için Adalet 225.412
7. “Hira” Bebek için geç olmadan ilaç onayı verin 207.955
8. Ankara Batıkent’teki Hayvan Katliamına Ceza! 193.410 
9. Bürokrasi yüzünden çocuklar ölmesin, 
 Lösev’e tam ruhsat verilsin! 176.349
10. Sinem için bağırıyoruz! Kampanyayı imzalar mısın? 172.921

TÜRKİYE

BAŞARDIN
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2019 yılında en fazla imza atılan 
kampanyalar, geçtiğimiz yıl toplumun 
en çok hangi konulara tepki gösterdiğini 
ve hangi konularda değişim beklediğini 
ortaya koyuyor. 2019’da, Salda Gölü 
ve Kaz Dağları gibi, hem ekosistem 
açısından önemli, hem de toplumun 
kalbinde yeri olan bölgelerin karşı karşıya 
kaldığı çevresel tehditler kamuoyunun 
büyük tepkisini çekti. Her iki bölge için 
de Change.org’da çok sayıda kampanya 
başlatıldı ve bu iki konu da yılın en fazla 
imza alan ilk 10 kampanyası arasında yer 
aldı. 

En fazla imza alan diğer kampanyalara 
baktığımızda, en fazla değişim 
beklentisinin, çocuğa, kadına ve 
hayvanlara yönelik taciz ve şiddet 
vakalarında çözümüne yönelik olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunların yanında, çocuk 
sağlığı konusu da toplumun duyarlı 
olduğu bir konu olarak ön plana çıkıyor. 
Toplum, çocuk hastalıkları konusunda 
daha fazla çalışma ve bu alana daha 
fazla kaynak ayrılmasını bekliyor. 

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

En çok imza desteği alan kampanyalar

2019’UN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Çocuklarımız lösemiden ölmemeli! 
 LÖSEV’in yeni hastanesine ruhsat verilsin. 293.597
2. “Hira” Bebek için geç olmadan ilaç onayı verin 207.955
3. Bürokrasi yüzünden çocuklar ölmesin, 
 Lösev’e tam ruhsat verilsin 176.349
4. Küçük Ecrin ölmesin #küçükecrinölmesin 172.904
5. Yüzüne kezzap atılan Berfin’e, 
 yardım kampanyası başlatmak için onay verilsin 157.555
6. Hastanelerde Kiralık Doktor Yasaklansın, 
 Başka Ali Emir’ler Ölmesin! 161.450
7. NCL Hastalığının İlacı Türkiye’ye Gelsin. 146.157
8. Bu ÖYKÜ’lerin Mutlu Bir Sonu Olmalı İmza Kampanyası: 
 Öyküleri ve Gülücükleri Hiç Bitmesin! 146.082
9. Çok geç olmadan küçük kardeşimin 
 hayatını kurtaracak ilaca onay verir misiniz? 142.013
10. Oğlum Berk ve onun durumundaki her çocuk için 
 gen tedavisi istiyorum. 130.572

TÜRKİYE

Sağlık alanında bu yılın öne çıkan 
verisi, Lösemili Çocuklar Vakfı 
Lösev’in Lösante hastanesine tam 
ruhsat verilmesi için başlatılan iki 
kampanyanın birden ilk sıralarda yer 
alması oldu. Daha önceki yıllarda açılan 
ve şu an imza sayısı 500 bine yakın 
olan ilk sıradaki kampanya, sadece 
bu yıl 293.597 imza aldı. Bu yıl 
ayrıca Didem Soydan’ın başlattığı, 
aynı talepteki kampanyaya da 
176.349 imza atıldı. Bu yıl ayrıca, 
çocukların yaşadığı hastalıklarla ilgili 
konular en fazla imza alan kampanyalar 
arasında yer aldı.

Sağlık
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En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *
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Hayvan hakları alanında, 2018’de 
en fazla imza alan konu 2019’da da 
yine  ön planda. Bu yıl hayvan hakları 
alanında en fazla imza alan ilk 5 
kampanyanın talebi aynı: Hayvana 
şiddetin suç sayılması. Aşağıdaki 
listede ikinci sırada yer alan kampanya, 
Change.org Türkiye’de bugüne dek en 
fazla imza alan kampanya. Aşağıdaki 
rakam, sadece bu yıl eklenen sayıyı 
ifade ediyor. Bu rakamlara ve sıralamaya 
bakarak, toplumun önemli bir kesiminin 
özellikle son iki yıldır bu konuda büyük 
bir duyarlılığı ve beklentisi olduğunu 
söyleyebiliriz.

Hayvan hakları

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

1. Ankara Batıkent’teki Hayvan Katliamına Ceza! 193.410
2. Hayvana Şiddet Suç Sayılmalıdır 
 (kampanyada toplam imza sayısı 1 milyon 400 binin üzerindedir. 
 Bu rakam, bu yıl eklenen imzaları gösterir.) 131.328
3. Hayvanlar İçin Adalet 118.204
4. Hayvana Şiddete SUSMA! 115.239 
5. Hayvan Kati̇lleri̇ Cezalandırılsın! 112.097
6. Hayvan İstismarı: Flamingo Köy Vahşeti Durdurulsun 72.856
7. İzmir’de faytonlar kaldırılsın 63.971
8. Katliam Yasa Tasarısına Hayır 
 Sürdürülebilir Barınak Yasa Tasarısı! 47.129
9. İstanbul’da Havai Fişek Kullanımı Yasaklansın! 43.359 
10. Yulin’deki Hayvan Katliamını Durdur! 41.134

En fazla imza alan kampanyalar

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Kirazlı’da uydulara göre; söylenenin 4 katı 
 (195.000*) ağaç kesildi. İşletme durdurulsun! 654.202
2. Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılmasını ve 
 gölün yok olmasını istemiyorum 241.539
3. Ege’nin Su Kaynağı Murat Dağı’nda Altın Çıkarılmasın, 
 2 Milyon Ağaç Kesilmesin 148.374
4. İzmir Yanıyor! Menderes’i Ağaçlandırmak İstiyoruz. 130.455
5. Kuzey Ormanları ‘Muhafaza Ormanı’ ilan edilmeli ve 
 mutlak koruma altına alınmalıdır! 130.616
6. Alamos Gold Kaz Dağları’ndaki Projeden Çekilsin 115.788
7. Salda Gölü Betonlaşmasın 106.746
8. TBMM Sözünü Tut, Havayı Kirletme İzni Verme 
 #temizhavahaktır #KömürünGerçekBedeli 104.051
9. Nesli Tehlike Altındaki Kuşlar Vurulmasın! 
 #YaşasınKuşlar 92.943
10. KABAK’A SAHİP ÇIK! 
 Çalışmalarına başlanan yeni yol durdurulsun. 80.234

TÜRKİYE 2019 Değişim Raporu 17

Çevre alanında bu yıl en fazla imza alan 
kampanya, hem Change.org Türkiye’de 
bugüne dek çevre alanında en fazla imza alan 
kampanya, hem de yılın en fazla imza alan 
kampanyası. Bu başarının ardında, insanların 
Kaz Dağları ve çevre tahribatı konusundaki 
hassasiyeti kadar, TEMA Vakfı’na duyulan 
güvenin de etkili olduğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca çevre konusunda çalışan pek çok 
Sivil Toplum Kuruluşu’nun da bu tepkiye 
destek vermesi, kampanyanın etkisini artırdı. 
Aynı alanda, bölgede altın arama faaliyetleri 
gerçekleştiren Alamos Gold şirketine yönelik 
başlatılan kampanya da bu yılın en fazla imza 
atılan kampanyalarından biri oldu. Bu girişimler, 
ülkenin dört bir yanındaki maden faaliyetlerine 
karşı Change.org’da çok sayıda kampanya 
başlatılmasına da ilham oldu. Murat Dağı’nda 
altın arama faaliyetlerine karşı başlatılan ve 
listenin üçüncü sırasında yer alan kampanya 
da bunlardan biri. Bu kampanyanın imzaları, şu 
anda devam etmekte olan yürütmeyi durdurma 
dava dosyasına da girdi.

Çevre
En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Emine Bulut-Ölmek İstemiyorum. 
 (Katilin en yüksek cezayı alması ve iyi hal indiriminin son bulması için) 276.004
2. Şule Çet için Adalet 225.412
3. Annemin ölmesini istemiyorum 73.141
4. Merve KOTAN için Adalet 27.296
5. Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve 
 #kadincinayetlerinidurdurmakicin 27.264
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Bu yıl kadın hakları konusunda, kadına yönelik 
şiddet karşısında adalet arayışı ön plana çıktı. 
En fazla imza alan kampanyada 276.000 
kişi, kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminin 
son bulması için imza attı. Bu konu geçtiğimiz 
yıllarda da en fazla imza atılan kampanyalar 
arasında geliyordu. Özgecan Arslan’ın 
ölümünden sonra başlatılan aynı talepteki 
kampanyada 1 milyon 125 binin 
üzerinde imza bulunuyor.

Kadın Hakları
En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. [Çocuğa] Tecavüze idam istiyoruz! 320.544
2. Emine Bulut-Ölmek İstemiyorum. 
 (Katilin en yüksek cezayı alması ve iyi hal indiriminin son bulması için) 276.004
3. Şule Çet için Adalet! 225.412
4. Sinem için bağırıyoruz! Kampanyayı imzalar mısın? 172.921
5. Sinem sustu biz susmayalım 164.814
6. Çocuk istismarına SON! 
 Bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatılsın 161.400
7. Kızımızın vefatının aydınlatılmasına destek verin 
 #RabiaNazVatan 141.045
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2018 yılında ceza adaleti alanında en çok imza 
alan kampanyalar çocuk istismarı ve kadına 
yönelik şiddet etrafında toplandı. Çocuklara 
tecavüze idam istenmesinin karşısında bu 
konuda sağduyulu ve uzun vadeli çözümlerin 
oluşturulmasına yönelik de kampanyalar açıldı, 
yüzbinlerce imza toplandı.

Ceza adaleti
En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *
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Bu yıl, engelli hakları alanında etki yaratan çok 
sayıda kampanya açıldı. Lise 3 öğrencisi, görme 
engelli iki kız öğrencinin, birbirinden bağımsız, 
engelli hakları için kampanya başlatması, 
bu yıl Change.org ekibini en çok etkileyen 
konulardan biri oldu. Bu kampanyaların ikisine 
de 100 binin üzerinde imza atıldı. Kübra 
Ev, görme engellilere üniversite sınavında 
braille kitapçık verilmesi için kampanya 
yürütüyor. Zülal Tannur ise, görme sorunlu 
bütün öğrencilere akıllı baston ulaştırılması için 
başlattığı kampanyayla bu yıl engelliler için en 
fazla imzayı toplayan kişi oldu.

Engelli Hakları
En fazla imza alan kampanyalar

1. Görme engelli öğrencilere akıllı baston ulaştıralım. 123.000
2. Üniversiteye Gidersem Hayatım Bambaşka Olacak. 
 Ben Yapabilirim, Becerebilirim, Biliyorum. 115.671
3. Üniversite sınavında görme engelliler için 
 Braille kitapçık da verilsin! 109.250
4. Görme Engelli Ebeveynlerin Çocukları Destek Eğitim 
 Odalarından Yararlansın 90.670
5. Engellileri birey olarak değerlendirin! 78.139

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Elektrik Zamları Geri Çekilsin. 
 İnsanların En Doğal Hakkı Faturaları Düşünmeden Yaşamak 88.636
2. Temel ihtiyaç elektrik, su ve doğalgazda 
 KDV oranı düşürülsün 74.006
3. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara DUR DE! 72.644
4. Elektrik faturalarındaki soyguna dur de! 59.905
5. Kıdem tazminatıma dokunma 
 #kidemtazminatimadokunma 52.212
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Ekonomik adalet konusunda öne çıkan konu, 
özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan 
zamlar nedeniyle halkın yaşadığı mağduriyet 
oldu. Bu konularda çok sayıda kampanya 
başlatılsa da, geçtiğimiz yıllara oranla zamlarla 
ilgili kampanyaların imza sayılarında düşüş 
gözlendi. Bu da, halkın çok fazla ve üst üste 
gelen zamlar karşısında umudunun azaldığını ya 
da konuya duyarsızlaştığını gösteriyor olabilir.

Ekonomik adalet
En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Üniversiteye Gidersem Hayatım Bambaşka Olacak. 
 Ben Yapabilirim, Becerebilirim, Biliyorum. 114.250
2. Özel Yetenek Sınavları Kaldırılmasın!! 61.224
3. Çöpe Atılacak 147 Milyon Ders Kitabını Kurtaralım 
 (Kesilecek 300 Bin Ağacı da) 58.651
4. 60.000 Atama İstiyoruz 53.489
5. Otizmli çocukların bilinen tek tedavisi eğitimdir. 
 Eğitime devlet desteği artırılsın. 44.060
6. Türkiye’nin Tüm Güzel İnsanlarından 
 Türkiyenin Tüm Özel Çocukları İçin 1 Milyon İmza. 35.840
7. Erken Çocukluk Döneminde Gösteriye Hayır 24.369
8. Cihazlara bağlı çocuklarımıza evde özel eğitim ve 
 fizik tedavide eşitlik istiyoruz! 23.148
9. Kızım ve tüm engelli çocuklar için 
 kaynaştırma eğitimi haktır 22.889
10. 2017-2018 KPSS ile Şubat’ta 40 bin öğretmen atansın 20.808
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Eğitim konusunda en fazla imza alan 
kampanyalara bakıldığında, bu konuda 
en büyük taleplerden birinin otizmli, down 
sendromlu ve özel ihtiyaçları olan çocukların 
eğitim şartlarının düzeltilmesi olduğu görüyor.  
Kasım ayı başında İstanbul’da bir okulda 
otizmli öğrencilerin yuhalanmasının ardından, 
bu konu daha da ön plana çıktı. Bu yıl eğitim 
alanında halkın tepkisini çeken bir diğer konu 
da, üniversiteye girişte özel yetenek sınavlarının 
kaldırılacak olmasıydı.

Eğitim
En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Tüm Canlılar için Zehirsiz Sofralar: 
 Tarım zehirleri yasaklansın 87.635
2. Mesele sadece Ispanak değil: 
 İnsana zarar veren tarım ilaçları yasaklansın! 87.633
3. Süt sektörü “doğal” diyor. Bunu kim yutar? 82.920
4. Yedikule Bostanları’nın tarihi misyonu ve 
 geleneksel fonksiyonu korunsun; 
 Yedikule Bostanları tarım alanı olarak kalsın. 2.920
5. Çölyaklılar Kanun Teklifinin Yasalaşmasını Bekliyor 1.709
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Sürdürülebilir Tarım ve Gıda konusunda sayıca 
çok fazla kampanya açılmasa da, bu alanda 
imzalar artıyor. İlk iki sıradaki kampanyaya 
bakarak, insanların, gıdalarda kullanılan tarım 
ilaçları konusunda bir endişesinin olduğunu 
söyleyebiliriz. Yılın son döneminde açılan 
“Tarım Zehirleri Yasaklansın” kampanyası 
şimdiden, tarım ve gıda konusunda bu yılın en 
fazla imza alan çalışması oldu. Bunda, 
bu kampanyayı Zehirsiz Sofralar Ağı’nın açmış 
olması ve bu ağın içerisinde 100’e yakın 
kurumun bir arada çalışması da etkili oldu.

Gıda
En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *



1. Hasta tutuklu gazeteci Ziya Ataman’a özgürlük 22.820
2. Anayasa Mahkemesine çağrı: 
 Ayşe Çelik’in itirazını bir an önce karara bağlayın 22.628
3. Terör Örgütü PKK’ya Karşı “ANNELER DİRENİYOR” 18.359
4. Toplu Taşıma Araçlarında 
 Çocukların Oturma Hakkı İhlal Edilmesin 18.329
5. İşimizi Geri İstiyoruz. Ohal KHK’ları İptal Edilsin. 
 KHK Zulmüne Son Verilsin. 14.360

1. İstanbul’a Gökkuşağını Geri Getirmek İçin İmzacıyız! 1.906
2. LGBTQI+ Bireyler İçin Acil Yasa 1.629
3. Anayasaya LGBTQI+ Haklarını Koruyan Yasalar Eklensin 295
4. Anonim HIV Test Merkezi İstiyoruz #AnonimHIVTesti 209

1. NETFLİX ve benzeri internet sitelerindeki 
 RTÜK denetimi kalksın. 42.231
2. Türk Telekom İnternet Hatlarına 
 %66 Zam Yapılmasın 38.306
3. İnternetin Zincirini Kır. 
 Adil Kullanım Kotası (AKK) Haksızlığına Hayır De! 29.494
4. KYK Yurtlarındaki İnternet Kotası Kaldırılsın 13.370
5. Türkiye’de IPv6 istiyoruz! 1.933
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İnsan Hakları

LGBTQI+

İnternet ve Teknoloji
En fazla imza alan kampanyalar

En fazla imza alan kampanyalar

En fazla imza alan kampanyalar

* İmza sayılarında 15 Aralık verileri 
temel alınmıştır.

MÜCADELE ALANLARINA GÖRE YILIN EN FAZLA İMZA ALAN KAMPANYALARI *
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2019 yılında, 168 kampanya, kampanya başlatanlar 
tarafından başarı olarak ilan edildi, bunların arasından 
81 tanesi, Change.org ekibi tarafından da doğrulandı. 
Doğrulanan başarılı kampanyalardan öne çıkan bazılarını 
aşağıda bulabilirsiniz.

SMA tip 2 ve 3 ilaçları 
SGK kapsamına alındı 
96 ayrı kampanyada toplanan 
1 milyon 300 bin imza, SMA hastası 
çocuklara umut oldu. Aylar süren kampanyaların 
ardından Ocak 2019’da Sağlık Bakanlığı 
SMA Tip 2 ve 3 ilaçlarını SGK ödeme 
kapsamına aldı.

Temiz Hava Hakkı mücadelesinde, 
bir yılda iki başarı
Kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatından 
muaf tutulmasını içeren yasa tasarısı ilk olarak 
2019’un ilk yarısında Madde 45 adıyla Meclis’e 
geldi. Hızlı bir şekilde kampanya başlatan 
Tema Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği’nin 
kampanyasına, 19 bileşeni olan Temiz Hava 
Hakkı Platformu da destek verdi. 68 bin imza 
ve Meclis’e  imza teslimi sonrası tüm vekillerin 
ortak oyuyla Madde 45 reddedildi. Daha sonra 
aynı madde, bu kez Madde 50 adıyla tekrar 
Meclis’e geldi. Tekrar açılan kampanyada 
imza sayısı 100 bini geçti. Tasarı Meclis’ten 
geçse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından veto edildi ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aralık ayında 
kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına 
uygunluğunun denetleneceğini ve 
1 Ocak 2020 itibariyle kapatma dahil tüm cezai 
işlemlerin uygulanacağını söyledi.

BAŞARI

BAŞARI

Deprem seferberliği ilan edildi 
Afet yönetimi uzmanı Prof.Dr. Mikdat 
Kadıoğlu’nun “Deprem Seferberliği” çağrısı 
yaptığı kampanyaya kısa sürede 163.977 kişi 
imzalarıyla destek verdi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Deprem 
Seferberliği” ilan edildiğini duyurdu ve açıkladığı 
seferberlik planında, kampanyada Mikdat 
Kadıoğlu’nun önerdiği konuların birçoğuna 
yer verdi.

Sağlık Bakanlığı, bağışlanan 
tüm kök hücre numunelerini işledi
Lösemi hastalarına umut olmak için yapılan 
kök hücre bağışlarının 100.000’e yakınının, 
sisteme işlenmediğinin ortaya çıkması üzerine 
Öykü Arin’e Umut Ol Gönüllüleri, numunelerin 
hızla işlenmesi için imza kampanyası başlattı. 
144.560 kişi imza verdi.Kampanya başarıya 
ulaştı ve tüm numunelerin işlendiği haberi alındı.

BAŞARI BAŞARI

2019’UN ÖNE ÇIKAN BAŞARILI KAMPANYALARI...
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Murat Dağı Maden Tehdidinden 
Kurtuldu
Murat Dağı’nda altın-gümüş maden 
çıkarılma faaliyeti için Anadolu Export ve 
Madencilik şirketine verilen ‘ÇED Olumlu’ 
kararını Kütahya İdare Mahkemesi 
iptal etti. Bölgede bu faaliyetler için 
2 milyon ağacın kesilmesi planlanıyordu. 
Yavuz Alnıak’ın başlattığı kampanyaya 
143.690 kişi imza verdi. İmzalar, 
Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin iptali 
için açılan davanın dosyasına girdi. Sonuç 
olarak ÇED olumlu kararı iptal edildi ve 
Murat Dağı kazandı. 

Ziraat Bankası ATM’leri 
görme engellilere uygun hale 
getirildi
Görme engelli Fatih Aktaş’ın başlattığı 
kampanyaya 20.026 kişi imza verdi. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Fatih 
Aktaş’ı bizzat arayarak kampanyaya yanıt 
verdi ve tüm ATM’leri görme engelliler için 
uygun hale getirdiğini duyurdu.

1,5 yaşındaki Ecrin bebek 
öksürtme cihazına 
(Coughassist) kavuştu
Adana’da yaşayan 1,5 yaşında SMA hastası 
Ecrin bebeğin yaşaması için öksürtme 
cihazına (Coughassist) ihtiyacı vardı. 
Ailesi bu cihazın ücretini karşılayamadığı 
için, Ecrin’in doktoru Nurhan Demirhan, 
Sağlık Bakanlığı’na seslenen bir kampanya 
başlattı. Kampanyaya 103.970 kişi 
imzalarıyla destek verdi. Ecrin bebek 
öksürtme cihazına kavuştu.

BAŞARI

BAŞARI

BAŞARI

Paşabahçe Vapuru kurtarıldı
Gazeteci Adil Bali’nin 2017 yılında 
‘Belki şehre Paşabahçe Vapuru gelir. 
Kampanyayı imzala ve hadi gülümse‘ 
diyerek başlattığı Paşabahçe vapurunu 
kurtarma kampanyası, Paşabahçe’nin Şehir 
Hatları bünyesine yeniden alınmasıyla 
sonuçlandı. Çürümeye terk edilen vapurun 
sökülmesi için, 4 Kasım’da satış ihalesi 
açılmıştı. Kampanyaya 6.376 kişi imza 
verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ve Şehir 
Hatları’nın talebi ile ihale iptal edildi.

BAŞARI

2019’UN ÖNE ÇIKAN BAŞARILI KAMPANYALARI...
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Antalya’da fayton 
faaliyetleri son buldu
Aleyna Gökmen’in başlattığı 
kampanyaya 391.563 kişi imza 
verdi. Kampanya başlatıldıktan 
1,5 yıl sonra Antalya Belediyesi’nden 
olumlu yanıt geldi. 10 Haziran 2019 
tarihinden itibariyle fayton gezileri 
kaldırıldı.

Şirince’de 
mermer ocağı planları 
iptal edildi
Şirince Türetim Derneği’nin 
başlattığı kampanyaya 
43.108 kişi imza verdi. 
Şirince’nin doğal ve kültürel 
mirasını yok edecek mermer 
ocağı planları iptal edildi.

Küçük Ecrin’in yaşaması 
için umut doğdu
Mustafa Ekemen, 5 yaşındaki yeğeni 
Ecrin için bir kampanya başlattı. 
Ecrin’in beyni su topluyordu ve 
bulunduğu hastanede uygulanan 
yanlış tedavilerle durumu daha 
kötüye gitmişti. Kampanyaya 
verilen 162.986 imza sonrası 
Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve 
Ecrin’i hava ambulansıyla başka bir 
hastaneye nakletti.

Diyarbakır surları 
onarılıyor
Diyarbekirde haber sitesinin 
yürüttüğü, “Tarihe Değil 
İlgisizliğe Yenik Düşen Surlar 
#SurlaraSahipÇıkın” isimli 
kampanya 5.178 imzayla 
başarıya ulaştı. Valilik, Surların 
bakım ve onarımı için ihaleye 
çıkılacağını duyurdu.

Caretta caretta’lar 
festival tehdidinden 
kurtuldu
Başak Kaya’nın başlattığı 
kampanyaya 12.560 kişi 
imza verdi. Mersin’de Caretta 
caretta’ların yuvalama alanında 
planlanan Mersin PopFest 
iptal edildi.

Cihazlara bağlı çocuklar için 
evde özel eğitim imkanı sağlandı
Çiğdem Özavcı, hem kendi çocuğu, hem de  
çeşitli sebeplerle yoğun bakım şartlarında 
evde hayatlarını sürdüren tüm çocuklar için bir 
kampanya başlattı. Özel gereksinimli çocuklara 
destek eğitimlerinin evde verilmesi talebine 
194.816 kişi destek verdi. Uzun süren 
mücadele sonrası MEB bu talebi kabul etti.

BAŞARI

BAŞARI BAŞARI BAŞARIBAŞARI

BAŞARI

Anadolu motiflerine can veren 
87 yaşındaki sanatçı 
Nurhan Acun’un atölyesinde 
kalması sağlandı.
Taksim İstiklal Caddesinde bir sanat sanat 
galerisi olan Nurhan Acun’un, atölyesinden 
çıkarılması gündeme geldiğinde başlatılan 
imza kampanyası 44.908 destekçi ile 
değişim yarattı! Takı sanatçısı Nurhan Acun 
Eller Sanat Galerisinde 40 yıldır takı sanatı 
ile uğraşıyor ve oluşan kamuoyu neticesinde 
çalışmalarına aynı yerde devam edebiliyor.

BAŞARI

2019’UN ÖNE ÇIKAN BAŞARILI KAMPANYALARI...
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Dersim/Tunceli’de Avcılık Yasaklandı
Doğa Gönüllüleri’nin 13 Ocak’ta başlattığı kampanya 
kısa sürede 33.898 imzaya ulaştı. İmzalar elektronik 
ortamda muhataplarına ulaşmışsa da ayrıca 23 Ocak’ta 
çıktısı alınan imzalar, resmi olarak kampanyanın muhatabı 
olan Tunceli Valiliği’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Tunceli Şube Müdürlüğü’ne iletildi. Tunceli Valiliği 
30 Ocak 2019 tarihinde, Tunceli’de dağ keçisi, vaşak, 
ayı, su samuru, kurt gibi hayvan türlerinin avlanmasının 
tamamen yasaklandığını duyurdu.

İzmir’de fayton faaliyetleri son buldu
Metehan Ata Durak’ın başlattığı kampanyaya 
63.387 imzayla başarıya ulaştı. İzmir’de fayton devri 
sona erdi. Faytonlarda çalıştırılan 36 at İzmir Doğal Yaşam 
Parkı’na götürüldü.

Devlet üniversitelerinde canlı modelle 
eğitim hakkı geri geldi
Marmara Üniversitesi’nde üç eğitim yarıyılı boyunca 
güzel sanatlar öğrencilerinin canlı modelle çalışma 
imkanının sağlanmaması üzerine Güzel Sanatlar Öğrenci 
Toluluğu’nun başlattığı kampanya başarıya ulaştı. 
954 kişi imza verdi, canlı modellerin çalışmasına yönelik 
resmi düzenleme getirildi. 

Küçük Ecrin’in yaşaması için umut doğdu
Mustafa Ekemen, 5 yaşındaki yeğeni Ecrin için bir 
kampanya başlattı. Ecrin’in beyni su topluyordu ve 
bulunduğu hastanede uygulanan yanlış tedavilerle 
durumu daha kötüye gitmişti. Kampanyaya verilen 
162.986 imza sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve 
Ecrin’i hava ambulansıyla başka bir hastaneye nakletti. 

İETT kadın şöför istihdamını başlattı
Barış Gencer Baykan, İETT bünyesinde hiç kadın şoför 
çalışmadığını fark etmiş ve bu yönde bir kampanya 
başlatmıştı. Baykan, resmi mercilere de başvuru yaptı. 
İETT Genel Müdürlüğü, tarihinde ilk kez kadın şoför 
alımı için ilan verdi. İlanda, “Sürdürülebilir bir büyüme 
ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün 
olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline 
güveniyoruz” ifadelerine yer verildi.

Erzurum’da ulaşıma indirim
Erzurum’da 1 Ekim itibariyle toplu ulaşıma gelen zamlar 
üzerine kampanya başlatan Fatma Nur Çelik kısa sürede 
1.176 imzaya ulaştı. Twitter hesabında açıklama 
yapan Erzurum BB Başkanı sayın Mehmet Sekmen 
öğrenci ulaşım ücretlerinin artırılmasını öngören UKOME 
kararının iptal edildiğini, öğrencilerin eski tarife üzerinden 
ücretlendirileceğini duyurdu. 

Sivriada kurtuldu
İzel Levi Coşkun’un “Sivriada’nın kaderi Yassıada gibi 
olmasın” diyerek başlattığı kampanyaya 49.808 kişi 
imza verdi. Sivriada’da başlatılan planlama, imar ve inşaat 
projelerinin tamamı iptal edildi. 

Sarıyer Büyükdere İskelesi açıldı
Sarıyer Kent Dayanışması’nın başlattığı, uzun yıllardır 
kapalı olan Büyükdere İskelesi’nin açılmasına yönelik 
kampanya 7.706 imzayla başarıya ulaştı. İskele açıldı ve 
artık vapurlar bu iskeleye yanaşıyor. 

Prof. Dr. Haluk Savaş, pasaportuna 
kavuştu. 

Kanser tedavisi için yurt dışına çıkmak isteyen 
Prof. Dr. Haluk Savaş’a pasaportu verildi. Haluk Savaş, 
KHK ile ihraç edilmiş ancak daha sonra beraat etmiş, 
yurt dışı yasağı da kalkmıştı. Buna rağmen kendisine 
pasaport verilmemesi üzerine Doç. Dr. Cüneyt Teğin’in 
açtığı kampanya 16.425 kişinin imzasıyla başarıya ulaştı. 

2019’UN ÖNE ÇIKAN BAŞARILI KAMPANYALARI...
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2019’DA GÜNDEM VE ETKİ YARATAN KAMPANYALAR!

Kirazlı’da uydulara göre; 
söylenenin 4 katı (195.000*) 
ağaç kesildi. İşletme durdurulsun!
Tema Vakfı’nın uydu görüntüleri üzerinde yaptığı 
inceleme üzerine başlattığı kampanya ülke çapında 
Kaz Dağları’nın korunması için bir hareket başlattı. 
Kampanya Change.org Türkiye’de 2019 yılının en 
çok imza alan kampanyası olurken, aynı zamanda, 
yine Türkiye’de bugüne dek çevre alanında en fazla 
imza alan kampanya oldu. Kampanya ve halkın 
sahadaki mücadelesi sayesinde şu anda Alamos 
Gold şirketinin ruhsatı yenilenmedi ve faaliyetler 
durmuş durumda. Ancak TEMA Vakfı, ruhsatın 
yenilenmeyeceği garanti altına alınana kadar 
kampanyaya devam ediyor.

İstanbul’da Ulaşım 24 Saat Olsun!
Özgür Öz’ün 2 yıl önce başlattığı kampanyada 
bu yıl önemli gelişmeler yaşandı. Özgür Öz, yerel 
seçimler öncesi kampanyayı adaylara yönelik olarak 
düzenledi ve bu konuda söz vermelerini talep etti. 
Kampanya ses getirdi ve Ekrem İmamoğlu ve 
Binali Yıldırım söz verdi. Seçim sonuçları 
sonrası tekrar, bu kez Ekrem İmamoğlu’ndan 
sözünü tutmasını istemeye devam etti. Ekrem 
İmamoğlu,İstanbul’da 24 saat ulaşımla ilgili 
güzel haberleri paylaştı. Ancak Özgür Öz, 
bu haliye ulaşımın gece çalışan insanlara yardımcı 
olmadığını savunarak 24 saat ulaşımın hafta içini 
de kapsamasını ve hatların arttırılmasını istedi, 
kampanyayı devam ettireceğini duyurdu. 

Bodrum Yunus Parkı kapatılsın, 
parktaki tüm canlar 
koruma altına alınsın!
Yazar ve çevre dostu Buket Uzuner’in yürüttüğü 
kampanyada çok önemli gelişmeler yaşandı. 
Kampanyada toplanan imzalar Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras’a teslim edildi. Ahmet Aras, 
Bodrum Yunus Parkı ruhsatını iptal ettiğini duyurdu. 
Ancak yunus parkı işletmesi sahibi mahkemeye 
giderek ruhsat iptali için yürütmeyi durdurma kararı 
çıkardı. Şu anda dava devam ediyor ve kampanya 
da sürüyor. Bu sırada hayvanseverleri mutlu eden 
başka bir gelişme yaşandı. TBMM Hayvan Hakları 
Araştırma Komisyonu Meclis Başkanlığı’na sunduğu 
nihai raporunda bir ilke imza attı ve Türkiye’de 
yeni yunus parkları ve hayvanlı sirklerin açılmasına 
YASAK getirilmesini tavsiye eden bir karar aldı. 
Bu karar uygulanırsa, Bodrum Yunus Parkı dahil 
Türkiye’deki yunus parklarının sonu gelecek.
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Change.org açık bir platformdur. 
Değişim için güçlü bir araç sağlarken, 
kullanıcılarımız için mümkün 
olduğunca güvenli kalmasını 
sağlamak da bizim görevimiz. İşte 
bu nedenle Change.org’u kullanma 
kurallarını ana hatlarıyla gösteren 
bu Topluluk İlkelerini bir araya 
getirdik. Change.org’da farklı ve 
çeşitli içerikler görmeyi çok seviyoruz. 
Ama sevmediğimiz ve müsamaha 
göstermediğimiz bazı konular var:

Şimdi, Change.org’da görmeyi 
sevmediğimiz, bizi içeriği 
kaldırmaya veya kullanıcı 
hesaplarını kısıtlamaya zorlayan 
hususlar şunlar:

Nefret söylemine hayır – Bizler 
ifade özgürlüğü taraftarlarıyız ama 
nefret söylemine izin vermeyiz. Nefret 
söylemi, tipik olarak yaşları, renkleri, 
sakatlıkları, etnik kökenleri, cinsel 
kimlikleri, milliyetleri, milli kökenleri, 
ırkları, dinleri, cinsiyetleri, cinsel 
yönelimleri, tıbbi durumları veya gazi 
statüleri gibi özelliklerine göre bütün 
bir insan sınıfına saldıran veya dil 
uzatan inançların veya uygulamaların 
savunuculuğudur.

Şiddete hayır – Fikirler güçlüdür; 
değişim için kuvvetli ve barışçıl 
katalizörler olabilirler. Herhangi birine 
karşı şiddeti doğrudan körükleyen, 
öven veya teşvik eden içeriğe izin 
vermeyiz.

Başkasıymış gibi davranma – 
Change.org, gerçek meseleleri 
destekleyen gerçek insanların 
öykülerini paylaşmak üzere 
tasarlanmıştır. Bir imza kampanyası 
başlatmak veya imzalamak için e-posta 
adresini kullanman lazım ve birden fazla 
hesaba izin vermiyoruz. Başka insanlar 
adına imza atma, başkalarının e-posta 
adresini kullanma veya tanınmış kişiler 
dahil insanları veya kurumları taklit 
etme.

Başkalarının özel hayatını ihlal etme 
– Change.org’daki çoğu içerik halka 
açıktır, bu yüzden bahsettiğin kişilerin 
özel hayatına saygı göster. Kişisel 
e-posta adresleri, kimlik belgeleri, 
kredi kartı numaraları, ev adresleri, 

kişisel telefon numaraları gibi kişisel 
bilgileri veya insanların özel ortamlarda 
paylaşılmış fotoğraflarını onayları 
olmadan paylaşma.

Sataşma – Aynı zamanda hem etkili 
hem de saygılı olabilirsiniz. Karar 
vericileri ve diğer kullanıcıları ikna 
etmeye çalışırken kişisel özelliklerinden 
ziyade insanların eylemleri üzerine 
odaklan. 

Gereksiz yere çarpıcı görseller 
kullanma – İstenmeyen şekilde şiddet 
içeren, açık saçık veya lüzumsuz yere 
rahatsız edici görüntüler ve sözcükler 
paylaşma. 

Çocuklara zarar verme – Yalnız 
ebeveynler ile yasal vasilerin 
çocukları hakkında görüntü dahil 
çevrimiçi içerik paylaşma hakkı vardır. 
Change.org’u çocukların korunması, 
çocuk pornografisi veya cinsel 
istismarla ilgili kanunları ihlal eden 
içerik paylaşmak için kullanma. 
Çocukları korumak istiyoruz, bu yüzden 
Change.org’u kullanmak için 
13 yaşında veya üzerinde olmalısın.

Ticari amaçlı toplu e-postalar 
gönderme – Change.org halkı 
ilgilendiren meseleler içindir. İmza 
kampanyanın başarısında ticari bir 
çıkar olabilir ama platformu doğrudan 
ürün satmak, toplu, istenmeyen iletiler 
göndermek veya buna benzer başka 
davranışlar için kullanmamalısın.

Yasaları çiğneme – Change.org’u 
değişmesini istediğiniz yasalar hakkında 
farkındalığı arttırmak için kullanabilirsin 
ama bu, yasa dışı faaliyet platformu 
değildir. Change.org’u kullanış şeklinin 
diğer insanların haklarını koruyan 
yasalar dahil yürürlükteki ulusal yasaları 
ihlal etmemesine dikkat et. Örneğin, 
iddialarının delilinin olduğundan emin 
ol, çünkü iftira niteliğinde olduğu tespit 
edilen içeriği kaldırabiliriz.

Lütfen sorunları bildirin!
Change.org’da acil bir durumu 
gösteren içeriğe rastlarsan, örneğin 
birisi tehlikedeyse, bize bildir ama önce 
derhal yerel yetkililerle irtibata geç.

Platformumuzda her ay on binlerce 
imza kampanyası başlatılıyor ve bu 
sayı büyümeye devam ediyor. Topluluk 
Kurullarının ihlallerinin bildirilmesi 
hususunda kullanıcılarımıza bel 
bağlıyoruz.

Yukarıdaki “Yapılamayacaklar”dan 
herhangi birisini görürsen bize söyle. 
Bu ilkelerin ihlalleri ile ilgili olarak 
bizi uyarmanın en iyi yolu platforma 
kullanıcı girişi yapmak ve imza 
kampanyalarındaki “İlkeler ihlalini 
ihbar et”e (“imzalama sebepleri”nin 
hemen altında) tıklamak veya 
Yardım Merkezimiz aracılığıyla 
bize yazmaktır.
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