Dokunuyoruz!

z?

Dokunmak

Ebru Uygun
TOÇEV
Kurucu/Yönetim Kurulu Başkanı

“Dokunmak” kavramı içinde çok fazla anlam barındıran “büyülü bir kelime” bana göre... Derinliğine düşündüğümüzde çok
şey buluruz aslında içinde, insana ve hayatımıza dair; dostlukların, acıların, aşkların, hüzünlerin ve mutlulukların hikayeleriyle
doludur ve bizi biz yapan değerler bir nakış gibi işlenmiştir
aslında… Ama hep kaçarız yaşanmışlıklardan. Farkına varmayız
bize dokunanların ve bizim dokunduklarımızın... Yaşananları
yeniden anlamak ve hayatı keşfetmek için “dokunmak” kavramının iç zenginliğine yolculuk yapmak yeterlidir aslında. Değer
de doğrusu!
İşte TOÇEV böylesine anlamlı ve değerli hikayelerin toplamıdır; yaşamaya ve yazmaya gönüllü olduğu daha nice hikayeler
için çabalayacağı gibi…
“Farkında mısınız? Dokunuyoruz” dedik ve on yedi yıldır “sevgiyle, samimiyetle, içtenlikle dokunduk” sayıları milyonları bulan
çocuklarımıza. Yüzlerce kişiyle beraber dokunduk. Çocuklarımızın sorumluluklarını yüreğimizde hissederek dokunduk. Onlarla
çiçek açtık, birlikte hissettik, birlikte büyüdük; hayatı birlikte
keşfettik yeniden. Hayatımızı birlikte değiştirebileceğimizi öğrendik her dokunuşumuzda.
- Son yedi yılda 201 okul onarımı,
- Son altı yılda 70.000 çocuğa kırtasiye malzemesi, bot-mont ve
karne hediyesi dağıtımı,
- Son beş yılda 8 yatılı ilköğretim bölge okulunun (YİBO) iç ve
dış mekan donanımı,
- Son dört yılda 29 öğretmen lojmanının iç-dış donanımı ve
düzenlenmesi,
- Son beş yılda 100’den fazla çocuk parkı düzenlemesi ve açılışı,
- Son beş yılda 39.262 çocuğa ilk yardım eğitimi,
- Son üç yılda 2.006.908 çocuğa ağız–diş sağlığı eğitimi,
- Son iki yılda 1.019.717 çocuğa kitap dağıtımı,
- Son bir yıl içinde 27 okula kitaplarıyla birlikte kütüphane
kurulumu,
- Son beş yılda 100.000 köy çocuğuna tiyatro ulaştırılması,
- Son iki yılda 10.605 çocuğa gıda desteği ve sağlıklı beslenme
eğitimi,
- Son üç yılda 38.044 çocuğa küresel ısınma eğitimi,
- 17 yıldır TOÇEV bünyesinde yetişen binlerce TOÇEV çocuğu,
ve daha birçok proje ile toplam 5.000.000 çocuğa dokunmuşuz.
Dokunduk ve hissettik… Paylaştık ve bizimle beraber yol alan
herkesle, çocuklarımızla öğrendik; öğrendiklerimizi hep birlikte
çoğaltmanın ve tüm öğrendiklerimizi her zaman ve açık yüreklilikle paylaşmanın zamanıdır.
“Farkında mısınız? Dokunuyoruz” derken hem bunca yıl hep
beraber başardığımız güzellikleri hatırlayalım hem de bundan
sonra bunca yılın deneyiminden çıkardığımız her olumlu sonucu bir STK olma sorumluluğu ile paylaşalım. Bizler gibi, sizler
gibi milyonlar gönülden dokunmaya devam etsin istedik.
Dokunmak cesaret ister; cesaret için hissetmek gerekir; hissetmek geleceğe duyulan, kendine duyulan sorumluluktur; gelecekse çocuklarımızındır…
Farkındaysak dokunmaya devam edelim!
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Çocuklarımız İçin Neler Yapabilirsiniz?
“Okumak Her Çocuğun Hakkıdır”

Çocuklarımıza hak ettikleri eğitim koşullarını sağlamak için bu yolda birlikte yürüyelim

Manevi Aile
Aylık düzenli bağışlarınızla bir veya daha fazla çocuğumuzun Manevi Ailesi olabilir, eğitim hayatlarına güven içinde
devam etmelerini sağlayabilirsiniz.
Bir ilköğretim veya lise öğrencimizin Manevi Ailesi olmak
için aylık düzenli bağış miktarı: 50 TL.
Bir üniversite öğrencimizin Manevi Ailesi olmak için aylık
düzenli bağış miktarı: 165 TL.
Eğitici Aile
Aylık düzenli bağışlarınızla bir veya daha fazla çocuğumuzun
Eğitici Ailesi olabilirsiniz. Bu yolla, çocuklarımızın sosyal
bireyler olarak yetişmeleri için düzenlediğimiz eğitim içerikli
sosyal aktivitelere destek olabilirsiniz. Bir çocuğumuzun eğitici ailesi olmak için aylık düzenli bağış miktarı: 20 TL.
Eğitim Havuzu
Web sitemizin www.tocev.org.tr/online-bagis sayfasından
online olarak ya da hesap numaralarımıza havale/EFT
yoluyla bağış yapabilirsiniz. Doğum günü, evlilik yıldönümü,
nikah ve doğum gibi mutlu günlerde ya da hastalık, vefat gibi
acı günlerde çiçek, çelenk göndermek yerine sevdiklerinizin
adına bağış yapabilirsiniz. Kurban, fitre ve zekatlarınızı bağışlayabilirsiniz. Bu yollarla, TOÇEV çocuklarının ihtiyaçlarını
karşılamamıza destek olabilirsiniz.
TOÇEV Ürünleri
GittiGidiyor.com ve Morhipo.com internet sitelerinden
ulaşabileceğiniz ürünlerimizi, sevdikleriniz ve kendiniz için
satın alabilirsiniz.
Gönüllü Desteği
Gönüllü desteği bağlamında, çocuklarımız için planladığımız faaliyetlerde abla-ağabey desteği sağlayabilirsiniz.
Faaliyetlerin belirlenmesinde ve organize edilmesinde destek
olabilirsiniz. İlginiz ve eğitiminiz olan konularda çocuklarımıza ders verebilirsiniz. Ofis ve depo çalışmalarımıza destek
olabilirsiniz. Uygulanabilir alternatif projelerinizi paylaşabilirsiniz. Bağlantıda olduğunuz firmalarla işbirliği yapmamızı
sağlayabilirsiniz.
Tanıtım Desteği
İnsertlerimizin, dergi ve gazetelerde yer almasını sağlayabilir,
Facebook ve Twitter sayfalarımızdan bizi takip edebilir, bizi
listenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye edebilir, böylelikle daha
fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.
Ürün İşbirliği
Tasarımını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin satışından elde edilen
gelirin tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilirsiniz.

........................................................................................................................................................................

Bireysel

Kurumsal

Manevi Firma
Çalışanınız bir çocuğu kendi imkanları ile okuturken bir
başka çocuğu da çalışanınız adına kurum olarak okutabilirsiniz. Böylece çalışanlarınız ile kurumunuz arasındaki sinerjiyi
kuvvetlendirebilirsiniz.
Eğitim Havuzu
Web sitemizin ww.tocev.org.tr/online-bagis sayfasından online olarak ya da hesap numaralarımıza havale/EFT yoluyla
bağış yapabilirsiniz. Çalışanlarınızın; doğumgünü, evlilik
yıldönümü, nikah ve doğum gibi mutlu günlerinde ya da
hastalık, vefat gibi acı günlerinde çiçek, çelenk göndermek
yerine firmanız adına bağış yapabilirsiniz.
TOÇEV Ürünleri
GittiGidiyor.com ve Morhipo.com internet sitelerinden
ulaşabileceğiniz ürünlerimizi, kurumunuz çalışanları ya da
müşterileriniz için satın alabilirsiniz.
Ürün İşbirliği
Ürünlerinizin satışından elde edilen gelirin tamamını veya bir
bölümünü bağışlayabilirsiniz.
Kurumsal Gönüllülük
Planlayacağımız çalışmalarla, kurum çalışanlarınızın bir araya
gelerek aktiviteler yapmasını, kendi hayatlarından başka
yaşamları fark etmelerini ve yaşadığı toplumla ilgili sorunlara
çözüm üretmelerini sağlayabilirsiniz. Bizim danışmanlığımızda, çocuklarımızın bir ay ya da bir yıl süresince devam eden
aktivitelerini planlayıp, çalışanlarınızla birlikte hayata geçirebilirisiniz. Böylece, çocuklarımızla birlikte olup, gelişmelerini
gözlemleyebilirsiniz. Sürmekte olan projelerimize destek
olabilirsiniz. Kurumunuzda, eğitimine destek verdiğimiz
çocuklara staj imkanı sağlayabilirsiniz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Birlikte üretebileceğimiz proje ile faaliyet gösterdiğiniz alan
doğrultusunda çocuklarımıza destek olabilirsiniz.
İhtiyaç ve Aktivite Sponsorluğu
Firmanızın çalışma alanından TOÇEV’in faydalanmasını
sağlayabilirsiniz. Vakfımızın yürüttüğü aktivitelere sponsor
olabilirsiniz.
Ayni Bağış
Çocuklarımızın ihtiyacı olan herhangi bir malzemeyi üreten
veya satan bir firmaysanız, bu ürünleri vakfımıza ileterek
onların ihtiyaçlarını ayni olarak karşılayabilirsiniz.(Kalem,
mont, bot v.s.)
Tanıtım Desteği
İnsertlerimizin, kurumunuzun dergi ve gazetelerinde yer
almasını sağlayabilir, kurumunuzun Facebook ve Twitter
sayfalarından bizi takip edebilir, listenizdeki kişilere bizi
tavsiye edebilirsiniz.
Reklam Desteği
Düzenli aralıklarla yayınladığımız bültenimize reklam vererek çocuklarımızın eğitimine destek olabilirsiniz. Ayrıca
kurumunuzun internet sitesine koyacağınız linkimizle
vakfımız çalışmalarından daha çok kişinin haberdar olmasını
sağlayabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Bade Takazoğlu
Genel Müdür
TOÇEV;
Dokunduğu 5 milyon çocuğun hayatına artı değer kattı.
Binlerce insanın desteklerinin doğru yerlere ulaşmasını
sağladı.
Yüz binlerce kişide sosyal sorumluluk bilinci oluşturdu.
Biz değiştirdiklerimizi paylaşırken, sizlerin de kendi
dünyanızı sorgulamanız için;
“Farkında mısınız? Dokunuyoruz!” dedik.
Bugüne kadar dokunduklarınızı,
dokunduğunuz yaşamlarda farkında olmadan yarattığınız değişimi,
Değiştirebilecekken dokunmadıklarınızı, sadece şikayet
edip, hiçbir şey yapmadıklarınızı,
düşünün istedik!
Neler yaptığınızı ve neler yapmadığınızı fark edin!
Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bir topluma dönüşebilmemiz için çevrenizdeki sorunları tespit etmeniz ve
yetkinliklerinizi keşfetmeniz yeterli.
Unutmayın, yaşadığınız kentte, ilgi duyduğunuz alanda
bir sivil toplum kuruluşuna katılabilir ya da bireysel
olarak bir okula bir yurda destek eli uzatabilirsiniz.
Haydi, yapabileceklerinizi fark edin!

Kimler TOÇEV’den destek
alabilir?
T.C. vatandaşı, okumaya istekli, ders başarı durumu iyi ama
ailesinin maddi durumu yetersiz olan ilköğretim öğrencileri
destek için başvurabilir.
Destek vereceğiniz çocuklara nasıl ulaşıyorsunuz?
Vakfımıza başvuran ya da
yerel yönetimlerin vasıtası ile
ulaştığımız çocuklarımızdan
vakfımızın misyonuna uygun
olanları seçiyoruz.
Vakıf bünyesine alınacak ve
çıkarılacak öğrencilere nasıl
karar veriyorsunuz?
Bunun için özenle belirlediğimiz kriterlerden oluşan bir
puanlama sistemini kullanıyoruz. Puanlama sistemimiz
çocukların okumaya ve ders
çalışmaya istekliliği, okul
başarısı ve karne ortalaması,
öğrenme düzeyi, problemli
ve riskli davranışları, ailenin
ise aylık geliri, sosyal güvencesi, anne ve babanın hayatta
olması, kira verme durumları,
ailede okuyan çocuk sayısı,

anne-babanın iş durumu ve
çocuklarını çalıştırma durumu
göz önünde bulundurularak
oluşturuluyor. Yılsonunda,
çocuklar çıkarım kriterlerine
göre yeniden değerlendiriliyorlar. Alım kriterlerinin yanı sıra,
yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz
aktivitelere katılım ve yılda üç
kez ulaştırdığımız malzemeleri
alım durumlarını artı puan
olarak değerlendiriyoruz.
Üniversite öğrencileri burs
başvurusu yapabiliyor mu?
Sadece ilköğretim çağında
vakıf kapsamına aldığımız
öğrencilere, üniversiteyi kazanmaları durumunda harçlık
desteği veriyoruz.
Okullar en sık hangi malzeme taleplerinde bulunuyor?
En sık kitap, kütüphane
yapımı, giyecek, bilgisayar,
projeksiyon cihazı, fotokopi
makinesi, ana sınıfı ve kırtasiye
malzemesi ile oyun parkı talebi
geliyor.
İkinci el eşya alıyor musunuz?
Çocuklarımızın kendilerini
özel hissetmeleri yönünde
çaba gösterdiğimiz için, ikinci
el eşya almamaya özen gösteriyoruz. Sadece ikinci el kıyafet
bağışlamak isteyenlerle okullar
arasında köprü vazifesini
üstleniyoruz.
TOÇEV’in çocukların eğitimine destek olma dışında
projeleri de var mı?
Çocuklarımızın hayatını
etkileyen negatif faktörleri
ortadan kaldırmak amacı
ile çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Desteklediğimiz
çocukların hayatlarına dâhil
oldukça, gözlemlediğimiz
tüm olumsuzlukları gidermek ve çok daha fazla sayıda
çocuğun hayatında değişiklik
oluşturmak için proje bazlı
çalışmalar yapıyoruz. Toplamda, ulusal ve uluslararası
kurumlarla yürüttüğümüz 12
kurumsal sosyal sorumluluk
projemiz var.
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Çocuklarımız

ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARADAYIZ
Çocuklarımızın eğitimlerinin yanı sıra sosyal olarak da gelişimlerine katkı sağlayabilmek adına her ay öğrencilerimizin yaş gruplarına göre bir faaliyet düzenliyoruz.
Bir gün sinemaya, bir gün buz pistine gidiyoruz. Bir yandan eğleniyor, bir yandan gelişiyoruz…

Kişisel Gelişime Odaklandık
Aile Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi ile birlikte kişisel gelişim ve
duygular üzerine üniversite öğrencilerimizle birlikte atölye çalışması düzenledik. Nesteren Gazioğlu’nun verdiği
eğitimde üniversite öğrencilerimiz iki
saat boyunca farklı bir deneyim yaşarken çok keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.
Aktivitemizi öğrencilerimizle birlikte
Burger King’de yemek yiyerek ve birbirinden güzel konularda sohbet ederek
bitirdik.

Birbirlerini ve ilişkilerini farklı koşullarda sınayan, bazen ateşkes, bazen
esaret, bazen ihanet, bazen çırpınışın
yaşandığı bir ilişkiyi anlatan “Sen
Olmasaydın” oyununu Akatlar Kültür
Merkezi’nde üniversite öğrencilerimizle birlikte izledik. Bol kahkahalı
oyunda öğrencilerimiz oldukça güzel
saatler geçirdi.

Bal Nasıl Olur?

Eğlenceye Doyduk
Atlantis Eğlence Merkezi'nde ilköğretim
ve lise öğrencilerimizle beraber çarpışan
araba, köpekbalığı, uçak, tren gibi birçok
oyuncağa binerek eğlenceli ve keyifli
zaman geçirdik. Etkinliğimiz sonunda
Burger King'de yemek yedik. Bütün yüzlerin güldüğünü görmek muhteşemdi.

"Ayı Yogi" Filmini İzledik
İlköğretim öğrencilerimizle beraber
“Ayı Yogi” filmini izleyerek çok eğlenceli vakit geçirdik. Sinemadan sonra
hep beraber yemek yedik. Etkinlik
sonunda çocuklarımızın mutluluğu
yüzlerinden okunuyordu.
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Tiyatro Keyfi

İlköğretim öğrencilerimizin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde Burger King'de yemek yedik.
Daha sonra Atlantis
Eğlence Merkezi'nde arıların nasıl bal yaptığını
anlatan kısa bir tanıtım
filmi izledik. Etkinlikten sonra Atlantis'te
çocuklarımızla çok
eğlendik.

Ali Rıza Özlü
Danışman
Dokunursun ve dokunduğun şey de
sana dokunur.
Tıpkı atom altı parçacıklarının sürekli
dokunup değişmesi/dönüşmesi gibi;
yeni dünya algıları oluşur birlikte ve
birlikte değişir, birlikte büyürüz.
Birlikte olmanın anlamını buradan
arayıp, buradan yeni dünyalar kurabiliriz.
Sevgiyle dokunursun, sevginin sıcaklığı değiştirir çocuğu ve insanı.
TOÇEV sevgiyle dokunmayı en
önemli değeri sayar.
TOÇEV bir gönül yuvasıdır sıcağını
paylaşan.

Aybike Yurtsever Guşa
Genel Müdür Yardımcısı

Çocuklar…
Hayatımızın en meşakkatli ama aynı
zamanda en sevgi dolu zamanlarını
yaşatır bizlere. Sorunları ile ilgilenirken bazen boğulduğumuzu ve
çözümsüz kaldığımızı düşündüğümüz
anlarda, bir söz, bir bakış ne kadar
doğru yolda olduğumuzu anlatır
bize.
Hayal kurarız çocuklarımız için.
Daha iyi şartlarda okusunlar ki;
ülkemizin geleceğini aydınlatsınlar,
daha iyi beslensinler ki: onlar da

sağlıklı nesiller yetiştirebilsinler ve
daha çok sevgi görsünler ki; kendi
çevrelerine mutluluk yayabilsinler.
Burada tüm öğrencilerimizle birebir
ilgilenirken kurduğumuz bu hayalleri
hayata geçirmeye çalışırız.
Onların mutluluğunu ve okuma
sevgisini pekiştirebilmek için var
gücümüzle çalışırız.
Gelin siz de bizim bu sevgimize ve
çalışmamıza ortak olun. Olun ki
çocuklarımızın hayalleri de gerçeğe
dönüşsün.

"Eyvah Eyvah 2"yi
İzledik
Lise öğrencilerimizle beraber izlediğimiz "Eyvah Eyvah 2" filminde Ata
Demirer ve Demet Akbağ’ın maceralarına çok güldük. Filmden sonra
yemek yedik ve hoş sohbetler ettik.

Bankacılığı Tanıdık
8. sınıf ve lise öğrencilerimizle beraber “Mesleki Tanıtımlar” çalışması
kapsamında Yapı Kredi Bankacılık
Akademisi'ne gittik. Sezgin Ege, Yapı
Kredi'nin kuruluşunu görseller aracılığıyla çocuklarımıza anlattı. Canan

Demiral'ın anlatımıyla, işe yeni başlayanların eğitim aldığı bölümleri gezdik.
Yemek salonunda Hasan Erdoğan, çağrı
merkezleriyle ilgili bilgi verirken sunulan
ikramların ardından keyifli bir şekilde
Yapı Kredi’den ayrıldık.

Çağıl Kazancı
Eğitim Bölümü/
Psikolog

“Body Worlds” İle
Vücudumuzu Tanıdık

Lise ve üniversite öğrencilerimizle birlikte katıldığımız Body Worlds sergisine
herkesin ilgisi büyüktü. Sergi
etkinliğini yemek yiyerek
tamamlarken, Body Worlds
hepimizin çok farklı bir tecrübe yaşamasını sağladı.

Kalbimizde küçücük bir bavulla çıktık
yola. Günlük hayat gailesinde gösterilmeyen sabrı koyduk içine. Çünkü;
büyütmek sabır ister. Pembe kalemler
aldık yanımıza, bedenlere sığmayacak
kadar büyük sevgiler çizmek için.
Turuncular aldık, ağızlardan çıkıp
dinlenmemiş, havada avare gezinen
kelimeleri alıp akıllara nakşetmek için.
Maviler aldık, yüzlerce bulut çizip
içinde umut yetiştirebilmek, onları
gökyüzüne salabilmek, özgür kılıp
rüzgarla istedikleri yere gidebilmelerini
ve sonunda yağmur olup toprakları
besleyebilmelerini sağlayabilmek için.
Kırmızılar aldık hep birlikte korkuları
balonlara çizip, onları patlatıp karanlıktan kurtulabilmek için...
Kalbimizde küçücük bir bavulla çıktık
yola. Kalplerinde renkleri olan herkese
teşekkürler…
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Çocuklarımız

Tiyatroyla Keyifli Saatler

Avrupa Yakası’ndaki ilköğretim öğrencilerimiz, Akbank Sanat Evi’nde sahnelenen “En Mutlu Kim?” adlı tiyatro
oyununu izledi. Çocuklarımız, sahneye
her an başka bir karakterin çıktığı “En
Mutlu Kim?” oyununda kimi zaman
“Meddah”, kimi zaman “Karagöz”,
kimi zaman da “Keloğlan”a dönüşen
karakterler sayesinde tiyatronun büyülü
dünyasına kendilerini kaptırdılar. “En

İstanbul’da ikamet eden ortaokul ve
üniversite öğrencilerimiz Nişantaşı On
Cafe’nin sponsorluğunda karaoke ile
tanıştı. Sözleri çıkarılmış şarkıların melodileriyle önlerindeki ekrandan yazılı
sözleri takip ederek mikrofona şarkı
söyleyen çocuklarımız, hem eğlendiler
hem de stres attılar. Karaoke’de bilmedikleri şarkıları söylerken birlikte
kahkahalarla eğlendiler. Aktivite esnasında çocuklarımız ile ailelerine aperatif
yiyecekler ve içecekler ikram edildi. Çocuklarımız ilk defa yaşadıkları karaoke
deneyimiyle çok mutlu oldu.

İftar Yemeğinde Buluştuk
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İlköğretim ve lise öğrencilerimizle
birlikte Korukent’te gruplara ayrılarak bowling oynadık. Çok keyifli
çekişmelere sahne olan müsabakaların ardından hep birlikte yemek
yedik ve sohbet ettik. Bu güzel
etkinliğimizin ardından çocuklarımızla tekrar buluşmak üzere gülen
yüzlerle Korukent’ten ayrıldık.

Mutlu Kim?”, “En Güçlü Kim?”, “En
Büyük Kim?” gibi soruların cevaplarını hikayelerinde saklayan kahramanlar çocuklarımıza çok önemli bir de
sır verdi: “İnsanlar yaşlandıkları için
oyun oynamaktan vazgeçmezler, oyun
oynamaktan vazgeçtikleri için yaşlanırlar”. Etkinlik sonunda da yemek yerken
öğrencilerimiz ve aileleri ile keyifli bir
sohbeti paylaştık.

Karaoke Heyecanı

Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar
yemeğimizi öğrencilerimizin, öğrencilerimizin ailelerinin, TOÇEV ekibinin ve
gönüllülerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. ISS Catering’in hazırladığı mönüde
çorba, tavuk sote, pilav, güllaç ve ayranın
bulunduğu yemek esnasında sohbet
ettik ve çocuklarımızla eğlenceli saatler
geçirdik. İftar yemeğimizin ardından gıda
paketlerimizin dağıtımını gerçekleştirdik.
İftar yemeğimize sponsor olan ISS Catering, Şişli Belediyesi, Tesco Kipa, Tursan
ve Ulusoy’a teşekkür ederiz.

Bowling Oynadık

Duygu Çavdar
Eğitim Bölümü/
Psikolojik Danışman
Günler öncesinden bir koşturmaca,
bir telaş başlar. Hazırlık safhası önemlidir. Zaman anlam kazanmalı, güzel
bir şeyler çıkmalı ortaya. Ve çocuklara
haber uçar; uzaklardan ablaları gelecek. Tek bir amaç için kilometrelerce
yol alınır. Çıkılan bu yolda, gündüz
ve gece anlamını yitirir. Yaşanılan
yorgunluk çocuğa ulaşana kadardır.
Sonrası bir masal sanki…
Birlikte geçirilen saatler, yenilen
yemekler ve hayata dair edilen sohbetler… Hele bir de aktivitelerde bir
araya gelmişseniz çocuklarla, o zaman
hayatlarında yılda iki ya da üç kez gördükleri ablaları o kadar değerlidir ki...
En önemlisi de aileleriyle paylaşamadıklarına ortak olup, onları dinlemenizdir. Bir şehirden başka bir şehre geçerken, her birinde farklı bir hikâyeye
ortak oluyoruz. Ardımızda bırakırken
çocukları, zihnimize kazınanlarla
ayrılıyoruz. Bizim çocuklarla aramızda
kurduğumuz köprü, geleceğe umutla
bakabilmek için. Her tur dönüşünde
baktığım fotoğraf karelerinde gözlerimdeki ışıltı yorgunluğuma galip
gelmişse, anlıyorum ki ben doğru
şeyler yapıyorum.

Buzun Üstünde Eğlence
Ortaokul öğrencilerimiz ile birlikte Metrocity AVM’deki Icessporto’da buz pateni
keyfi yaşadık. Buz üzerinde, tüm düşlerinin zihinlerinde kayarcasına yol alıp gerçeğe dönüşmesini isteyen çocuklarımız
rahatlatıcı, huzurlu aynı zamanda eğlenceli aktivitenin doyasıya tadını çıkardı. Çok
ilgi çeken bu aktivitede, çocuklarımızın
özgürlüğüne, mutluluğuna ve huzuruna
ortak olmak büyük keyif verdi. Buz pateninden sonra hep birlikte McDonald’s’da
yemek yedik ve sohbet ettik.

Resim Şenliği
İlköğretim öğrencilerimizle Carousel
Alışveriş Merkezi’nde 23 Nisan Çocuk
Bayramı'nda, ünlü Ressam İsmail Acar
ve Piyano Sanatçısı Burçin Büke'nin değerli katkılarıyla sanat dolu bir etkinliğe
katıldık. Burçin Büke'nin piyano dinletisini gözleri kapalı ve hayaller kurarak
dinleyen çocuklarımız; dinleti sonrasında
gözlerini açarak hayallerini İsmail Acar
ile tuvallere yansıttılar. Aktivite sonrasında
Carousel’in
desteği ve
aracılığı
ile Bursa
İskender
sponsorluğunda hep
birlikte yemek yedik
ve aktivite
üzerine sohbetler ettik.

Köpük Şov

Avrupa Yakası’ndaki, ilköğretim ve
ortaokul öğrencilerimizle birlikte Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Köpük Show”u izledik. Sihirli baloncuklarıyla dünyada izleyen herkesi büyüleyen
Fan Yang, müzik, ışık ve lazer eşliğindeki benzersiz gösterisiyle çocuklarımıza
inanılmaz bir deneyim yaşattı. Sihirli
baloncukların dansına kapılıp, birlikte
unutulmaz anlar yaşayan çocuklarımız,
eğlenceli, eşsiz ve büyüleyici köpük gösterisini izlemekten çok mutluydu.

Atölye Çalışması
ile Farklı Deneyim
Anadolu Yakası’nda oturan tüm
yaş gruplarındaki öğrencilerimiz
için Moda İlköğretim Okulu’nda,
Avrupa Yakası’nda oturan tüm yaş
gruplarındaki öğrencilerimiz için
ise Açı İlköğretim Okulu’nda Aile
Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi’nin değerli desteği ile atölye
çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza, öğrencilerimiz pilates eğitmeni ile
egzersiz yaparak başladı. Kişisel gelişim
ve duygular üzerine “iletişim-etkileşim”,

“öfke-özgüven” çalışmaları yaptık.
Öğrencilerimiz iki saat boyunca farklı bir
deneyim yaşarken çok keyifli ve eğlenceli
vakit geçirdiler.

Sandy Kasar
Eğitim Bölümü/
Psikolog
Her birimiz karanlıkla savaşan birer
güneşiz aslında. Gözlerimizi kapayalım.
Kapkaranlık bir odanın penceresinden
çaresizce karanlık gökyüzüne bakarak
binlerce dilek tutan küçük bir çocuk
olduğumuzu hayal edelim. Sadece
bekliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz
ki; içinde bulunduğunuz karanlıkla
savaşabilecek tek güç, kalem tutmayı
bekleyen minik parmaklarınızı ısıtabilecek tek sıcaklık, çevrenizde karanlık
kalmış zihniyetlerin göremediği geleceği aydınlatabilecek tek çare güneş!
Her gün hayatınıza güneşin doğmasını
bekliyorsunuz. Şimdi gözlerimizi açma
vakti… Biz aslında pencerenin önünde
çaresizce oturmuş, binlerce dilek tutan
çaresiz çocuk değiliz. O çocukların
soğuktan donmuş minik parmaklarına
kalem uzatarak yüreklerini ısıtacak
olan büyük elleriz. Hayallerini küçük
dünyalarından büyük ufuklara taşıyacak olan yürekleriz. Biz soğuk kışı yok
etmek için minik yüreklerini ısıtan, hayatlarındaki karanlıkla savaşan güneşiz
aslında. Biz minik parmakların çizmeye
çalıştığı geleceğin resmini, hayallerden
alıp renkli boyalarımızla, umutlarımızla, sevgimizle, desteklerimizle hayata
geçirmek için çabalıyoruz. Çocuklarımızın her biri parlamayı bekleyen
mücevherlerimiz aslında. Biz TOÇEV
olarak hazinelerimizi tırnaklarımızla
kazıyarak ortaya çıkarıyor, güneşimizin
ışıltılarını keşfettiğimiz pırlantalara
doğru yöneltip onları parlatabileceğimizi görüyoruz. Bu bizim en büyük
zenginliğimiz...
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Pikniğimizde Çocuklarımızla Buluştuk

Bu yıl da Hezarfen Havaalanı’nda
yapılan pikniğimizi, bize her zaman
destek veren ISS Catering’in yemek ve
içecek sponsorluğuyla gerçekleştirdik.
Kendi personelinden aşçılar ve yardımcılarla yemek ve içeceklerin servisini
de sağlayan ISS Catering, sabah piknik
alanına gelen çocuklarımıza ve ailelerine
poğaça-çay ikramında bulundu. Sim
Animasyon ekibi yine gönüllü olarak

çocuklarımızın ve
ailelerinin eğlenceli
vakit geçirmelerini
sağladı. Çocuklar
ve aileleri oyunlarla eğlenirken öğle
saatine doğru köfteler pişirildi. Öğle
yemeğinin ardından
meyve ikram edildi
ve tekrar oyunlara
kaldığımız yerden
devam ettik. Pikniğe katılan herkes
organizasyondan çok memnun kaldı.
Özellikle TOÇEV ailesine yeni katılan
öğrencilerimiz ve aileleri bu ilk tecrübelerinde çok eğlendiklerini söylediler.
Günün ilerleyen saatlerinde Fritolay’ın
çocuklara hediye ettiği atıştırmalıklardan ve aromalı sütlerden ikram ettik.
Son oyundan önce Algida’nın çocuklarımıza ikram ettiği dondurmaları yedik.
Takdir ve teşekkür alan tüm öğrenci-

En Sevdikleri İsimleri Ödüllendirdiler
Öğrencilerimiz Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen Aslan Max
Şenliği’ne katılma imkanı buldu.
Çocuklar, müzikten sinemaya, sokak
oyunlarından dansa kadar 14 farklı
kategoride en sevdikleri isimleri ödüllendirdi. Şenlik çocukların kendilerini
ifade etmeleri ve farklı konulara ilişkin
fikirlerini ortaya koymaları için önemli
bir araç oldu. Ünlü isimlerin katılımıyla
gerçekleşen şenlikte, “Öyle Bir Geçer
Zaman Ki” dizisi oyuncusu Emir Berke
Zincidi, 'En Sevilen Çocuk Oyuncu'
ödülünü aldı.

Çırağan Palace Kempinski’den Staj İmkanı
Çırağan Palace Kempinski ailesi,
iki öğrencimize, bünyesinde staj
imkanı sağlayarak, iş hayatlarında
attıkları ilk adımlarına destek oldu.
Çocuklarımızın hem bir gelir sahibi
hem de sigortalı olmasını Çırağan
Palace Kempinski’de lobiden mutfağa kadar otelin her alanında belirli
sürelerde staj yapan öğrencilerimiz,
önümüzdeki aylarda özel öğretmenler eşliğinde yabancı dillerini
geliştirme fırsatı da yakalayacaklar.
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lerimize, çocuk oyunları ve Panço’nun
sponsor olduğu kıyafetleri hediye ettik.
İsimlerine özel paketlerde hazırlanan
hediyeleri alan çocuklarımız çok mutlu
olduklarını söylediler. Hediyelerimizi
ufak bir törenle öğrencilerimize verdik.
Pikniğe katılan tüm çocuklarımıza ajanda, şapka, defter ve TOÇEV küpü hediye ettik. Hezarfen Havaalanı’na ulaşımımıza Keskin Turizm, Beşiktaş Belediyesi
ve Tursan Turizm destek oldu.

Filiz Dursun
Eğitim Bölümü
Sorumlusu
TOÇEV’in varlığından ve çalışmalarından, Ebru Uygun’un vasıtası
ile çok uzun yıllardır haberdardım.
Artık ben de kalplerinde bütün çocuklara yer açan ve onların hayallerine dokunan TOÇEV ailesinin
içindeyim.
Öğrencilerimizin sıkıntısı olduğunda onları dinleyerek destek
olabilmek, telefonda “Benim derse
ihtiyacım var abla. Ne yapabiliriz?”
dediğinde çözüm üretmek ya da
düzenlenen etkinlik sonunda diğer
buluşmamızın ne zaman olacağını
soran meraklı gözleri görmek çok
keyif verici.
Ofis içinde bir koşuşturmaca, bir
telaş…
Eksiklerin tamamlanması, soruların cevaplanması derken günün
sonunda tatlı bir yorgunluk hissedersiniz.
Hayallerine giden yolda onlara ışık
tutup önlerini görerek yola devam
etmelerini sağlayabilmek için bizlerle birlikte bu yola çıkan herkese
çok teşekkürler...

Cengiz Süer

Kapadokya'da Kültür Turu

Mali İşler Bölümü/
Gönüllü Danışman
VAKIFLAR VE EĞİTİM
Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana
eğitim için birçok çalışma yapılmış, pek
çok model denenmiş. Eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin
arttırılması ile ilgili yapılan çalışmalar,
çeşitli sebeplerle, maalesef istenen
noktalara gelememiş. Bu sebeplerin en
belirginleri;
-İktidar değişimlerinde, hâttâ Bakan değişikliklerinde, önceki projelerin sonlandırılması;
- Ülkenin coğrafi yapısı ve buna bağlı
olarak, özellikle Doğu-Batı vilayetleri
arasındaki ekonomik uçurum,
- Doğu’dan büyük şehirlere, özellikle Batı
illere göçler,
- Nüfus planlaması (eğitim gerektiren
önemli bir konudur) hakkındaki bilgisizlik gibi pek çok sebep saymak mümkün.
İşte eğitim konusunda boşluk yaratan
bu sorunlar; duyarlı kişiler tarafından
kurulan eğitim vakıfları tarafından doldurulmaya çalışılıyor. Çok meşakkatlidir bu
yol. Mücadele edeceğiniz unsur çok fazladır. Önce vicdanınızla mücadele edersiniz. Çünkü; hacminize göre oluşturduğunuz kriterler devreye girer ve birçok
çocuğu elemek zorunda kalırsınız. Sonra
ülke coğrafyası ile mücadele edersiniz.
Vakıfçılığı gösteriş için yapmıyorsanız
eğer, ülkenin her köşesine gitmeniz gerekir. TOÇEV 17 yıllık yaşamında çocuklara dokunmayı ilke edinmiş, hiçbir zaman
uzaktan kumanda ile vakıfçılık yapmamış.
Kabul etmek lazım ki, bu seyahatler, aynı
zamanda vakıfçıları da eğitiyor. Dünyanın
en eski vakıflarının Osmanlı döneminde
kurulduğu düşünülürse, bu alanda çok
fazla yol alamadığımız aşikâr.
Elbette vakıflar, özellikle eğitim vakıfları çok daha yararlı işler gerçekleştirebilir. Ancak, “Vergi Muafiyeti Tanınan
Vakıflar” statüsünde ciddi değişiklikler
yapılmalı ve şartları mutlaka düzeltilmeli.
Örneğin TOÇEV projeleri sonucunda
elde ettiği bedellerin bir kısmı ile bu
şartları yerine getirebilecekken, ulaştığı
çocuk sayısını artırmayı yeğlemiş ve son
kuruşuna kadar bu hedef doğrultusunda
kullanmış.
Dileğim; daha fazla çocuğa dokunabilmek için şartların düzeltilmesidir.

Kültür gezimiz için derslerinde
başarılı olan öğrencilerimizle birlikte
İstanbul’dan Nevşehir’e doğru yola
çıktık. Keyifli ve heyecanlı yolculuğun ardından akşamüstü Ürgüp
Öğretmenevi’ne vardık. Ertesi gün
tur rehberimiz ile buluşarak Kapadokya gezimize başladık. Devrent
Vadisi, Zelve, Paşabağı ve Avanos’u
gezdik. Bizim Ev Restaurant’ta öğle
yemeği yedik. Yemeğin ardından
Avanos Sallanan Köprü, Göreme
Açık Hava Müzesi, Esentepe ve
Uçhisar’a gittik. Ertesi sabah öğretmenevinde yaptığımız kahvaltının
ardından rehberimiz ile birlikte

Derin Kuyu’ya giderek yeraltı şehirlerini gezdik. Ihlara’ya giderek tarihi
atmosferiyle Aslan Restaurant’ta öğle
yemeği yedik. Ihlara Vadisi’ndeki
doğa yürüyüşümüzden sonra Ağzı
Karahan Kervansarayı’na uğradık.
Akşamüstü Ürgüp’e dönerek Asmalı
Konak’ı gezdik. Akşam yemeği için
Ürgüp Develili Pide Restaurant’a
gittik. Sonrasında çay bahçesinde
sohbet ederek keyifli zaman geçirdik.
Cuma sabahı da İstanbul’a dönmek için yola çıktık. Çocuklarımız
Kapadokya turu ile hem ülkemizin
güzelliklerini gezme imkanı buldu
hem de eğlenceli günler geçirdi.

Atölye Çalışmamızın Teması Öfkeydi
İstanbul’daki öğrencilerimiz ile öfke
temalı atölye çalışması gerçekleştirdik. Öfke duygusunun ifadesi, hayal
gücü genişlemesi, motivasyonlar,
beklentiler, hayaller, olasılıkların tetiklenmesi, öfke kaynaklarının tespiti,
nefes ile öfke duygusunun ilişkisi,
öfke farkındalığı, vücut-zihin ilişkisi
gibi çalışmalar üzerine odaklanarak
öğrencilerin öfkeleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağladık.

Birlikte Film İzledik
Açı İlköğretim Okulu’nda ilköğretim öğrencilerimiz ile buluşup
onlara kendi istedikleri filmi izleme
şansını verebilmek adına iki film
arasından birini seçmelerini istedik.
Çoğunluğun tercihi “Sihirli Dadı”
filmi oldu. Filmimizi keyifle
seyretmelerinin ardından öğrencilerimizle birlikte yemek yedik.
Aynı gün lise öğrencilerimizle de
yine onların seçtiği “Patch Adams”
filmini izledik.

11

Çocuklarımız

GAP ve Sinop’ta Eğlendirici Atölye Çalışmaları

İstanbul dışındaki çocuklarımızla
buluşmak ve aktiviteler düzenlemek
için Ekim ayında psikologlarımız yola
çıktı. Çocuklarımızla ilk buluşmamız
Kayseri’de gerçekleşti. Kayseri merkezde düzenlediğimiz yemek süresince
öğrencilerimizle üniversite eğitimleri
ve TOÇEV hakkında sohbet ettik.
Çocuklarımızla yaptığımız kısa gezinin ardından tatlı yiyerek sohbet ettik.
Kayseri’deki çocuklarımızla vedalaşıp
Sivas’a doğru hareket ettik. Sivas’taki öğrencilerle yemek yiyip sohbet
ettikten sonra Adıyaman’a ulaştık.
Adıyaman’da Polis Evi’nin bahçesinde
düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz,
ortaokul ve lise olmak üzere iki gruba
ayrıldı. Öğrencilerimizle psikologları-

Vize Ziyareti

Vize’deki öğrencilerimizi evlerinde
ziyaret ederek sohbet etme fırsatı bulduk. Tüm öğrencilerimiz ile
birlikte bir restaurantta toplanarak
akşam yemeği yedik. Doğumgünü olan öğrencimiz için küçük bir
kutlama yaptık. Bir sonraki gün
Adalet Erez İlköğretim Okulu’nda
öğle yemeği yedikten sonra öğrencilerimiz ile birlikte atölye çalışması
gerçekleştirdik.
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mız atölye çalışmaları yaptı. 90 dakika
süren atölye çalışmasının ardından
birlikte yemek yedik.
Adıyaman’daki etkinlikten sonra
Şanlıurfa’daki çocuklarımızla buluştuk.
Çardaklı Köşk’te TOÇEV çocukları
için ayrılan odada atölye çalışmaları
düzenledik. Tanışma, kenetlenmiş eller,
en büyük hayallerimden büyük korkularım, balon oyunu, 3D (duygu-durumdetay), öfke ifadelerinin dışa vurumu,
elimi tut, yüz ifadeleri, sevgi bombardımanı oyunlarını
oynadık. Etkinliğin
ardından hep birlikte yemek yedik.
Mardin’de son
bulan GAP turunda
Karayolları Belediye
Parkı’nda öğrencilerimizle bir araya
geldik. Öğrencilerimizi yaş gruplarına
göre ayırarak atölye
çalışması yaptık.
Yaklaşık 90 dakika
süren etkinlikten sonra yemek
yedik. Ertesi gün
Mardin’de ikamet

eden üniversite öğrencilerimizle birlikte kahvaltı yaptık.
GAP turunu tamamladıktan sonra
Ekim ayında Sinop'un Boyabat ve
Durağan ilçelerinde bulunan öğrencilerimiz ile atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Durağan bölgesindeki
öğrencilerimizle birlikte Boyabat'a
gittik. Boyabat’ta tüm öğrencilerimiz
ile birlikte yemek yiyerek sohbet ettik.
Günün hatırası olarak bol bol fotoğraf
çektik.

Yeni Yıla Merhaba
Şişli Belediye Binası’nda
gerçekleştirdiğimiz yılbaşı
etkinliğimizde öğrencilerimiz
çok eğlendi. ISS Catering’in
zengin ikramları ve Sim
Animasyon’un yaş gruplarına
göre düzenlediği oyunlarıyla
yılbaşı partimizde öğrencilerimiz hem dans ederek hem de
oyunlar oynayarak unutulmaz
anlar yaşadı.
Hediyelerimiz ve gönüllülerimizin öğrencilerimiz için
hazırladığı yılbaşı kurabiyelerinin dağıtımı sırasında büyük
heyecan yaşanırken, tüm yaş
gruplarının katılımı sağlanan
bu etkinliğimizde ilkokul
öğrencilerimize boncuk-takı
yapma seti, puzzle ve lego, ortaokul öğrencilerimize satranç
takımı, lise ve üniversite öğrencilerimize ise Sephora’nın
hediye ettiği parfümler verildi.

Mezunlarımızla Gurur Duyduk
Zorlu tahsil hayatları boyunca yanlarında olduğumuz öğrencilerimiz
Rahmetullah ve Vahit’in üniversite
mezuniyet törenlerinde olmak, bu güzel
gururu beraber yaşamak bizlere büyük
bir mutluluk ve duygusal anlar yaşattı.
İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden
mezun olan Vahit Refik Kurtay şu anda
memleketi Batman’da bir köy okulunda
sınıf öğretmenliği yaparken, İstanbul
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan
Rahmetullah Yılmaz ise Tailand’da hem
çalışıyor hem de yüksek lisans yaparak
eğitimine devam ediyor. Vakfımızın gururu olan diğer üniversite mezunu öğrencilerimizin ise bir kısmı işe girdi, bir
kısmının iş arayışı hala devam ediyor.

Bizden Haberler TOÇEV Ekibi Eğitimlerle Güçlendi
Vakfımız için 2011 yılı oldukça
hareketli ve mutlu geçti. İlk olarak 7
Nisan’da vakfımızın Gönüllü Bağış
Yöneticisi Aydan Kızıloklu’nun kızı
Selin ile Boğaç Bayender çiftinin
oğlu Can dünyaya geldi. Ulaşım
Sorumlumuz Sebahattin Öztürk’ün
oğlu Ramazan Öztürk, Elif Gökçesu ile 17 Haziran’da nişanlanırken,
Proje Bölümü Müdür Yardımcımız
Ülkü Baş Karagöz 25 Haziran’da
Recep Karagöz ile evlendi. Ticari
İşler Yöneticimiz Ruhi Akarca ile
eşi Zeynep Akarca’nın 3 Temmuz’da
Azra isimli kızları dünyaya gelirken,
son olarak 6 Kasım’da vakfımız Psikologlarından Duygu Çavdar, Cihan
Göktaş ile aile arasında güzel bir
törenle nişanlandı.

Aydan Kızıloklu
İktisadi İşletme
Bağış Yöneticisi
TOÇEV’in ilk kurulduğu günlerde,
vakıf ile çalışmalarım başladı. Şimdi
dönüp bakıyorum da arkama, geçen 17
yılda TOÇEV ile birbirimize kattıklarımız paha biçilemez. Zindelik verdi
TOÇEV bana. Paylaşmanın mutluluğunu, güzelliğini...
Okuma istekli küçük çocuklarımızın

Kurumların ve bireylerin gönüllü
desteğiyle eğitim çalışmalarımız
sürüyor.
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi:
Mikrosis Bilgisayar Eğitim Merkezi,
yaklaşık dört ay süren ve çalışanlarımızın mali işler konusunda mesleki
gelişim ve tecrübe kazanmalarını
amaçlayan “Bilgisayarlı Muhasebe”
eğitimini verdi.
Yönetici Eğitimi: Çağlar Çabuk, vakıf
yöneticilerimize hedef belirleme ve hedefe ulaşmanın anlatıldığı “TOÇEV’in
Hedefinden Benim Hedefime” başlıklı
eğitimi verdi. Yöneticilerimiz, hayalleri
gerçek bir boyuta taşıma konusunda
kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.
Yazım Eğitimi: Türkçe öğretmeni
Ayşe Terzi, ekibimize, anlatım bozuk-

lukları, raporlama, resmi yazışmalar,
dilbilgisi kuralları gibi konuların anlatıldığı yazım eğitimini verdi.
Sunum Teknikleri ve Sosyal
Medya Eğitimi: Ekibimiz, Eğitim Akademi’nin desteğiyle, Serap
Gökmen’den sunum teknikleri, Anıl
Altaş’tan sosyal medya eğitimi aldı.
Mülakat ve İletişim Teknikleri Eğitimi: Aile Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, çalışanlarımızın gönüllülerle
iletişimi güçlendirebilmesi için mülakat
ve iletişim teknikleri eğitimi verdi.
AB Bilgisayar: AB Bilgisayar gönüllü
olarak, TOÇEV ekibine, departmanlardan gelen talep üzerine, temel bilgisayar
eğitimi verdi. Eğitimde Word, Excel,
Outlook kullanımı ve klavye kısayolları
üzerinde duruldu.

gözlerindeki ışığı gördükçe daha bir
yaşama azmi doldu içime. Daha çok
yaşamalı ve daha çok katkı sağlamalı
o her şeyi hak eden yavrularımıza.
Sanki her geçen gün daha da gençleşiyorum.
Bir insan ne ister yoğun bir çalışma hayatının ardından? Tabii ki emekli olup,
bir köşede torunuyla oynamak, sessiz
sakin hayatın güzelliklerini yaşamak...
Ancak TOÇEV’in verdiği motivasyonla bir kenara çekilmek yerine, daha da
bir yoğun çalışmayla geçiriyorum gün-

lerimi. Hem çocuklarımızla paylaşımım
devam ediyor hem de ailemle. Açıklıkla
bu durumum ile ilgili, çevremdeki
herkesin takdirini topladığımı da söyleyebilirim.
Bu bana özel bir durum değil tabii ki.
Tecrübeler ile yoğrulmuş bir hayatın
ardından bir köşeye çekilip, durulmak
yerine, sivil toplum kuruluşlarında çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü “ömür
dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir
armağandır. Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana” (Ataol Behramoğlu).
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YAŞASIN OKULUMUZ
Show TV ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 2005 yılından bu yana sürdüğümüz “Yaşasın Okulumuz” projesinde bu yıl, bizimle aynı yolda yürüyen Samsung Electronics
Türkiye ve Total Oil Türkiye’nin desteğiyle dört köy okulu daha onardık.

Samsung ile Onardığımız Okullarımız
şahitlik etsin. Her şey Samsung’un Facebook sayfasında, “Yeteneğinle bir köy
okulunun açılış heyecanına ortak olmak
ister misin?” diye sorduğumuz yarışma
ile başladı. Gelen başvurular arasından,
çocuklarımız için hem eğitici hem de
eğlendirici özellikteki çalışmaları seçtik.
Bu özel çalışmaları yönetecek 6 gönüllümüzle okul açılışından bir gün önce
Adıyaman yollarına düştük. ÇocuklarıHer daim yanımızda olan, 7 yıldır da
“Yaşasın Okulumuz” projesine bize
destek veren Samsung Electronics
Türkiye ile bu yıl onardığımız okulların
sayısı 9’a ulaştı.
Adıyaman İli Burç İ.Ö.O’nun açılışı
bambaşka heyecanlara taşıdı bizi. Bu
defa gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda yanımızda olan destekçilerimizle
birlikte gittik Adıyaman’a. İstedik ki
onlar da bu heyecana ve coşkuya

2005’ten
bu yana destekçilerimiz
ile birlikte 201 köy
okulunu onardık

mız, gönüllülerimizin özenli çalışması
ile hayatlarının en mutlu anlarını fotoğraf karesine taşımayı, üzüntülerinden
kukla yaparak sıyrılmayı, palyaço kılığına
girerek eğlenmeyi ve eğlendirmeyi, kitap
okuyarak hayal dünyalarını geliştirmeyi
ve hayatlarında ilk belki de son kez Korece şarkı söylemeyi öğrendiler. Gönüllülerimiz ve çocuklarımız için benzeri

Total ile Onardığımız Okulumuz

Projemizin bir diğer daimi destekçisi,
yıllarca yol arkadaşlığı yaptığımız Total
Oil Türkiye ile birlikte, Adana İli Kozan
İlçesi Yeniköy İ.Ö.O.’nun açılışını da 3
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Kasım’da gerçekleştirdik. Okulun yanı
sıra, şehir merkezindeki anaokulları ile
yarışabilecek bir de anaokulu oluşturduk.
Anaokulu binasının renkli donanımı,
çocuklarımız için aldığımız eğitici ve
öğretici oyuncakları da yerleştirmemizle
çocuklarımızın iç dünyası gibi rengarenk
bir hal aldı. Açılış günümüz, TOÇEV
Genel Müdür Yardımcısı Dilek Ültanır,
Total Oil Türkiye Genel Müdürü Olivie
Şalvon Demersey, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Total, TOÇEV çalışanları
ve Sim Animasyon’un katılımıyla bayram
coşkusunda geçti.

olamayacak bir tecrübeydi.
Açılış günü yaşadığımız coşku ise
bambaşkaydı. TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Samsung
Electronic Türkiye’nin CEO’su Sung
Yong Hong, Milli Eğitim yetkilileri,
Samsung’un sevgili çalışanları, her zaman yanımızda olan Umut Oğuz ve Sim
Animasyon, gönüllülerimiz ve bize eşlik
eden gazetecilerimizle hep beraberdik.
Onarımını gerçekleştirdiğimiz diğer
iki okulumuzun, Muş İli Malazgirt
İlçesi Çicekveren Köyü İ.Ö.O. ve
Erzurum İli Aziziye İlçesi Yoncalık
Köyü İ.Ö.O. açılışlarını da şenlik
havasında gerçekleştirdik. TOÇEV
Genel Müdür Yardımcısı Aybike
Yurtsever Guşa, Samsung Electronics Türkiye’den Kurumsal İletişim
Müdürü
Nevra Sezer
Tüfekçi ve
Milli Eğitim
Müdürlüğü
yetkilileri,
Samsung ve
TOÇEV çalışanları açılışa katıldı.

Samsung Onarımlarla
Yetinmedi
Samsung Electronics Türkiye, köy okullarını onarmakla kalmayıp, çocuklarımızın
kitap okuması, teknoloji ile tanışması
ve çocuk parklarında oynaması için hiç
durmadan çalışıyor. Her konuda sosyal
sorumluluk örnekleri sergileyen Samsung
Electronics Türkiye; 20 okulun kütüphanesini kitaplarla donatarak, çocuklarımıza
unutamayacakları bir yeni yıl hediyesi
verdi. 26 ilköğretim okuluna ve 4 liseye de
bilgisayar göndererek eğitimlerine destek
oldu. Ayrıca talepte bulunan bir okula da
çocuk parkı yapımı gerçekleştirdi.

BİR ŞEY DEĞİŞİR HER ŞEY DEĞİŞİR
Yaşadığımız depremin, çocuklarımızın
minik yüreklerinde yarattığı yıkıntıyı biraz olsun hafifletebilmek, onlara şefkatle
dokunabilmek için Van’a gittik. “Bir Şey
Değişir Her Şey Değişir” projemizde
Probil ile gerçekleştirdiğimiz Van seyahatinde, bot ve montlarını hediye ettiğimiz
çocuklarımızın; gözlerindeki mutluluğa,
seslerindeki heyecana şahit olduk. Hep
beraber Onların üzüntülerini bir nebze
olsun unutturabilmiş olmamızın hazzını
yaşadık.
Bu yıl da Enocta, Probil ve SAP
Forum’un desteği ile Samsun, Bingöl,
Erzurum, Muş ve Van illerinde çocuklarımıza ulaşmış olduk.
Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme
ortak olma fırsatını yaşatan tüm firmalarımıza ve çalışanlarına kocaman ve sevgi
dolu yürekleri için çok teşekkür ederiz.

70.896
öğrenciye kırtasiye
desteği, bot-mont ve
karne hediyesi
ulaştırdık

PARLAK GÜLÜŞLER PARLAK GELECEKLER
Sağlıklı dişlere, doğru diş fırçalamayla
sahip olunacağı bilincini çocuklardan
başlayarak toplumun her kesimine
yaymak için, “Parlak Gülüşler Parlak
Gelecekler” projemizi, Colgate, Ağız
Diş Sağlığı Derneği ve Milli Eğitim
Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
ile birlikte hayata geçirdik.
Bugüne kadar ağız ve diş sağlığı ile
ilgili bilgisi olmayan çocuklarımızı diş
macunu ve diş fırçasıyla buluşturduk.
Çocuklarımıza ve ailelerine sabun
hediye ederek doğru el yıkama tekniği
hakkında bilgi aktardık.
50 ilde devam eden projemize bu yıl Kastamonu ilini de ilave ederek, yurt genelinde doğru diş fırçalama tekniğini bilmeyen
tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.

5 yılda
2 milyon çocuğa
ağız ve diş sağlığı
eğitimi verdik

Dilek Ültanır
Genel Müdür
Yardımcısı

Her proje, yeni doğan güneş gibi
bizim için… Aydınlığa doğru ilerleyen, sıcacık…
TOÇEV olarak, son beş senedir
oldukça yoğun bir şekilde saha çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye’nin
hemen her yerine projelerimiz için
gittiğimizde farklı ihtiyaçları da
gözlemliyoruz. Dolayısıyla proje
sayımız, ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda artıyor. Projelerimizde,
çocuklarımıza farklı bir anlatım
tarzı ve görsel destekle yaklaşmayı
tercih ediyoruz.
TOÇEV Çocuk ve Gençlik
Tiyatrosu’nun interaktif, eğlenceli
gösterileri ve hazırladığımız aktivitelerle akıllarında daha kalıcı izler
bırakmayı hedefliyoruz.
Projelerimizle birlikte fark ettik ki;
geleceğimiz için güzel şeyler inşaa
etmeye çalışırken yüreğini koyan
halkımız, gönüllülerimiz, sponsorlarımız ve devletimiz ile tek yürek
olduk.
En büyük hedefimiz, projelerin çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılığı
olması… Projelerimizde ve tüm
faaliyetlerimizde asıl öznemiz
çocuk; fakat çocukla birlikte anne-baba ve diğer aile bireylerinin
de “çocuğun” yararına bir duruş
edinebilmeleri temel hedeflerimiz
arasında bulunuyor.
“Dokunmalı” diyoruz hep “Dokunmalı”. Her başlattığımız çalışma
o küçük yüreklerin hayatında bir
noktaya dokunmalı…
Çocuklarımıza hizmet etmenin
mutluluğu her şeye değer.
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İLK YARDIMA İLK ADIM
5 yıl boyunca devam eden “İlk Yardıma
İlk Adım” projemizde biz çocuklarımızı
madalyalar ile ödüllendirirken, ulusal
ve uluslararası alanda birçok kurum ve
kuruluş da bizi ödüllendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve AstraZeneca ile
yürüttüğümüz projemizde, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki çocuklarımıza,
“Çantamdaki İlk
Yardım”
oyunuyla
karşılaştıkları
ufak
kazalarda
neler yapacakları
konusunda can alıcı bilgiler veriyoruz.
Projenin ölçülebilirliğini sağlamak için,
eğitim bitiminde sınıf temsilcileri seçiyor,
formatör öğretmenin anlatmış olduğu ilk
yardım eğitimi ile ilgili 14 sorudan oluşan
testi temsilcilere uyguluyoruz. 1., 2. ve 3.
olan sınıf temsilcilerimizi altın, gümüş ve

bronz madalyalarla ödüllendirirken, biz
de projemizin üst üste aldığı ödüllerin
gururunu yaşıyoruz.
Ödüle doymayan projemiz;
İlk olarak, 2010 yılında PR alanında en
saygın yayınlardan biri olan PR News
Onur Ödülü’nü aldı. Proje, yine 2010 yılında uluslararası alanda Golden Peacock
ödüllerinin
de “Genel
birincisi”
seçildi.
2011
yılında ise
Eczacı
Dergisi
tarafından
Türkiye’de
düzenlenen “Altın Havan 2011
Ödülü”ne layık görüldü.
Projemiz son olarak European Excellence Awards (Avrupa Mükemmellik
Ödülleri)’da “Ulusal Kampanyalar” kategorisinde üçüncülük ödülü ile başarısını
ulusal ve uluslararası alanda taçlandırdı.

Projemiz
ulusal ve uluslararası 4 ödülle
taçlandı

Ülkü Baş Karagöz
Proje Bölümü
Müdür Yardımcısı
Dokuz yıl öncesine kadar “STK
nedir, ne iş yapar” diye sorsalar inanın
cevap veremezdim. Ancak TOÇEV’e
girdikten sonra STK’nın gerçekten
ne demek olduğunu, ne iş yaptığını,
gerçekleştirdiğimiz güzel çalışmalarla
çok iyi anladım.
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Resmi kurumların her yere yetmesini
beklemememiz gerekir. Bazı şeyleri
de gücümüzün yettiği kadarıyla, hatta
gücümüzün üstünde çaba göstererek
biz yapmalıyız.
Biz de bu güçle yanımıza
AstraZeneca, Show TV, Unilever,
Tesco Kipa, Çelebi Holding, Colgate,
Scotch-Brite, Citibank gibi kuruluşları
alıp gücümüze güç katarak yola koyulduk. Koyulduk çünkü; çocuklarımızın
hayatlarına bir nebze olsun dokunmak

Işın Gürdal
Yönetim Kurulu
Üyesi
Bana göre en zor insanın gönlü beslenir. Maneviyatımız, yani ruhumuz.
Kendimi iyi hissetmemi sağlayan
duyguların başında desteklediğimiz,
dokunduğumuz çocukların mutluluğu ve onlar için çalıştığımız sosyal
sorumluluk projeleri geliyor. Aslında herkes bunun farkına varmalı.
Böylelikle hayattan başka türlü keyif
almaya başlayacaklar.
Atkısını, eldivenini, beresini, sütünü
ve kahvaltılığını yüzlerce kilometre
giderek evine kadar götürdüğümüz
çocuklar...
Daha iyi şartlarda okuyabilmeleri
için onardığımız köy okullarındaki
çocuklar…
Aslında daha o kadar çok ki onlar
için yaptıklarımız ve yapmak istediklerimiz.
Çünkü; biz TOÇEVliler, hepimiz
ruhumuzu, dokunduğumuzu hissettiğimiz çocuklarla besliyoruz...
Kısacası TOÇEV sağduyu ve
içinde sosyal yardımlaşma ruhu
taşıyan insanlar için bir yaşam
tarzıdır.
için yapacağımız çok şey vardı. Neydi
bunlar? Onların eğitim ortamlarını ve
yaşam alanlarını güzelleştirmek, eğitim
materyallerini karşılamak, bilgi dağarcıklarına yeni bilgiler eklemek, onları
sıkmadan eğitim vermek... Onların hayatlarına dokunacak daha çok şey var.
12 proje ile yolumuza devam ediyoruz.
Her gün gücümüze güç katarak yeni
projeler üretmeye, çocuklarımızın eğitim hayatlarına bir nebze olsun katkıda
bulunmaya devam edeceğiz.

EVİMDEYİM
Ülkemizde öğretmen lojmanlarını
yenileyen ilk proje olma özelliğine sahip
“Evimdeyim”de, Van ilinde görev yapan ve deprem acısını derinden hisseden öğretmenlerimiz için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.
Bu yıl, geçmiş senelerde onardıklarımıza
6 lojman daha ekledik. Hatay Kumlu
İlçesi Akkerpiç Köyü İ.Ö.O. lojmanının açılışını, 19 Eylül 2011’de TOÇEV
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun,
Çelebi Holding Başkan Vekili Canan
Çelebioğlu ile Çelebi Holding çalışanları, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri,

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı
Celal Toprak ve EGD çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdik. Erzurum Horasan İlçesi Bulgurlu Köyü İ.Ö.O.’nun
3 lojmanını, Van Özalp İlçesi Gültepe
Köyü İ.Ö.O.’nun 3 lojmanını onardık.
Doğu Batı ayrımı yapmadan, zor
şartlara aldırış etmeden, çocuklarımızın
geleceğe güvenle bakmasını sağlayan
köy öğretmenlerimiz için hayata geçirdiğimiz projemizde toplam 26 lojman
onardık. Hem de sadece onarmakla kalmayıp, içini de halısından televizyonuna,
buzdolabından yatağına kadar yeniledik.

29
öğretmen lojmanını
yeni yüzlerine
kavuşturduk

Dilek Çınar Tepe
Proje Bölümü
Sorumlusu
Projelerimizle yürüyor, ulaştığımız
her çocukla nefes alıyor ve biraz daha
büyüyoruz.
Çocuklarımızın hayatları boyunca
başka insanlara yardımcı olmalarını
sağlıyoruz.
Öğrendikleri bir hareketle hayat kurtarabilmeleri için ilk yardımı, geleceklerine ve yaşadıkları dünyaya daha duyarlı
olabilmeleri için küresel ısınmayı anlatıyoruz.
Değerli destekçilerimizle birlikte;
kahvaltının önemini önce ailelere sonra
çocuklara aşılamaya çalışıyoruz.
İyi koşullarda okusunlar diye okullarını
güzelleştiriyoruz. Hayal ettikleri ya da
yapmak isteyip de yapamadıklarını elimizden geldiğince yaşatmak istiyoruz.
Çocuklarımızın hayatlarında iz bırakırken, onların da silinmeyecek izleri
bizim kalplerimizde kalıyor.
TOÇEV; 30 kişilik bir ekiple gönül
verenlerin birleştiği koskocaman bir
kalp…
Ve dokunduğumuz bütün çocuklarımız da bu kalbin atmasını sağlayan bir
nefes...
Biz nefes aldıkça büyümeye devam
edeceğiz.

PAYLAŞMAYI SEVEN PARMAK KALDIRSIN
Sağlıklı Tavuk Platformu, sağlıklı beslenme ve proteinin önemini anlatan yayın
dizisine bu yıl dördüncü kitabını ekledi. Biz de, “Ta-Ha’nın Tavuk Döneri”
adlı kitabı “Paylaşmayı Seven Parmak
Kaldırsın” projemiz kapsamında 250.000
çocuğumuza zevkle ulaştırdık. Bu yolla,
çocuklarımıza okuma alışkanlığı edindirmenin yanı sıra sağlıklı beslenmeyi
eğlendirerek öğretme imkanı sunduk.

Ta-Ha’nın her sayısında yer alan bulmacayı yanıtlayan tüm çocuklara ise özel
armağanlar sunuluyor. Kitaplar www.sagliklitavuk.org adresinde de yayınlanıyor.
Projemize her sene destek veren, Educaturk Eğitim Fuarı’nda da çocuklarımız
için kitap topladık. Fuarı gezen ziyaretçiler getirdikleri kitapları “Paylaşmayı
Seven Parmak
Kaldırsın”
kutularına
bırakarak projeye destek
verdiler. Biz
de kitapları özenle
seçerek, kitap
okuma fırsatı
bulamayan
çocuklarımıza
ulaştırdık.

3 yılda
3.622 okula
1.022.375 kitap
gönderdik
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YARININ İZLERİ
Tüm çabamız yarınlara iz bırakmak
için…
“Yarının İzleri” projemizde bu yıl bir
ilke imza attık. “Dünya Kurtarıcıları”
adlı çocuk oyunumuzu bu defa ünlü
yüzler oynadı. Hakan Bilgin, Yosi Mizrahi, Yağmur Kaşifoğlu, Vural Buldu

38.652
öğrenciye küresel
ısınma eğitim
verdik
ve projemizin yüzü Hande Soral, çocuk
oyununu büyükler için oynayarak, bu
defa büyüklere dünyayı kurtarmanın

F. Burak Odunkıran
Proje Bölümü
Tiyatro Sorumlusu
Yoğun geçen güzel bir yılı daha, başarı
ile arkamızda bırakmanın gurunu yaşıyoruz. Bu sene de her sene olduğu
gibi güzel ülkemizdeki güzel çocuklarımıza verdiğimiz destek ve maneviyat
ile onların hayatlarının değişmesine,
gelişmesine giden ilk adımı attırmanın
huzurunu yaşıyoruz.
TOÇEV olarak her yıl ulaştığımız,
dokunduğumuz, temas kurduğumuz
çocuklarla ülkemizin büyümesine,
gelişmesine, kalkınmasına ve eğitimli,
sağlıklı yeni nesillerin ortaya çıkmasına
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yollarını anlattı.
Bu yılki bir diğer aktivitemiz de, projemiz kapsamında ilköğretim 6., 7. ve 8.
sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlediğimiz “Ekolojik Ayak İzi” resim, öykü
ve haber yarışmasıydı. Yoğun ilgi gören
yarışmamızda, 702 başvuru arasından
dereceye girenleri seçmekte zorlandık.
Yarışma sonucunda birinciye bilgisayar,
ikinciye kamera, üçüncüye ise fotoğraf
makinesi hediye ettik.
Projemizde, TOÇEV Çocuk ve Gençlik
Tiyatrosu’nun “Dünya Kurtarıcıları”
oyununda çocuklar bir yandan eğleniyor
bir yandan da küresel ısınmayı engellemenin yollarını öğreniyor. Unilever
Türkiye, Tesco Kipa ve Milli Eğitim
Bakanlığı desteğiyle çıktığımız yolda,
hedefimiz milyonlarca çocuğa ulaşmak.

önemli katkılar sağlamaya çalışıyoruz.
Onların hayallerine ortak olmak, onlarla geleceğin hayallerini paylaşmak; tarif
edilemeyecek kadar güzel ve özel…
Birçok insan oturduğu yerden ülkemizle ilgili yakınıyor. Fakat bu insanların çözüm üretmek konusunda
aktif oldukları söylenemez. Aslında
çözüm üreten, gelişime katkıda bulunan birçok kurum destek ve gönüllü
çalışmalar bekliyor. Oturduğumuz
yerden yakınmak yerine aktif bir
şekilde gelişime katkıda bulunmaya
çalışınca, şikâyetçi olduğumuz konuların çözümüne bizler de ortak oluruz.
Gelin hep beraber çözümün ortağı
olalım ve yarının yöneticileri, doktorları, öğretmenleri, hakimleri, savcıları,
siyasetçileri olan güzel çocuklarımı-

zın gelişimine yardımcı olalım. Bu
yardımlarımız belki de kelebeğin ilk
kanat çırpışları olur. TOÇEV olarak herkesin sağlıklı eğitim yolunda
gönlünü ortaya koymasını bekliyoruz. Bizler her alanda çocuklarımızla
temastayız. Bazen bir tiyatro oyunu
ile bazen de okuma alışkanlığı kazanmaları için bir kütüphane ile… Bazen
sağlıklı beslenmeleri için gıda ile
bazen de daha iyi eğitim almaları için
onardığımız okullarımız ile… Bazen
öğretmenlerine yaptığımız lojmanlar
ile bazen de sıcacık bir gülücüğün
eşlik ettiği, dudağımızdan dökülen bir
“merhaba” ile…
Çocuklarımızdan en azından bir
“merhaba”yı esirgememeniz dileğiyle…

İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK
“İyi Beslenmek İyi Gelecek” projesi kapsamında, ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu
Gerede’nin, Sinop’un Durağan İlçesi’nde
çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı yansıttığı fotoğraflardan oluşan bir dizi sergi
düzenledik. Sergimiz, İstinye Park, Tepe
Nautilus, Metrocity, Capitol, Cevahir
AVM’lerinde ve Taksim Metrosu’nda
sanatseverler ile buluştu. Projemizin yüzü
Hülya Koçyiğit ve her projede destekçimiz olan fotoğraf sanatçımız Bennu
Gerede bizleri açılışta da yalnız bırakmadı.
“Sana Anneleri” ile bir araya geldiğimiz ve gelişmeleri basınla paylaştığımız
toplantımızda, Emek Külür, Nalan Salur,
Gülay Kamaz bizleri yalnız bırakmadı.
Sana ve Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık
İşleri Dairesi Başkanlığı desteği ile yürüttüğümüz projemizde, bu yıl Gümüşhane,
Bayburt ve Sivas illerindeki çocuklarımıza ulaştık. Önümüzdeki sene de Ankara
ilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2 yılda
16.816 adet
gıda kolisi
ulaştırdık

Veysel Birgin
Proje Bölümü
Sorumlusu

2010 yılı İyi Beslenmek İyi Gelecek Anket Sonuçları
Üç ç ayda bir düzenlediğimiz anket çalışması, bize projemizin ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. İşte bu anket
sonuçları:
Toplam çocuk sayısı: 500
Kız çocuk sayısı: 252
Erkek çocuk sayısı: 248
Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı
değişimi
• Tüm erkek çocukların boyu ortalama 6.3 cm uzadı. Vücut ağırlığı
ortalama 2.8 kg arttı.
• Tüm kız çocukların boyu ortalama
5.9 cm uzadı. Vücut ağırlığı ortalama
2.9 kg arttı.
• Tüm çocukların boyları ortalama
6.1 cm uzadı. Vücut ağırlığı 2.8 kg
arttı.
Son 1 aylık sağlık durumu
• Tüm çocukların % 43’ü son bir
ayda herhangi bir sağlık sorunu

yaşamadı.
Öğün sayısında artış ve toplam
öğün sayısındaki değişim
• Bir yıl boyunca tüm çocukların %
92.5’inin günlük öğün sayısı arttı.
• Bir yıl boyunca kız çocuklarının
% 93.6’sının günlük öğün sayısı arttı.
• Bir yıl boyunca erkek çocukların
% 91.4’ünün günlük öğün sayısı arttı.
• Proje öncesinde tüm çocukların
günde ortalama öğün sayısı üç iken,
projenin başlamasıyla günlük öğün
ortalaması 4.5 oldu.
Okul başarı durumu
• Tüm kız çocukların % 81.6’sı okulda başarılı iken, erkek çocukların %
77.4’ünün başarılı olduğu görüldü.

Gördüklerimizin hayatın döngüsüne kattıklarını hangi kelimelerle
ifade edebiliriz? Çözümsüzlükler ve
çaresizlikler içinde neler yapabiliriz?
Çevremizde ve baktığımız her yerde
masum, günahsız melekler görürüz.
Birisi puslu bir köy yolunda okuluna gitmeye çalışır. Diğeri ise evinden lüks bir araçla okuluna gider.
Sadece bir ortak yönleri vardır; ikisi
de çocuk! Şartlar, okuma koşulları, çaresizlikleri, maddi ve manevi
durumları asla bir olmadı. Dünyaya
geldiklerinde, şartlarını ve ailelerini
seçemediler.
Çünkü eşit olarak dünyaya geldiler.
Günahsız melek olarak hayatlarına doğup, yavaş yavaş eşitsizlikler
içinde yaşamaya başladılar. Kuytu
bir köşede yalnız yaşayan birer gül
gibi bekliyorlar. Biz onların petunya
çiçekleri gibi hayatlarında renk cümbüşü olmalarını sağlıyoruz. Şartlar ve
koşullar ne olursa olsun yeryüzüne
ekeceğiniz bir tohum, yüzlerce çiçek
tohumu verir.
TOÇEV olarak bu günahsız meleklerimizin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için varız!
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TEMİZİZ
Fark yaratmak için “Bir Dokunuş
Yeter”!
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda en önemli noktalardan biri, projeyi
hayata geçiren kurumların çalışanlarının
projeyi sahiplenmesi ve özümsemesidir. Biz de bu gerçekten yola çıkarak,
“Temiziz” projemizin “Bir Dokunuş
Yeter” oyununu 23 Nisan’da Afife Jale
Sahnesi’nde Scotch-Brite çalışanları ve
çocukları için sahneledik.
Sınır tanımadan tüm Türkiye’yi gezdiğimiz projemizde, basın toplantımızı da
Hatay’da gerçekleştirdik.

Ulaşamadığımız çocuklara ve öğretmenlere de, projenin sesi olan internet
sitemiz www.temiziz.com ile destek
olmaya çalışıyoruz.
Scotch-Brite ve Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği
ile hayata geçirdiğimiz projemizde,
“Bir Dokunuş Yeter” adlı oyunumuzla
çocuklarımıza ulaşıyoruz. Rock müziğin kıpır kıpır melodileri ile süslediğimiz oyunumuz, TOÇEV Çocuk
ve Gençlik Tiyatrosu’nun başarısında
ulaştığı son noktayı da gözler önüne
seriyor.

5.951
öğrenciye tiyatro ile
temizliğin önemini
anlattık

Özlem Menteşoğlu
Proje Bölümü/
Merkez Danışma

GÜNEBAKAN
Citibank ile birlikte yürüttüğümüz
“Günebakan” projemizde, Türkiye genelinde kütüphane ihtiyacı olan okulları
titizlikle belirleyip, yoğun çalışmalar
sonucunda kütüphaneler kuruyoruz.
Kilometrelerce yol kat ediyor, kütüphanelerini kuruyor, çocuklarla birlikte
kitaplarını yerleştiriyor, bilgisayarlarını
kuruyor ve mutluluklarını paylaşıyoruz.
En büyük hedefimiz, kitap okuyarak
büyüyen bir nesil yetişmesine katkıda
bulunmak.
2012 yılında Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki seçimini gerçekleştirdiğimiz okullarımız ile kütüphane
yapımlarımıza devam edeceğiz.
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22
ilköğretim okulunun
kütüphanesini
yeniledik

TOÇEV’li olmak;
Uzun yollardan sonra köy okullarına ulaşmak demek...
Yazılan, gönderilen onca evrak
ve protokol sonunda başarmak
demek...
Küçücük bedenlerin arkasında kocaman yürekleri görmek demek...
Her yer senin memleketin, her yer
senin evin demek...
Uzaklarda bizleri bekleyen bir
öğrenci, bir öğretmen olduğunu
bilmek demek…
İzlenen tiyatro sonrasında alkışlarla
uğurlanmak demek...
Yazılan elektronik postalara umutla
geri dönüş yapmak demek...
Tanımadığın, yüzünü bile görmediğin ama sesini duyduğun yüreklerle
çabalamak, birlikte olmak demek...
Anne, baba, kardeş, abla, ağabey,
öğretmen olmak demek…
Dostluğa, sevgiye ve geleceğe yatırım yapmak demek...
TOÇEV’li olmak gerçek bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı hep birlikte
yaşamak ve yaşatmak için dokunduğumuz yüreklere sizleri de davet
ediyoruz.

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
Günümüzde, büyük şirketlerde, kalabalık çalışma ortamlarında ve yoğun çalışma temposunda insanlar zamanla yalnızlaşıyor ve
bir toplumun parçası olduğunu unutabiliyor. Vakıf olarak planlayacağımız çalışmalarla, kurum çalışanlarının bir araya gelerek
aktiviteler yapmasını, birlikte sosyalleşmelerini, kendi hayatlarından başka yaşamları fark etmelerini ve yaşadığı toplumla ilgili
sorunlara çözüm üretmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Kurumsal gönüllülük çalışmaları size neler katar?
• Takım çalışması alışkanlığı kazandırır,
• Topluma dair sorunlardan haberdar ve bu sorunlara duyarlı olma duygusu kazandırır,
• Sorunlara dair çözümler üretmeyi öğretir ve bu yolla faydalı hissetmenizi sağlar,
• Çalışanların birlikte aktiviteler yaparak kaynaşmasını sağlar,
• Sağladıkları katkıları gözlemledikçe çalışanların motivasyonları artar,
• Çalışanların, kazandıkları verim ile performansları ve kuruma olan faydaları artar,
• Yeni ilgi alanlarıyla tanışıp yeteneklerini geliştirirler ve yeni beceriler kazanma
konusunda vizyon sahibi olurlar,
• Kurumları topluma faydalı aktiviteler gerçekleştirme hassasiyeti gösterdiği için,
kurumlarına karşı çalışanların hissettikleri bağlılık artar.

Telekurye İle Okul Ziyareti

Redevco’dan Müzik Odası

Telekurye firmasının sosyal sorumluluk
çalışmalarını benimsemiş çalışanları, İstanbul Arnavutköy Y.İ.B.O.’da eğitim gören
çocukların bir günlerini paylaştı. Fidan
diktiler, futbol ve voleybol oynadılar. Tüm
günü çocuklarla sohbet ederek ve çeşitli
aktiviteler yaparak geçirmek, gönüllüleri
yeni çalışmalar yapmaya teşvik etti.

Bir günlerini “çocuklar” için vakfeden 44
Redevco çalışanı İstanbul’dan Antalya’ya
gitmek üzere yola çıktı. “Günebakan”
projesi kapsamında Antalya İli Gültekin
İ.Ö.O. öğrencileri için yeni bir müzik
atölyesi oluşturmak ve bu sırada çocuklarla
bire bir gönüllü çalışmaları yapabilmek
için herkes kendi yeteneğine göre gruplara
ayrıldı. Küçük bir “koro” kuruldu, beraber
fotoğraflar çekildi, tabu oynandı, İngilizce
sohbetler edildi, resimler yapıldı.

Açı İlköğretim
Okulları’dan Erzurum’a
Anlamlı Ziyaret

Yapı Kredi’den Oyun Parkı
Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nin
bankacılık eğitimi alan çalışanları, sosyal
sorumluluk bilinci ile hareket ederek
Gebze Kirazpınar İ.Ö.O. öğrencilerinin
çok istedikleri oyun parkına kavuşmalarını sağladılar. Kendi hazırladıkları ürünleri
satarak elde ettikleri gelirle yaptırdıkları
parkın kurulum aşamasında aktif olarak
yer alan gönüllüler, hazırladıkları çocuk
parkını öğrencilere hediye ettiler.

AstraZeneca İle Unutulmaz Bir Gün
AstraZeneca’nın çeşitli ülkelerde görev
alan yaklaşık 125 çalışanı, İstanbul Arnavutköy Y.İ.B.O. öğrencilerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Gönüllüler, çocuklarla futbol oynadılar, kız öğrencilerin
televizyon seyretme odasının duvarlarını
çizgi karakterlerle boyadılar. Gönüllülerden bir ekip de Açı İlköğretim Okulu’nda
Vakıf Başkanımız Ebru Uygun’un söyle-

şisine katıldı. Farklı ülkelerden gelmiş olan
gönüllüler yaptıkları çalışmayla, gönüllülük çalışmasının
sınırları
olmadığını
bir kez
daha kanıtladılar.

Açı İlköğretim Okulu öğrencileri, farklı
koşullarda eğitim gören çocuklarla kaynaşabilmek için her sene başka illerdeki kardeşleriyle bir araya geliyor. Yıl
boyunca topladıkları kitapları arkadaşları
ile paylaşmak üzere öğrenciler belirlenen
şehre gitmek üzere yola çıkıyor.
Bu yıl Erzurum İli Karaçoban İlçesi
Karaköprü İlköğretim Okulu’nda eğitim
gören çocuklar ile bir araya gelip tanışan öğrenciler, yanlarında götürdükleri
kitapları kütüphaneye yerleştirip, oyunlar
oynadılar, sohbet ettiler. İçinde birçok
güzellik barındıran bu aktivite her iki
şehrin öğrencilerinde de izler bıraktı.
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Tiyatromuz
TOÇEV ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROSU

Hayatında ilk kez tiyatro izleyen
çocuklarımızın hafızalarında izler
bıraktığımızın her zaman farkındayız. Çocuklarımızla birlikte sahnede
oynarken, aynı zamanda onlarla hayatı
paylaşıyor ve onlara hayatı anlatmaya çalışıyoruz. Belki gelecekte iyi
bir tiyatro takipçisi olmalarını, belki
hayatın kaosunu çözmeye kavga ile
başlamamalarını, belki de sanatın ruhlarına katacağı farklılıkları anlamalarını
istiyoruz.
Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu fikri,
TOÇEV'in ilk
Güneydoğu Anadolu seyahatinde
filizlendi. 1998
yılında Tunceli'deki çocuklarımızın
ve gençlerimizin
tiyatro izleme
isteği hepimizi
çok etkilemişti.
Tunceli turnesinde, TOÇEV'in
tiyatrocu gönüllülerinden Vural
Buldu’nun önderliğinde, TOÇEV
Yönetim Kurulu
Başkanı Ebru Uygun'un hayalleriyle
TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu kuruldu. Turgut Özakman'ın izni
ve desteği ile “Karagözün Dönüşü”
isimli oyun, genel sanat yönetmenliğini Şemsi İnkaya’nın üstlenişiyle sanat
yolculuğuna çıktı. Oyun 2 yıl boyunca
20.000 çocuğa ulaşırken, hem Anadolu’daki çocuklarımızla buluştu, hem de
İstanbul’da sahne aldığında elde edilen
bilet gelirleri ile Anadolu’daki çocuklarımıza eğitim desteği verildi.
İkinci oyunumuz Hilal Çelenk'in yazdığı "Elmanın Yarısı" hem İstanbul’da
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hem de Anadolu’da
2005 yılına kadar
yaklaşık 30.000 çocuğumuzla buluştu.
2007 yılında “Yaşasın Okulumuz’’
projesi kapsamında
köy okullarında “La
Fontaine’den Masallar’’ oyunumuzu
oynadık.
2007 yılından bu
yana devam eden
“İlk Yardıma İlk
Adım’’ projemiz
kapsamında “Çantamdaki İlk Yardım” oyununu yatılı ilköğretim bölge
okullarımızda oynuyoruz. Şimdiye
kadar 80 ile, 222 okula gittik ve 39,262
öğrenciye ulaştık.
2009’dan bu yana “Yarının İzleri’’
projemizin “Dünya Kurtarıcıları’’ oyununu sahneliyoruz. Şimdiye kadar 19
il, 214 okula gittik ve 36,656 öğrenciye
ulaştık.
2010 yılında “Buğdayın İyiliği Doğru
Ekmeğin Mucizesi’’ adlı projemizin
“Gizemli Tarif ’’ oyununu 6 ilde, 38

okulda, 20,517 öğrenciye sahneledik.
2011 yılında başlayan “Temiziz” projesi kapsamında “Bir Dokunuş Yeter”
oyunumuzla 9 ilde, 23 okulda, 6,961
öğrenciye ulaştık.
Yetiştirdiği oyuncularla adeta okula dönüşen tiyatromuzla bu güne kadar kaç
çocuğun hayallerini süsledik, kaçının
umutlarını sevgiyle doldurduk bilinmez ama hiç yılmadan, yorulmadan
tüm Anadolu'nun yollarını dolaşmaya
devam ediyoruz. Çünkü; onlarla oyun
oynamak çocuğa ulaşmanın en iyi yolu.

Hakan Bilgin
Yönetim Kurulu
Üyesi
Sanırım 2000 senesiydi. Gerçekten saymadım kaç gece geçtiğini ama bildiğim bir
şey var ki TOÇEV’de çalışmaya başladığımdan beridir kafamı yastığa her gece
huzurla koyabiliyorum. Kafama kötü bir
şey takıldığında, bizimkileri düşünüyorum;
Ülkü’yü, Enver’i, Özlem’i ve onların gülen
yüzlerini...
Ardından on beş sene önce Bade gibi,
Cengiz Bey gibi bu kadar pozitif, çözüme
bu kadar odaklı mı yaşardım diye soruyorum. Bilmiyorum. Ama sanırım Dilek
kadar çalışkan olabilmem için bir on beş
seneye daha ihtiyacım var. Mesela, bilgisayarlı hayatı yaşamayı bilmediğimi Funda
öğretti bana. Aybike vizyonuyla, dünyanın
ne kadar küçük olabileceğini, her yere
ulaşabileceğimi gösterdi. Işın Hanım
ile Nuray Hanım’ın hayattaki duruşları,
duruşum oldu, yağmurlara fırtınalara karşı,
elimdeki şemsiyemle...
Sonra Dilek Tepe… Bu vakıfta mesai saatinin olmadığını, hayatın içinde de vakıf
çalışanı gibi yaşamam gerektiğini hatırlattı.
Nilüfer, Filiz, Selda ve Işıl aile olduğumuzu, birbirimizin her şeyini bilerek, bazen
akrabalarımızdan daha yakın olabileceğimizi fark ettirdiler. Veysel ile her konuyu
nasıl araştırmam gerektiğini ve hiçbir şeyden vazgeçmemem gerektiğini öğrendim.
Aydan Hanım’dan neler öğrendim neler…
Hayat ne kadar dertli, ne kadar yoğun
da olsa, çalışkanlığımızı bırakmadan, her
yaşımızda eğlenebileceğimizi gösterdi ve
göstermeye devam ediyor...
Ruhi arkadaşım, Sebahattin ağabeyim,
Gülbin kardeşim, Burak evladım oldu.
Sandy, Çağıl ve Duygu’nun onayları, hep
doğru bir şey yaptığımı hissetmemi ve
olaylara başka bir yerden bakabilmemi
sağladı. Hayatta sabırla durmayı, beklemeyi ise Ali Rıza Hocam öğretti. Ve insan
olmayı, düzeni tek başıma değiştirebileceğimi, ağzımdan çıkan sözlerimin bir gün
bir proje olabileceğini, binlerce çocuğun
hayatını değiştirebileceğimi, karşılıksız
sevmeyi, saygı görmeyi de Ebru’dan
öğrendim.
Sanırım ben de okuma istekli bir çocuktum ve on beş senede çok şey öğrendim.
Artık mezun oldum. Teşekkür ederim.
TOÇEV ailem; ben de emeğiniz çok
fazla...
Sizi çok seviyorum.

TOÇEV’in İnternetteki Yeni Yüzü
www.tocev.org.tr

Funda
Şahinbaş Hoşkal
Kurumsal İletişim
Müdürü

TOÇEV’in web sitesi
www.tocev.org.tr Studyo
Crea’nın gönüllü desteğiyle yenilendi. Kolay ve hızlı
bir şekilde ziyaretçilere
erişim sağlayan yeni web
sitemiz, sosyal medya ile
entegre şekilde hazırlandı.
Vakfımızla, projelerimizle,
çocuklarımızla ve destekçilerimizle ilgili her türlü
bilgiye kolayca ulaşabileceğiniz web sitemizin Medya
Takip Merkezi’nin desteğiyle hazırlanan “Basın
Odası” bölümünden her
gün medyada çıkan haberleri takip edilebilirsiniz.

TOÇEV e-bülten ile
Haberiniz Olsun
Hakkımızda
haberleri, çocuk
aktivitelerimizi,
projelerimizde
neler olduğunu
paylaştığımız
e-bültenimizi
Hitay Yatırım
Holding’in gönüllü desteğiyle
her ay destekçilerimize e-posta
aracılığıyla
ulaştırıyoruz. Siz
de her ay bizden
haberdar olmak
istiyorsanız, internet sitemizden
e-bültenimize
üye olabilirsiniz.

Charities Aid Foundation’ın araştırmasına göre Türkiye; bağış, gönüllülük, tanımadığı birine yardım
etme eğilimleri açısından 153 ülke
içinde 134. sırada. Dünya Değerler
Araştırması’nın sonuçlarında halkın
sadece %4,5’i sosyal, %5,3’ü siyasi bir
STK’ya üye ve halkın ancak %2,5’i
sosyal, %4,2’si siyasi bir STK’da
gönüllülük yapıyor. Halkın %80’i
geleneksel ve dini sebeplerle bir şekilde bağış yapıyor ama bunlar küçük
miktarda ve düzensiz bağışlar. Target
Group Index’in (TGI) araştırmasında herhangi bir STK’ya bağış yapmış
kişilerin boş zamanlarını geçirme aktiviteleri olarak üst sıralarda alışverişe
gitmek, kitap okumak, AVM’lere gitmek, spor yapmak, sinemaya gitmek
ve hatta araba yıkamak gibi aktiviteler
sıralanıyor. Bir STK’ya gitmek ise
maalesef son sıralarda görülüyor.
Bu araştırmalar meşakkatli bir yolun
daha çok başında olduğumuzu gösteriyor. Evinize ya da ofisinize en yakın
bir STK’ya gidin ve gönüllü olun,
STK’lara destek olun. Hem kendinizi
iyi hissedin hem de ihtiyacı olanların
yaşamlarına güzellikler katın.

TOÇEV
Sosyal Medyada

Tanıtım Destekçimiz
Reklam ve tanıtım çalışmalarımıza
gönüllü olarak destek olan R2D2
Reklam Ajansı, kurum kimliğimizi ve vizyonumuzu prestij ilanlar
ile hedef kitlemize duyurmamızı
sağlamak adına yaratıcı çalışmalara

imza attı. 2012’nin ilk ayından itibaren
birçok dergide yer alan prestij ilanı her
kesimden olumlu tepkiler aldı. Ayrıca
R2D2, Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru
Uygun’un “Dokundum” adlı ebru sergisi
davetiyesinin ve kataloğunun tasarım ve
uygulama çalışmalarını da üstlendi.

Hakkımızdaki haberleri artık Facebook ve Twitter’dan da takip edebilir,
çocuklarımızın mutluluğunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
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Sephora’dan Güzel Katkı
Sephora Türkiye, Aralık ayı boyunca TOÇEV’le işbirliği ile önemli bir
sosyal sorumluluk çalışmasına imza
attı. Sephora’nın bu seneki yılbaşı
konseptini yansıtan kutup ayısı maskotunun Aralık ayı boyunca Sephora
mağazalarındaki satışından elde edilen
kârın tamamı TOÇEV’e bağışlandı.
Bulunduğu tüm ülkelerde yerel sosyal
sorumluluk projelerini desteklemeye büyük bir önem veren Sephora,
Türkiye’de TOÇEV’le yaptığı işbirliği çerçevesinde, tüm mağazalarında
20 TL’den satışa sunulan kutup ayısı
maskotuyla, maddi durumu yetersiz
ailelerin okuma istekli çocuklarının
eğitimine katkıda bulundu.

Üçler’den
50 çocuğumuza destek
Üçler mağazaları, Danone ile
işbirliğine girerek okumak isteyen
50 çocuğumuzun bir aylık eğitim
ihtiyaçlarını karşıladı. Danone
markalı ürünlerin satışından elde
edilen gelirin bir kısmı TOÇEV’e
bağışlandı.

Napolyon.com’dan Örnek Çalışma

Napolyon.com’un üyeleri, TOÇEV
aracılığı ile maddi durumu yetersiz
ailelerin okuma istekli çocuklarına
biriktirdikleri puanları (napları) ile kitap
gönderiyor. 1 Mayıs 2012 tarihine kadar
devam edecek eğitime destek çalışmasına tüm Napolyon.com üyeleri katılabi-

“Ayten”in Geliri TOÇEV’e

Yazar Nalan Güven, kaleme aldığı ve
P-Kitap etiketiyle piyasaya çıkan “Ayten” isimli kitabının gelirinin bir kısmını
vakfımıza bağışlıyor. Ayrıca liselere
ve öğretmenlerimize iletilmek üzere
kitabından da TOÇEV'e hediye eden
Güven’in yeni kitabı için ünlü yazar
Mario Levi şunları söyledi:
“Bu kitapta sizi, içinizde işleyecek bir
şarkı bekliyor. Kimi satırlarıyla acıklı,
kimi satırlarıyla umut saçacak...”
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liyor. Üyeler, Napolyon.com’dan gelen
reklam e-postalarını okuma, tıklama,
Facebook’ta paylaşma, anket okuma,
doldurma ve davet gönderdikleri kişilerin siteye aktif üye olmaları karşılığında
kazanacakları napları, TOÇEV kumbarasında biriktirebiliyor. Her ay sonunda
TOÇEV’e aktarılan naplar ile içinde
5 adet kitap bulunan paketler, maddi
durumu yetersiz ailelerin okuma istekli
çocuklarına gönderiliyor.
Kampanyaya katılmak ve kazandığınız
naplar ile okumak isteyen çocukları sevindirmek istiyorsanız, detaylı bilgiye www.
napolyon.com adresinden ulaşabilirsiniz.

MCT 10 Çocuğun
Manevi Ailesi Oldu
Management Centre Türkiye, yılbaşında
kurumsal hediye olarak 10 TOÇEV
çocuğunun bir yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşıladı ve Manevi Ailemiz oldu.
Bu uygulamayı iş ortaklarıyla e-posta
yoluyla paylaşan MCT, böylelikle, kağıt
israfının önüne geçerek hem doğaya
hem de eğitime katkı sağladı.

Işıl Çankaya
Mali İşler Bölümü
Sorumlusu
Hayal kurup hedeflerini belirleyen
ve daha da önemlisi “yapabilirim”
diyen çocuklardan başarılı bireyler
yaratmak ve onların toplumda var
olduğunu görmek... İşte bu dünyanın
tarifi olmayan mutluluğu. Çocukların
geleceğe umutla bakabilmeleri için
yaşanan her türlü zorluk bu mutluluğa
erişebilmek için...
Sarf edilen her türlü çaba bir çocuğun
gözlerindeki umut olarak çıkar karşımıza çoğu zaman. “Umudu gerçeğe
dönüştürmek” tüm meselemiz ve tüm
gayretimiz bunun için.
Çocuklarla çıktığımız bu zorlu ve bir
o kadar da keyifli yolda varılan son
nokta ise onların gözlerindeki aydınlık, gülüşlerindeki sıcaklık ve kalplerindeki heyecan… İşte tam da bu
her şeye değer… TOÇEV‘li olmanın
ayrıcalığı da budur.

Bana Gardrobunu Aç

Secret Wardrobe, TOÇEV işbirliği
ile yapılan “Bana Gardırobunu Aç”
projesinde Demet Kutluay, Feryal
Gülman ve Suzan Sabancı Dinçer’in
bağışladığı dünyaca ünlü markalı
elbiseler kiralandı. YSL, Red Valentino, Kenzo, Valentino, D&G, Jovani, Alexander McQueen, Alberta

CİV Hayat’tan
Sertifikalı Kutlama

Ferretti, Gucci, Roberto
Cavalli, ve Christian Dior
gibi markalı elbiseler 31
Aralık tarihine kadar Etiler’deki Secret Wardrobe
mağazasından kiralandı.
Kiralanma etabının ardından elbiselerin bir kısmı
Secret Wardrobe mağazasında satıldı. Birçok
elbisenin satışı ise
Morhipo.com adresinde
Paylaş“tık” bölümünde
devam ediyor. Projeyi destekleyen tüm ünlülerimize ve
Secret Wardrobe mağazasının sahibi
Sezin Uğurluoğlu’na teşekkür ederiz.
“Bana Gardırobunu Aç” projesinin
geliri ile okuma istekli ama ailesinin
maddi imkansızlıkları nedeniyle okuyamayan çocuklarımızın bot ve mont
ihtiyacını karşıladı.

Giysiler Bez Olmadı
Scotch–Brite™, “Giysiler Bez Olmasın, Umutlar Yok Olmasın” projesiyle,
çeşitli kurumlara bağış kutuları yerleştirirerek kurum çalışanlarının, kullanılabilir durumdaki giysilerini bu kutulara
bırakmasını sağladı.
Giysi bağışı yapan
her kişiye Scotch–
Brite™ mikrofiber temizlik bezi
armağan edilirken,
toplanan giysiler
de kuru temizleme
yapıldıktan sonra
TOÇEV’in yönlendirdiği ihtiyaç sahibi
kişilere ulaştırıldı.

Fashion Night Out’taydık
Pinkylola, Melis Ekin’in Fashion Night
Out kapsamında deriden tasarladığı
bozuk para cüzdanlarının Erenköy’deki
Misk Nail SPA ve Suadiye’deki Mel’s
Couture mağazalarında satışı gerçekleşti.
Satıştan elde edilen gelir TOÇEV çocuklarının eğitim hayatlarına katkı sağladı.

CİV Hayat Sigorta, 2011 yılında çalışanlarına doğum günü hediyesi olarak
TOÇEV sertifikalarını verdi. CİV Hayat
Sigorta’nın üç ayda bir yayınlanan “Mozaik” adlı dergisinin sosyal sorumluluk
sayfalarında, çalışanlara sertifikaları hediye edilirken çekilmiş fotoğrafları da yer
aldı. CİV Hayat’ın çalışanlarına armağan
ettiği her sertifika, okuma istekli bir çocuğumuzun bir aylık eğitim masraflarını
karşıladı. 2012 yılında CİV Hayat ile işbirliğimiz Tohum Kart ile devam ediyor.

“Yüzüm Umuttur”a
Ücretsiz Gönderim
SPX Olgarlar Grup, “Yaşasın Okulumuz” projesinin öyküsünün anlatıldığı
“Yüzüm Umuttur” kitabının, manevi
ailelerimize
yılbaşı
hediyesi
olarak
gönderilmesinde
ulaştırma
ücretini
karşıladı.

Van için Yoga
Sosyal sorumluluk kapsamında yoga
dersi gerçekleştiren Yaşam Yolu Yoga
Merkezi, dersin gelirini Van’daki depremde zarar gören çocuklarımız için
TOÇEV’e bağışladı. Van depremini
yaşayan çocuklarımızın eğitimlerine
destek vermek, aynı zamanda yoga yapmak isteyenler eğitimci Ece Ekincioğlu
ile yoga dersine katıldı.
Tüm seviyelere açık
olan derste bağış
miktarını katılımcılar kendileri belirledi.
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Depremzedelerimize E.S.E.K. Desteği

Eğitimini desteklediğimiz Vanlı çocuklarımıza katkı sağlamak amacıyla
E.S.E.K. Tiyatro Topluluğu “3. Türden Yakın İlişkiler Başlangıç” adlı
tiyatro oyununun iki günlük hasılatını
TOÇEV'e bağışladı.
Uğur Uludağ'ın hem yazdığı hem de

yönettiği “3. Türden Yakın İlişkiler
Başlangıç” adlı tiyatro oyunu Akatlar Kültür Merkezi'nde sergilendi.
E.S.E.K Tiyatro Topluluğu oyuncularından Hakan Bilgin Van’a giderek,
TOÇEV ile birlikte desteği çocuklarımıza ulaştırdı.

TOÇEV Ürünleri Morhipo.com’da
Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Morhipo.com, Paylaş“tık”
bölümünde TOÇEV ürünlerinin satışını
gerçekleştiriyor. Paylaş“tık” bölümünde
ünlülere ait dünyaca ünlü markaların
elbiselerini, çantalarını ve TOÇEV
ürünlerini bulabilirsiniz.
Morhipo.com ayrıca, “Kurtuluş Son

Durak” filminin fularlarını TOÇEV
ve birçok STK yararına satışa çıkardı.
Her türlü şiddete karşı çıkan kadınların macerasını anlatan “Kurtuluş Son
Durak” filminde kullanılan ve filmin
simgesi haline gelen fularlar “En Güzel
Alışveriş Bahanesi: Paylaştık” sloganıyla
Morhipo.com sitesinde...

Hayallerine Umut Oldular
Profilo Alışveriş Merkezi, 7 Eylül-2
Ekim tarihleri arasında düzenlediği aktivite kapsamında TOÇEV’in desteklediği
öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına katkıda
bulundu. Alışveriş merkezi müşterileri,
önceden aldıkları veya Profilo Alışveriş
Merkezi içerisindeki FLO, Elit Oyuncak,
Panço, LC Waikiki, Pucca Sport, Boyner
ve D&R mağazalarından uygun fiyatlara
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aldıkları eğitim setlerini TOÇEV aracılığı
ile ihtiyacı olan çocuklara hediye etti.
TOÇEV standına başvurarak aktiviteyle
ilgili bilgi alan müşteriler, eğitim setlerini kutularına bırakarak çocuklarımızın
eğitimine ayni destekte bulundu. Profilo
Alışveriş Merkezi aktiviteye katılan tüm
müşterilerine desteklerinden dolayı isimlerine özel sertifika hediye etti.

MSC’den
Umut Dolu
Kitaplar

Derin okuma arzusuyla Anadolu’da
çarpan küçük yürekleri Mayadrom
Sports Center üyeleri ve TOÇEV
unutmadı.
Spor yaşam merkezi Mayadrom
Sports Center, TOÇEV ile birlikte
yürüttüğü aktiviteyle okuma istekli
çocuklarımıza hayaller kurabilecekleri
yepyeni kitaplar gönderdi. 14 Şubat-14 Mart tarihleri arasındaki aktivitede MSC üyeleri her 10 TL’lik ödeme
ile 5’li kitap seti satın aldı. Etiler ve
Çekmeköy Mayadrom Sports Center
üyeleri, aktivite sonunda İstanbul/
Arnavutköy Yassı Ören Köyü İ.Ö.O.,
Mardin/Kızıltepe Kaşıklı İ.Ö.O.,
Şırnak/Cizre Örencik İ.Ö.O., Van/
Çaldıran Gülyolu İ.Ö.O. öğrencilerine
toplam 1080 adet kitap armağan etti.
TOÇEV bu kitapları karne hediyesi
olarak çocuklarımıza ulaştırdı.

TOÇEV İçin Eznevit’e Tırmandılar

Ebru Gündeş Satıyor
Ebru Gündeş, "ebrugundessatiyor.
com.tr" adresinde daha dünyaca ünlü
markalara ait sahne kostümlerini satışa
çıkardı. Satış gelirlerini TOÇEV ve
birçok STK’ya bağışlayan Gündeş,
“Kostümlerimin böyle bir amaca
hizmet etmesi bana ayrıca bir mutluluk
veriyor” diyor.

Anadolu Dağcılık Ekibi, TOÇEV çalışmalarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Enzevit Dağı’na tırmandı. 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen toplam 10
kilometrelik tırmanış 11 saat sürdü. Tırmanışa Tuba Çüçen, Gülşen Elyak, Seher
Bilinmiş, Oğuz Tan, Timuçin Yusumut, İsmail Şekerci, Zeki Otakçı, Yüksel Akti ve
Volkan Şahinler katıldı ve TOÇEV bayrağını zirveye dikti.

Elele Karma Resim Sergisi'nde
Sanatçılar Bir Aradaydı
TOÇEV ile Sanatçılar ve Sanatsevenler Derneği’nin düzenlediği
Elele Karma Resim Sergisi Taksim
InnPera Hotel’de yapıldı. Sanatçılar
ve Sanatsevenler Derneği’ne üye
sanatçıların eserlerinin sergilendiği
Elele Karma Resim Sergisi’ne birçok
sanatçı ve sanatsever katıldı. TOÇEV
Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı
zamanda Sanatçılar ve Sanatsevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Uygun’un ebru çalışmaları da
InnPera Hotel’de sergilendi. Sergideki eserlerin satışından elde edilen

gelir; maddi durumu yetersiz ailelerin
okuma istekli çocuklarının eğitimleri
için TOÇEV’e ve arama kurtarma
çalışmaları için AKUT’a bağışlandı.
Sergiye eserleriyle katılan sanatçılar; Taylan Koryürek, Ebru Uygun,
Hatice Odabaşı, Hilal Zıllıoğlu,
Ece Öztürk, Ayşın Akburut, Hüzeyin Dertop, Beki Almaleh, Neylan
Bakırcıoğlu, Özcan Atamert, Ümran
Yeğin, Günseli Partanaz, Emine
Yedikuvvet, Pınar Partanaz, Mualla
Alkan, Selver Serdar, Fahire Belen,
Nail Kesova’ya teşekkür ederiz.

Selda Usta
Muhasebe Sorumlu
Hepimiz hayallerimizi gerçekleştirecek
sihirli bir değnek bekleriz hayattan.
İşte TOÇEV tam da bir sihirli değnek
gibi dokunuyor okuma istekli çocukların hayallerine…
Bizler TOÇEV ailesi olarak 17 yıldır
okuma istekli çocukların eğitim
ihtiyacını karşılayıp, onları hayallerine
bir adım daha yaklaştırmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Manevi ailelerimizin, işbirlikçilerimizin,
gönüllülerimizin ve bütün TOÇEV’e
gönül verenlerin desteğiyle milyonlarca çocuğa dokunuyoruz.
TOÇEV çalışanları olarak bizler
TOÇEV’de çalışmaktan ziyade
TOÇEV’i yaşıyoruz. TOÇEV ile tanışmak, TOÇEV’i yaşamak, TOÇEV
ile yarınlara koşmak büyük ayrıcalık.
Yaptığımız herhangi bir iş bir çocuğun
yüzünde gülümsemeye, gözlerinde ışığa dönüşüyorsa, o zaman doğru yerde
olduğumuzdan emin oluyoruz.
Büyük şehrin kalabalığından, trafiğinden, gürültüsünden evimize döndüğümüzde, çocuklara dokunmanın vermiş
olduğu huzur yüzümüzü güldürüyor.
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TOÇEV Ürünleriyle
Çocuklarımıza Destek Olun
GittiGidiyor.com ve Morhipo.com e-ticaret siteleri işbirliği ile hayata geçirdiğimiz
TOÇEV sayfalarından kendiniz ya da sevdikleriniz için ürünler satın alarak, okuma
istekli çocuklarımıza destek olabilirsiniz.

ÇOCUK KİTAPLARI
Çocuklarınıza kitaplarımızdan satın alarak,
hem okumanın zevkine varmalarını hem de
TOÇEV çocuklarına katkıda bulunmalarını
sağlayabilirsiniz.5’li kitap seti fiyatı: 9,90 TL.

TOÇEV
KARTON ÇANTA
TOÇEV logolu karton çantalarımızı
sevdiklerinizle paylaşarak hem çocuklarımıza eğitim fırsatı sağlayın, hem de
bir çocuğun gülümsemesine katkıda bulunun. TOÇEV Karton Çantı’nın özel
tasarımı ile bir çocuğun elinden tutuyor
olacaksınız. Fiyatı: 9,90 TL (10 Adet)

KÜP VE PUZZLE
12 Projemizi ve dokunduğumuz çocukları simgeleyen
küp ve puzzle’larımızdan
satın alarak eğitime destek
olabilirsiniz.
Küp+Puzzle fiyatı: 6,90 TL

TOHUM KART
Tohumkart, toprağa ekildiğinde çiçekler
açan, ağaçlar çıkan, el yapımı, yazılabilir, üzerine baskı uygulanabilir, doğada
%100 geri dönüşümlü kartlardır. Tohumkart saksı setlerini satın alarak, bir
çocuğumuzun bir aylık eğitim masrafını
karşılayabilirsiniz. İçinde 12 çeşit çiçek
ve çam ağacı tohumu bulunan Tohumkartları, gönderdiğiniz kişi, özel mesajları okuduktan sonra, set içindeki hediye
saksıya Tohumkart’ı diker ve sadece
sulayarak, çiçek ve ağaçların yeşermesini
sağlar. Böylelikle de kurumunuz veya
siz, defalarca ve ömür boyu hatırlanırsınız.
Bir çocuğumuzun bir aylık eğitim
masrafı+tohumkart kiti: 60 TL.

28

ÖZEL GÜN MAGNETİ
Nikah, doğum gibi mutlu günlerinizde
sevdiklerinize TOÇEV Magneti hediye
ederek, özel günlerinizi daha da anlamlı
kılabilir, mutluluğunuzu pekiştirebilirsiniz. Fiyatı: 349 TL (300 adet)

“YÜZÜM UMUTTUR” KİTABI VE FOTOĞRAFLARI
“Yaşasın Okulumuz” diyerek geleceğe koşan çocuklarımız fotoğraflarda
konuşuyor. 2005 yılından bu yana,
Türkiye’de köy okullarının yenilenmesi hedefiyle yürüttüğümüz ve 201
köy okulunu onararak çağdaş eğitim
şartlarına kavuşturduğumuz “Yaşasın
Okulumuz” projesinin öyküsü; yollar,

köy okulları, gözleri umutla parlayan ve
yüzü aydınlık geleceklerine
dönmüş Anadolu’nun çocukları ile örülü... “Yüzüm
Umuttur” adlı kitabımızda,
Türkiye’nin prestijli altı
fotoğraf sanatçısı, “Yaşasın
Okulumuz” projesinin öyküsünü, köy okullarımızı ve
bu okulların çocuklarımızla
bulaşmasını kendi objektiflerinden anlatıyor. “Yüzüm
Umuttur”da gönüllü olarak

“İYİ BESLENMEK
İYİ GELECEK”
FOTOĞRAFLARI
Sana, TOÇEV ve
MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen
“İyi Beslenmek, İyi
Gelecek”, ülkemizde yeterli ve dengeli
beslenmeden yoksun

5 milyonu
aşkın çocuğa
ulaşmayı
hedefleyen
bir sosyal
sorumluluk
projesidir. Proje
kapsamında;
belirlenen bölgelerdeki çocuklara, bir yıl
boyunca her ay peynir, süt gibi kahvaltılık besinler ile temel besin öğeleri
içeren gıda paketleri gönderiliyor. 2011
yılında Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ta

yer alan Bennu Gerede, Nihat Odabaşı,
Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Tahsin
Aydoğmuş ve Tamer Yılmaz objektiflerinden farklı gözleri ve duyguları
yansıtıyor.
• “Yüzüm Umuttur” kitap fiyatı: 59 TL.
• 40x60 fotoğraf kağıdına baskı+asitsiz
paspartulu derinlikli ahşap çerçeveli
fotoğraf fiyatı: 290 TL.
• 50x70 fotoğraf kağıdına baskı+5 mm
beyaz foreks+aliminyum çıtalı fotoğraf
fiyatı: 270 TL

sürdürülen projede bugüne kadar
yüzlerce çocuğa gıda paketi ulaştırıldı.
Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Sinop’un Durağan ilçesinde tüm
olumsuz koşullara ve maddi yetersizliklere rağmen okumayı gerçekten isteyen
çocukların gözlerindeki ışıltıyı fotoğraf
karelerine yansıttı. Gelin siz de “İyi
Beslenmek, İyi Gelecek” fotoğraflarımızdan satın alarak projemize destek
olun, çocuklarımızın hayatlarında küçük
dokunuşlarımızla büyük farklar yaratalım. Fotoğraf fiyatları boyutlarına göre
124 TL ile 454 TL arasında değişiyor.
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Neler Yapabilirsiniz?

‘O’NLARIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKALIM
Eğitici Ailemiz Olun

Manevi Ailemiz Olun

Her ay düzenli olarak bağışlayacağınız 50 TL ile bir ilköğretim veya lise
öğrencisinin eğitimine destek olabilirsiniz.
Bağışınız ile; çocuğa para yardımı yapmıyor, okul, sağlık, gıda ve giyim gibi temel
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamış bireyler
olarak yetişebilmeleri için psikologlarımız eşliğinde rutin ev ziyaretleri gerçekleştiriyor, geleneksel TOÇEV aktiviteleri düzenliyoruz.
Her ay düzenli olarak bağışlayacağınız 165 TL ile bir üniversite öğrencisinin eğitimine destek olabilirsiniz. Kendi adınızı veya sizin için değerli bir
kişinin adını taşıyan üniversite fonları oluşturarak, burs desteği verebilirsiniz.
Üniversite öğrencilerimize okul döneminde 165 TL harçlık veriyoruz. Yaz döneminde bağışlarınızı havuzda topluyor, her yıl başında çocuklarımızın yurt ve harç
parası gibi ihtiyaçlarını karşılıyor ve geleneksel TOÇEV aktiviteleri düzenliyoruz.

Her ay düzenli olarak bağışlayacağınız 20 TL ile TOÇEV çocuklarına tarihi yerleri tanıtıyor, sinema ve
tiyatro ile tanıştırıyor, güncel sergileri gezdiriyor ve atölye çalışmaları
yapıyoruz. Meslek tanıtımları yapıyor,
alanında başarılı isimlerle bir araya
getiriyoruz. Spor kulüplerini ziyaret
ediyor, çocuklarımızı yetenekleri
doğrultusunda spor aktivitelerine
yönlendiriyoruz. İlgi alanları doğrultusunda hobi kursları oluşturuyoruz.
Karne hediyesi olarak, çocuklarımızın yıl sonu ortalamalarını değerlendirerek, yaş gruplarına göre seyahat
programları yapıyoruz. Psikodrama
çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Havuzumuza
Destek Olun

Manevi Firmamız Olun

Çalışanlarınızı manevi ailemiz yapabilir, her bir çalışanınız adına kurum olarak
çocuk okutabilirsiniz. Çalışanınız bir çocuğu kendi imkanları ile okuturken bir
başka çocuğu da çalışanınız adına siz okutabilirsiniz.
Kurum ve çalışan işbirliğiyle; iki katı sayıda çocuğun eğitim hayatını sürdürmesini
sağlayabilir, kurumunuz ile çalışanlarınız arasında sinerji oluşturabilirsiniz. Bunun
yanında birliktelik duygusu ile firma içinde motivasyonu arttırırken, kurumunuzun
ve çalışanlarınızın sosyal sorumluluk algısıyla gerçekleştireceği bu örnek davranış
ile diğer kurumlar için yol gösterici olabilirsiniz.
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Bağışımı her ay düzenli olarak yapamıyorum diyorsanız; belli aralıklarla öğrencilerimizin eğitim hayatına
destek olabilirsiniz. Doğum günü,
evlilik yıldönümü, nikah ve doğum
gibi mutlu günlerde ya da hastalık,
vefat gibi acı günlerde çiçek, çelenk
göndermek yerine sevdiklerinizin
adına bağış yapabilirsiniz. Kurban,
fitre ve zekatlarınızı bağışlayabilirsiniz. TOÇEV ürünlerimizden satın
larak, eğitim havuzumuza destekte
bulunabilirsiniz.

SPONSORLARIMIZ
Eğitim Sponsorlarımız

ETKİNLİK
Aile Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi, Atlantis Eğlence Merkezi, Sim
Animasyon, The Partners çocuklarımıza
eğitim aktivitelerinde ücretsiz olarak
destek veriyor.

KIRTASİYE
Adel Kalemcilik
ve Umur Kırtasiye
çocuklarımıza kırtasiye malzemesi
desteği verdi.

ETKİNLİK MEKAN
Açı Okulları, AFM Sinemaları, Beşiktaş Belediyesi, Caresousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Cevahir Alışveriş Merkezi, Cinebonus, Duru Tiyatro, Hezarfen Havaalanı, Icessporto, Nisantaşı On, Profilo Alışveriş Merkezi, Rock Valley, Şişli Belediyesi
eğitim aktivitelerimizde mekân desteği verdi.

ETKİNLİK YEME-İÇME
Algida, Burger King, Bursa İskender, Cola Turka, Frito Lay,
ISS Catering, McDonald’s, eğitim aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini ücretsiz olarak karşıladı.

ULAŞIM
Başaran Tur, Gürsel Turizm, Tursan
Servis, Ulusoy çocuklarımıza eğitim
aktivitelerimizde ücretsiz olarak
ulaşım desteği verdi.

SAĞLIK
Dünya Göz Hastanesi, Dr. Abdullah Ongan, Çocuk Psikiyatrisi Uzm. Dr. R. Hülya
Bingöl, ücretsiz olarak çocuklarımızın
sağlık taramalarını karşılamaktadır.

ÜRÜN
Bertolucci, Beks, Bony, Bross, Dagi, Etf Tekstil, LC Waikiki, Mavi Jeans, Öztaş, SPX çocuklarımıza çorap, iç çamaşırı ve giysi desteğinde bulundu. Assortie (karne hediyesi),
Everfresh (muz), Evyap (hijyenik ped), Filli Boya (yağlı boya), Henkel (deodoran ve temizlik ürünleri), Tesco Kipa (ramazan kolisi), Sephora (yılbaşı hediyesi), Sun Optik-Zeynep Toygar (gözlük), Unilever (deodoran) desteği verdi.

Kurumsal Sponsorlarımız
E-TİCARET
GittiGidiyor.com, Morhipo.com ücretsiz olarak TOÇEV’e e-ticaret hizmeti
vermektedir.

ARAÇ BAKIM
Goodyear ve Pirelli araçlarımıza lastik
bağışında bulundu Sevgi Oto TOÇEV
araçlarının bakımını ücretsiz olarak yaptı.

ÇEVİRİ
Akademi Çeviri
Hizmetleri TOÇEV
web sitesinin İngilizceye çevrilmesine
ücretsiz olarak destek
vermektedir.

GIDA
Unilever ofisimize
gıda ürünleri desteği vermektedir.

HUKUK
Cumhur Velibeyoğlu gönüllü olarak
hukuk danışmanlığımızı sürdürmektedir.

HOSTING
Doruknet vakfımıza ücretsiz
olarak hosting
hizmeti vermektedir.

MANEVİ AİLE
ORGANİZASYON

MEDYA TAKİP
Medya Takip
Merkezi ücretsiz
olarak medya
takibi ve basın
odası hizmeti
vermektedir.

TASARIM
Ardini Reklam TOÇEV araçlarından vinil sökme-takma
işlemi ve kartvizit tasarımımızı yapmaktadır. Studyo Crea web
sitemizin tasarımını gönüllü yapmaktadır. Hitay Holding her
ay gönüllü olarak e-bülten tasarımı ve gönderimi hizmeti vermektedir. Bahar Şenvardar ve Gökhan Şahinbaş grafik tasarım
çalışmalarımızı gönüllü olarak yaptılar.

The Ritz-Carlton
manevi aile organizasyonunda yiyecekiçecek ve mekan
sponsorumuz oldu.

EĞİTİM
4 Boyutlu Koçluk, A&B Bilgisayar, Aile Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Ayşe Terzi, British Eurolang, Eğitim Akademi, Mikrosis
Bilgisayar Eğitim Merkezi ekibimize gönüllü eğitim vermektedir.

KAĞIT VE BASKI
Galata Kırtasiye kâğıt ve fotokopi desteği vermektedir.
Koza Matbaa, kartvizitlerimizin basımını gönüllü olarak
yapmaktadır. Xerox kâğıt bağışında bulunmaktadır.

KARTLI
SİSTEM
Meyer kartlı personel geçiş hizmetini ücretsiz olarak
sağlamaktadır.

REKLAM
AJANSI
R2D2 TOÇEV'in
gönüllü reklam
ajansıdır.

TEMİZLİK
Scotch-Brite ofisimize temizik ürünleri
desteği vermektedir. ISS, temizlik hizmetini gönüllü olarak sağlamaktadır.

PROVA MEKAN
Black Out Şişli
Butik Alışveriş
Merkezi tiyatro
provalarımız için
mekân desteğinde
bulunmaktadır.

Çocuklarımıza eşit eğitim imkanı vermemizi
sağlayan destekçilerimize teşekkür ederiz
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“Okumak
her çocuğun hakkıdır”
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