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Farkında mısınız? Dokunuyoruz!

“Gönül Irmağı”

Ebru Uygun
TOÇEV
Kurucu/Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun süren ve bir o kadar da yoğun geçen bir toplantıdan
çıkmış; gelen maillere dalmıştım. Tam o sırada biri heyecanla odama girip eski öğrencilerimizden Sülayman’ın ofise
geldiğini ve beni görmek istediğini iletti. Heyecanları gözlerinden okunuyordu. Bense birden afallamıştım. Zaten yoğun bir toplantı ve onca sorunları çözmekle uğraşıyordum.
Belki de, kısa bir süre olsa bile, yaptığımız güzelliklerden
uzaklaşmıştım ve sadece sorunlara boğulmuştum. Ama bu
yoğunluk öyle kısa sürmüştü ki, Süleyman’ın gözlerindeki
heyecanı görünce sanki her şey bitmişti; yaşananlar beni çok
ama çok uzaklara götürmüştü…
Yıllar evvel içinde yüzmeye başladığım ve hiç durmasını
istemediğim “Gönül Irmağı”nda geziniyordum sanki. Hem
de büyük bir heyecanla. Babamın sözleriydi ilk aklıma gelen.
Daha Süleyman’la sohbete başlamadan evvel onun heyecanını gördüğümdeki mutluluğu belki de yıllar evvel söylenen
sözler doğruluyordu.
Bundan 18 yıl evveldi, heyecanla yapmak istediklerimi babama anlatırken, hayallerime karşı çıkmak istemeyen ama bir
o kadar zorluklarını bildiği bu yolda yıpranacağımı hisseden
o güzel adamı hatırlıyordum. O güzel duygularıyla yaklaşmıştı bana ve “En güzeli ne kızım biliyor musun? Evet,
onca sorumluluğu bu yaşta almanı hiç istemiyorum... Öyle
gençsin, öyle temizsin ki, onca sorumluluk o küçük omuzlarında… Fakat sonrasını düşünüyorum, bundan tam 10 yıl
sonrasında o çocukların hayatlarındaki başarılarını gördüğündeki huzuru, mutluluğu hiçbir şeyde yaşayamayacağını
da biliyorum… Unutma sakın, 10 yıl sonra ve yaşadığın o
güzelliklerde hep beni an lütfen” demişti tüm içtenliği ve
sıcaklığıyla. Ben de dalmıştım plansız, düşüncesiz ve hiç bir
şey beklemeden o içimi ısıtan ırmağa…
İşte yıllar geçmişti ve Süleyman karşımda oturuyordu. Bizden
aldıklarını tam bizim vermek istediklerimiz gibi birebir anlatıyordu. Bizi bize öyle güzel anlatıyordu ki… “Bizi hiçbir şey
beklemeden sevdiniz. Bizi biz olarak kabul edip, güzellikler
sundunuz; ne fazlası ne azıyla” diyordu. “Öyle çok şey yaşadım ki bunu herkes öğrensin ve her kurulacak STK’ya örnek
olsun istiyorum” diyordu tüm içtenliği ve saflığıyla...
Yüreğine sağlık Süleyman, iyi ki geldin ve iyi ki hayal ettiğimiz gibi aldığın tüm doğruları senden sonralara ve seninle
yürüyenlere aktarıyorsun hiç bir şey beklemeden.
Arkasından kimya mühendisi kızımız, avukatımız doluverdiler odaya... Yaşlanıyorum galiba dedim içimden. Ama olsun,
hayallerimin peşinden koşarak ve içimdekileri gerçekleştirerek, ellere dokunarak, onları tutarak yaşlanıyorum...
Bu bir yaşam yolculuğu... Karşılıksız paylaşarak yaşanan
bir yaşam yolculuğu… Ve hep devam edecek yaşam yolculuğu… Tüm yaşananları yeni geleceklere yol göstermesi
için toparladığım yeni kitabımla, “Gönül Irmağı” ile bir
kez daha yaşadım ve yaşatacağıma da eminim... Sizlerin de
keyifle okuyacağına…
Bu yolculukta bizim elimizi sımsıkı tuttuğunuz ve hayata böyle binlerce güzellikler kattığınız için yüreklerinize sağlık…
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Haydi Siz de Dokunun!
“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, Morhipo.com ve Mecrea.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,
tanıtımımız için önemli bir çalışma olan kamu spotu hazırlamamızda ve yayınlamamızda bize destek olabilir, 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, Morhipo.com ve Mecrea.com internet
sitelerinden ulaşabileceğiniz ürünlerimizi, sevdikleriniz ve
kendiniz 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, dergi ve gazetelerde yer almasını sağlayabilir,
tanıtımımız için önemli bir çalışma olan kamu spotu hazırlamamızda ve yayınlamamızda bize destek olabilir, Facebook
ve Twitter sayfalarımızdan bizi takip edebilir, bizi listenizdeki
arkadaşlarınıza tavsiye edebilir, böylelikle daha fazla kişiye
ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.
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.

Farkında mısınız?
Dokunuyoruz!
18 yıldır sizlerin desteği ile 5 milyon çocuğun
hayatına dokunduk ve çocuklarımız için çalışan
büyük bir aile olduk. Bu yıl da sosyal sorumluluk
alanında farkındalık oluşturmak için tasarladığımız “Farkında mısınız? Dokunuyoruz!” konseptli
kampanyamızla daha fazla çocuğun hayatına artı
değer katmayı hedefliyor ve herkesi bu yolda
yürümeye çağırıyoruz.
1994 yılında 5 çocuğun hayatını değiştirmek amacıyla çıktığımız bir yol bizimkisi. Onların, tüm engellere rağmen devam
ettirmek istedikleri eğitimlerinde yanlarında yer almak için...
Bize destek olan manevi ailelerimizin katkılarıyla ve çeşitli firmalarla birlikte yürüttüğümüz projelerimizle 18 yılda 5 milyon
çocuğa ulaştık. Onların hayatlarına dokunduk ve fark yarattık.
Bu yol kimi zaman kar boranlı dağlar aşmamızı, kimi zaman
da imkansızlıklarla boğuşmamızı gerektirdi. Ama arkamıza
dönüp baktığımızda gördük ki, öyle çok yol kat etmiş ve öyle
güzelliklere şahit olmuşuz ki, artık bunu daha çok insanla
paylaşmalı ve bu güzel yola onları da davet etmeliyiz.
İşte bu amaçla ördük “Farkında mısınız? Dokunuyoruz!”
kampanyamızın duvarlarını. Bir yandan yaptıklarımızı anlatırken ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek insanları yanımıza
çağırırken bir yandan da toplumda sosyal sorumluluk bilincini
güçlendirmek adına...
KAMPANYADA NELER YAPIYORUZ?
2012 yılının ilk aylarından bu yana dergilerin gönüllü olarak yer
verdiği ilanlarımızla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yönetmeninden, set ekibine, ışığından kurgusuna kadar herkesin
gönüllü katılımıyla tamamlanan kamu spotumuzu, televizyon,
sinema, radyo ve AVM’ler yine gönüllü olarak yayınlıyor.
Son yıllarda büyük önem kazanan sosyal medyada çalışmalarımızı hızlandırdık. Facebook ve Twitter sayfalarımızı
sürekli güncel tutarak daha çok insana ulaşmaya çalıştıyoruz.
Ayrıca yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumun
taktirini toplamış Ahmet Yusuf Kulca, Saruhan Singen, Ali
Nesin, Hülya Yalçın, Nasuh Mahruki, Sualp Tansan, Mim
Kemal Öke gibi önemli isimlerle röportajlar yaptık ve Radikal
Gazetesi’nde bu röportajları tüm Türkiye ile paylaştık. Ünlü
modacı Cengiz Abazoğlu da katıldı kampanyamıza. Tasarladığı şık tişörtler adl mağazalarında ve adl’nin internet sitesinde
satıldı. Halen daha adl’nin internet sitesi ile birlikte Morhipo.
com, Gittigidiyor.com ve Mecrea.com sitelerinde satışımız
devam ediyor.
SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Ünlü Modacı Cengiz Abazoğlu’nun tasarladığı tişörtlerimizden satın alabilirsiniz. Ayrıca TOCEV yazıp 5944’e göndereceğiniz her 5 TL’lik sms çocuklarımızın hayatlarına artı bir
dokunuş olacak. Birlikte, “Haydi siz de dokunun!” diyerek,
geleceğe güvenle bakan çocukların yetişmesi için hareket edecek ve onların hayatlarında küçük dokunuşlarla büyük farklar
yaratmaya devam edeceğiz.

Bade Takazoğlu
Genel Müdür
Yıllar önce vakıfta çalışmaya başladığımda çevremdeki insanlar anlam verememişti. Aslında ben de seçim
konusunda çok bilinçli değildim. Vakıfta çalışmak
daha çok hayır işi olarak algılanıyordu. Hatta “emekli
olduğunda yaparsın” diyenlerde çoğunluktaydı. Elimize TOÇEV’i tanıtmak için aldığımız dosyalarla çok
kapılardan döndürüldük. İnsanların bizleri “biz zaten
fitremizi zekatımızı vererek hayrımızı yapıyoruz” şeklinde geri çevirdiği bir toplumdan, “sosyal sorumluluk
bilincinin” yerleşmeye başladığı bir topluma kavuştuk.
Bu süreç kolay olmadı. Elbette çok emek verdik. Sivil
Toplum Kuruluşlarında çalışan yüzlerce insanın gayreti
ile oldu bu. Bizler inandık ve başardık. Oluşturduğumuz saygın duruşla, sorunları gözler önüne sermeye
başladık. Gözler önüne sermek yetmedi, destek istedik,
“gelin birlikte değiştirelim” dedik ve imece yarattık.
Hedefimiz; bir adım öteye geçip, sorunları biz göstermeden de fark eden bir topluma ve sorunlara bulunan
mantıklı çözümleri modele dönüştüren bir idari anlayışa
kavuşmak. Bu güne kadar aldığımız yolun hızına baktığımda, bu hedefimize de yakın zamanda ulaşacağımızı
düşünüyorum.
Birçok sektörde yaptığınız işi tanıtmak, daha çok insana
ulaşmak için; reklam, pazarlama veya satış teknikleri
bilmeniz gerekiyor. Oysa bizim işimizde gerçekten hissetmek ve karşınızdakine hissettirmek önemli. İstediğiniz kadar iyi okulları bitirin, istediğiniz kadar iyi teknikleri kullanın, hislerinizle birleştiremiyorsanız başarı
mümkün olamıyor. Yaşadığınız toprakları karış karış
bilmeniz, sorunlarını öğrenmeniz ve kültürel yapıya
uygun çözümler üretmeniz gerekiyor. Empati yeteneğinizi geliştirmeniz, kendi içsel sorunlarınızı çözmeniz ve
adalet duygunuzu kaybetmemeniz çok önemli.
Artık STK’lar gelişiyor, güzel işlere imza atıyor ve
üçüncü sektör olarak anılıyor. Bu huzuru bol dünyaya
katılmak için hevesle bize gelen, ancak bireysel çıkarlarının ya da hırslarının peşinde, egosunu kontrol edemediği için hedeften uzaklaşan insanlarla da tanışıyoruz. Çalıştığınız STK’nın alanı değişebilir, STK mantığı
gelişebilir ama hedefi fayda sağlamaktır. O nedenle duygularımızla mantığımızı dengede tutmamız gerekiyor.
Yeni mezun ve iş arayışında olan gençlerimize önerim,
STK’yı bir basamak olarak seçmek yerine anlamaya
ve öğrenmeye çalışmaları. Gerçekten hedefleri doğrultusunda oluşturdukları kariyer planı içinde değerlendirmeleri, bizlerle yaşayabilmeleri, öğrenebilmeleri ve
hissedebilmeleri…
Faydalı olduğunuzu hissettiğinizde “gerçek bir Sivil
Toplum Kuruluşu çalışanı olmuşsunuz” demektir.
Ben hissediyorum ve her gece bu huzurla dalıyorum
uykuya.
Lütfen sizler de; hayata kattığınız güzelliklerin huzurunu hissedin ve bu özel duyguyu hiç kaybetmeyin,
ÇÜNKÜ; SİZ GERÇEKTEN ÖZELSİNİZ…
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Farkında mısınız?

Cengiz Abazoglu
Tasarımıyla
TOCEV
Tisörtleri!
,
,

Tanıtım kampanyamız için Cengiz Abazoğlu’nun desteğiyle tasarlanan ve adl’nin
sponsorluğunda üretilen tişörtlerin satışı internet sitelerinde yapılıyor. Bade İşcil,
Merve Boluğur, Funda Arar, Özge Ulusoy, Demet Kutluay, Selin Demiratar,
Deniz Akkaya ve Pınar Tezcan tişörtlerin tanıtımı için gönüllü olarak destek verdi.
3 farklı renkten oluşan tişörtlerimizi ünlüler giyerek poz verdi ve fotoğrafları
Lara Sayılgan gönüllü olarak çekti. 39,90 TL’ye satılan tişörtlerimizi siz de
kendiniz ve sevdikleriniz için alarak kampanyamıza destek olabilirsiniz.

Kampanyamızı Haber Yapan Yazılı
Basın: Akşam, Ankara Son Söz,
Cumhuriyet, Güneş, Haber Exspres, Habertürk Magazin, Hürriyet
(Hakan Gence), Hürriyet Kampüs,
Hürriyet Kelebek, Kıbrıs Havadis,
Millyet Cadde, Olay Çekirge, Sabahla Günaydın, Star, Star Cumartesi,
Takvim, Türkiye Gazetesi (Metin Er),
Yurt Gazetesi

“Farkında Mısınız? Dokunuyoruz”
Sloganımızı Oluşturan Gönüllü
Ajansımız: R2D2
Kamu Spotumuzun Oluşmasını
Sağlayan Kişi Ve Kurumlar: 1000
Volt Post Production ve Böcek
Yapım (Montaj), Cemil Ağacıkoğlu
(Yönetmen),Fikir Sahibi (Senaryo ve
Tüm Organizasyon), Mehmet Akşin
(Görüntü Yönetmeni), Murat Evgin
(Söz ve Müzik), Şebnem Dönmez
(Seslendirme)
Teknik Ekip: Altınlar Giyim (Önlük), Eylül Yapım, Fono Film, Lokomotif Kamera, Kenmovie, Orion,
Set Pozitif (Film çoğaltım), ISS
Catering (Yemek), Mars Entertainment Group (Sinema reklamı), MPM
Medya (Medya Satın Alma), Öztop
Müzik (Ses kaydı), Şişli Halide Edip
Adıvar İlköğretim Okulu (Mekan)
Tişörtümüzün Oluşmasında Emeği Geçenler: Adl (Üretim, Satış ve
Tanıtım Desteği), Cengiz Abazoğlu
(Tasarım), Pusula İletişim (PR Ajansı),
Wag The Dog Adworks (Adl Sosyal
Medya Ajansı)
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Sosyal Medya Destekçimiz:
Df İstanbul
Radyo Spotumuza Emek Verenler:
Hakan Bilgin (Seslendirme), Öztop
Müzik (Seslendirme Stüdyosu)
Tv Programları İle Destek Olanlar:
BJK TV, Cine 5 Hayata Şans Ver,
Ntv Hafta Sonu, Oktay Usta, TGRT
Ceyda Tuna’yla Hafta Sonu, Türkmax Her Şey Tadında, Tv 24 Gece
Moderatörü
Radyo Programları İle Destek Olanlar: TRT 1 Radyo (Paylaştıkça), Türkiye Polis Radyosu (Güne Merhaba)

Kamu Spotumuza Yer Veren Sinemalar: Cinemaximum, Fono Film,
Mars, Ngm

Kampanyamızı Destekleyenler
Kampanyamıza Destek Veren Yazılı Basın: Alem, Instyle, Radikal
Reklam Rezervasyon Şirketi: Emek
Ajans, MPM Medya

Kamu Spotumuza Yer Veren Televizyon Kanalları: A Haber, ATV, Beyaz
Tv, BJK TV, Comedymax, CNN
Türk, Dizimax, Dizimax More, FB
Tv, Home Tv, İz Tv, Meltem Tv, Movie Max Kanalları, Show Plus, Show
Türk, Sinema Tv Kanalları, Skyturk
360, Türkmax, Tv8
Röportajlar: Ali Nesin, Hülya Yalçın, Mim Kemal Öke, Nasuh Mahruki, Saruhan Singen, Sualp Tansan,
Yusuf Ahmet Kulca

Farklı Çalışmalarla Destek Veren
Kurumlar: Adı Güzel Eğitim Kurumları (Afişlerimize yer veriyor),
Alkoçlar (Otellerinde tanıtımlarımıza yer
veriyor), Benvarim.Com (Bağış topluyor), Butterfly (“Kids Kutu” satışından
kampanyaya bağış yapıyor), Cevahir
AVM (Ekranlarında kamu spotumuza yer
veriyor), Ezgi Yılmaz (Fotoğraf satışlarından kampanyamıza bağışta bulunuyor),
Gördes Halı (Ürünlerimizi satarak destek
veriyor), Happy Things, VIP Dükkan
(Gönderilerinin içine insertlerimizi koyuyor), İstanbul Baby Show (Yarışmalarda
kazananlara tişörtlerimizden hediye etti,
stand desteği sağladı), Kispy Kreme (Tüm
dükkanlarına “Farkında mısınız? Dokunuyoruz!” kumbaralarımızı yerleştiriyor),
Koza Matbaa (İnsertlerimizi gönüllü
olarak basıyor), Lostfound (Tasarladığı
yakalıkları satılması amacıyla kampanyamıza bağışladı), Morhipo (Ürünlerimizi
satarak destek oluyor), Pleksici (Bağış
kutularımızı gönüllü destekle hazırladı),
Porland (Kupalarımızın yapımını gönüllü
olarak gerçekleştirdi), Sephora (Yılbaşı
için sattıkları “zebra”ların gelirini kampanyamıza bağışladı), TAV (Kamu spotumuzun havaalanlarında gösterimini sağlıyor),
Tribecca (Amerikan servislerinde 5944
sms hattımızın tanıtımını yapıyor), TRT
Okul “Keremcem İle Akustik Söyleşi”
(Program konuklarına sertifikalarımızı
hediye ederek hem gelir hem de tanıtım
desteğinde bulunuyor), Winat9 (Kullanıcıların kazançlarını vakfımıza aktarmalarını
sağlayarak gelir desteğinde bulunuyor)

İlanımıza Yer Veren Dergiler:
Alem, All, All Fashion Guide,
All For Kıds, All Lcw World,
Anne Bebek, Artı Eğitim,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Dergi,
Bloomberg Business Week,
Boxer, Cnbc-E Business, Digital
Age, Digitürk, Lcworld,
Farmaskop Ek, Fenerbahçe,
FHM, Fortune, Four Four Two,
Hello Türkiye, Instyle, Instyle
Home, İnfomag, Kariyer,
Keyifli Alışveriş, Klass Magazin,
KSS Türkiye, Mac Line,
Media Cat, Mother & Baby,
Motor Boat & Yachting, Motto Magazin, New Tech, Parents,
People Report Mag, People
Style Watch, Platin, Q Life,
Quality Of Magazine, Satış
Noktası, Shop's Sound, Stuff,
Süper Alışveriş Dergisi,
Lcworld, Time Out İstanbul,
Top Gear, Toys, Travel Leisure,
Turkishtime, Voyager
Kamu Spotumuza Yer Veren Radyo Kanalları: Alem Fm, Best Fm,
Cnntürk Radyo, Moral Fm, Number
One Fm, Number One Türk Fm, Power Fm, Power Türk Radyo, Radyo
7, Radyo D, Radyo Fenomen, Radyo
Turkuvaz, Show Radyo, Tgrt Fm
Pop Up Desteği Veren Kurumlar:
Anneysen.com, Ayaner Bilişim,
Doda Sanat, Eve Turizm, Tribal,
Zelfist.com
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Çocuklarımız

SOSYAL AKTİVİTELERLE
ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ
Çocuklarımızın eğitimlerini desteklemememizin yanı sıra, onların sosyal bireyler olarak
yetişmeleri için de, yıl boyu aktiviteler düzenliyoruz.İşte 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz aktivitelerimiz:

Cumhuriyet Coşkusunu
Harbiye’de Yaşadık
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda
İstanbul’da ikamet eden çocuklarımızLa; ulu önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün çalışmalarını, “Cumhuriyet” kelimesinin anlamını ve Kurtuluş
Savaşı’nın kazanıldığı zor şartları anlatabilmek için Harbiye Askeri
Müzesi’nde bir
araya geldik.
Çocuklarımızın
meraklı bakışları
ile gezdiğimiz
müze ziyaretini,
Çanakkale Savaşı
ile ilgili dia gösterisini izleyerek
tamamladık.

Askerlerimiz, çocuklarımıza ve ailelerine
aktivite sırasında özveriyle rehberlik ettiler. Hem 29 Ekim etkinliğimizde hem
de çocuklarımıza özel hazırladığımız
paketlerin gönderiminde Aviva Sigorta
ve çalışanları da vakfımıza destek oldu.

Öğrencilerimizle
Tiyatro Keyfi
E.S.E.K. Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu
Türk tiyatrosunun ilk bilim-kurgu oyunu
“3. Türden Yakın İlişkiler”i öğrencilerimizle birlikte izledik. Üniversite öğrencilerimiz ile birlikte 17 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz öncesinde, hep
beraber yemek yedik ve sohbet ettik.
Akatlar Kültür Merkezi’nde izlediğimiz
oyundan öğrencilerimiz büyük zevk
alırken, oyunun ardından öğrencilerimiz
kuliste oyuncular ile tanıştı. Bize her
zaman destek olan E.S.E.K. Tiyatrosu’na
ve oyuncularına teşekkür ederiz.

Barış Türk’ten Merkezi Sınavlara
Hazırlanma Teknikleri
Cambazhane
Oyunuyla Eğlendik
Dershane Yöneticisi Öğretmen Taner
Barış Türk, 25 Ocak’ta, 8. Sınıf ve
Lise öğrencilerimize, meslek seçimi
konusunda eğitim verdi. Öğrencilerimize merkezi sisteme bağlı sınavlara
nasıl hazırlanmaları gerektiğini ve
çalışma metotlarını anlatan Türk,

Gönüllülerimizden
“Pırtlatan Bal”
Oyunu
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öğrencilerimizle, sahip olmak istedikleri meslekler konusunda sohbet etti.
Geniş açılı düşünmeleri gerektiği konusunda hatırlatmada bulunan Türk,
ders çalışma tekniklerinde önemli bir
yeri olan zamanın üzerinde özellikle
durdu.
Gönüllülerimizin organize ettiği
etkiliğimizde Ümraniye’ye yakın oturan ilkokul öğrencilerimiz “Pırtlatan
Bal” isimli oyunda keyifli dakikalar
geçirdi.

İstanbul’da ikamet eden ilkokul öğrencilerimizle Kağıthane Kültür
Merkezi’nde, “Cambazhane” isimli
tiyatro oyununu izledik. 22 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde çocuklarımız eğlenceli oyunu izlerken keyifli
saatler geçirdi.

Yogayla Rahatladık

Çocuklarımızı, hem rahatlamaları hem
de farklı kültürel birikimler kazanmaları için Yaşam Yolu Yoga Merkezi’ne
götürdük. 9-14 yaş grubu öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte yetkililer önce
çocuklarımıza yogayı anlattı. Ardından
usta eğitmen gözetiminde çocuklarımız
değişik yoga teknikleri öğrendi. Çocuklarımız aktivite sonrasında çok eğlendiklerini dile getirdi.

“Çizmeli Kedi”
Eğlendirdi

Elma Şekeri Yaptık
Çocuklarımızla beraber Sihirli
Elmalar’da unutulmaz bir gün geçirdik.
İlk olarak çocuklarımıza elma şekeri yapımını anlatan Sihirli Elmalar yetkilileri,
daha sonra çocuklarımızla tek tek elma
şekeri yaptı. Çocukların büyülü dünyasında önemli bir yeri olan elma şekerini
yaparken çocuklarımız çok eğlendi.
Etkinlik sonunda yaptıkları şekerler
kendilerine hediye edilen çocuklarımız
keyiflerini evlerine taşıdılar.

Cem Uygun İle
Mesleki Söyleşi

İlkokul öğrencilerimizle 3 Şubat’ta
Profilo AVM’deki Fida Sinemaları’nda
“Çizmeli Kedi” filmini izledik. Hınzır
kedinin üç boyutlu eğlenceli macerası
ile keyifli vakit geçiren çocuklarımızın
mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Üniversite öğrencilerimiz ile birlikte
ISS’in Heybeliada Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirdiğimiz buluşmada ISS Yönetim Kurulu Üyesi Cem Uygun ilk olarak çocuklarımızı tanıdı ve okudukları
bölümleri öğrendi. Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Uygun, iletişim, duygusal zeka, teknoloji ve mesleki
etik gibi konular üzerinde durdu.

Özlem Menteşoğlu
Eğitim Bölümü/
Sorumlu
Bir çocuk olsam…
Yepyeni umutlar taşıyan, geleceğe gülen gözlerle bakan, bir çocuk olsam...
Hepimizin içinde çocuk kalan yanlar
vardır aslında. O çocukların gözlerine bakmak, ellerini tutmak, sırtlarını
okşamak... Biz TOÇEV olarak yalnız
çocuklarımıza destek vermek ile
kalmayıp, gülen gözlerini görüyor,
coşkularını yaşıyor, abla deyişlerini
duyuyor ve sıcaklıklarını hissediyoruz. Sizleri de bizler gibi onların
hayatlarına dokunmaya bekliyoruz.
Çocuklarımız bizlerin yarınları,
geleceği. Onlara verdiğimiz değer,
eğitimlerinde sunduğumuz imkanlar,
bir “canım nasılsın?” deyişimiz inanın onları çok ama çok mutlu ediyor.
Hepsinin bu desteği hak ettiğini düşünüyor ve sizleri de bu farkındalığa
davet ediyoruz.
Gelin hep birlikte onların yüzlerindeki
gülümseme olalım...
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Çocuklarımız

Buzun Üstünde
Buluştuk
Öğrencilerimizin en sevdiği etkinliklerden biri olan buz pateni için 2
Şubat’ta her yaş grubundan öğrencimizle Metro City’de buluştuk. Icessporto
Buz Pisti’nde bir saatten uzun süre
eğlence dolu zaman geçiren çocuklarımız, ilk önce buzda kaymak için eğitim
aldı. Çocuklarımız daha sonra uzman
eğitmenler gözetiminde buzun üstünde
hünerlerini gösterdi.

Carousel’de Lunapark
Çocuklarımızla eğlenceli bir gün geçirmek
amacıyla gittiğimiz
Carousel’de soluğu
Fun Time Oyun
Alanı’nda aldık. Oyun
alanında atlıkarınca,
gondol, atari, basketbol gibi oyunlarda
eğlenen çocuklarımıza
gün sonunda Cemil
İpekçi’nin özel olarak
tasarladığı yastıklar
hediye edildi.

Başarılı Öğrencilerimizle
Çanakkale’yi Gezdik
İstanbul’da okuyan ve geçtiğimiz
dönem derslerinde başarılı olan lise
çağındaki çocuklarımızla birlikte 3-5
Eylül tarihlerinde Çanakkale’ye gittik.
Yıl boyu verdikleri emeğin karşılığını
böylesine güzel bir geziyle alan öğrencilerimiz bir yandan eğlenirken bir yandan da tarihi yerleri, müzeleri ve anıtları
gezerek bilgilerini pekiştirdi.
3 Eylül akşamı Gelibolu İşitme
Engelliler İ.Ö.O. Yurdu’na varan öğrencilerimiz, geceyi orada
dinlenerek geçirdi. Ertesi gün
sabah saatlerinde Çanakkale’ye
geçen kafile Çimenlik Kalesi’ni,
Nusret Mayın Gemisi’ni, Truva
Kalıntıları’nı ve Asos Antik Kenti’ni
rehberler eşliğinde gezdi. Son gün
ise Gelibolu Yarımadası’nda kalan
çocuklarımız burada Çanakkale
Şehitliği’ni ve Salim Mutlu Müzesi’ni
görme imkanı yakaladı. Şehitlikte,
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yeni açılan Çanakkale Destanı Tanıtım
Merkezi’nde üç boyutlu filmler eşliğinde
Çanakkale Savaşları hakkında bilgi alan
öğrencilerimiz dolu dolu bir seyahatin
ardından İstanbul’a döndü. Gezimizde
bize yardımcı olan Gelibolu İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hakim Mutlu ve İşitme
Engelliler İ.Ö.O. yetkililerine teşekkür
ederiz.

Ceyda Demirbaşoğlu
Eğitim Bölümü
Psikolog
Her birimizin hayatı bize özel, eşsiz ve
biricik. Hepimiz kendi hayat şartlarımızda farklı fırsatlarla dünyaya geliyor
oluşumuzda kullanamadığımız seçim
hakkımızı, sahip olduğumuz koşullarda hayatımızı sürdürürken keşfettiğimiz zorluklar içindeki hayatlara
dokunmak için kullanabiliriz. Bir dokunuş; ufacık ya da kocaman, bireysel
veya toplumsal, resmi veya samimi...
Elinden geldiği kadar diğerlerine
uzanma duyarlılığını yakalayabilenlerin, kendi hayat koşuşturmacasında
diğer hayatlara da fırsat vermeye çalışanların asıl mutlu ettiği ve potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri
için gerekli maddi ve manevi ihtiyaçları karşıladıkları çocuklarımızdır. Ve
ödülleri de yüzlerindeki içten gülümseme. Kendini mutlu hissetmek bu
kadar kolay aslında…

Çocuklarımız

Sinop’ta Çocuklarımızla Buluştuk
15 Şubat’ta Sinop’ta yaşayan çocuklarımızla buluştuk. SİM Animasyon’un
gönüllü katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde öğrencilerimizle
birlikte ilk olarak Durağan 75. Yıl
YİBO’da “Sihirli Dadı” filmini izledik. Patlamış mısır eşliğinde sinema atmosferinde filmlerini izleyen
çocuklarımızı filmin ardından Sinop
Öğretmen Evi’ne gidip öğle yemeği
yedik. Yemekten sonra çocuklarımızı
daha önceden süslediğimiz Sinop
Halk Eğitim Merkezi’ne götürdük.
Burada SİM Animasyon’un katkılarıyla çocuklarımızla çeşitli oyunlar
oynadık, dans ettik ve sihirbazlık
gösterisi izledik. Pasta, küçük pizza
ve meyve suyu yiyen çocuklarımıza
etkinlik sonunda onlar için özel olarak hazırladığımız karne hediyelerini
verdik.

Öğrencilerimizle Dali Sergisini Gezdik
İstanbul’da yaşayan lise ve üniversite öğrencilerimizle birlikte 25 Şubat
Cumartesi günü Tophane-i Amire’deki
“Salvador Dali Sergisi”ni gezdik. 20.
yüzyılın dahi sürrealist ressamının eserlerini hayranlıkla seyreden öğrencilerimizle, sergi çıkışında heykeltıraş Saim
Bugay anısına düzenlenen “Hayvan”
isimli kukla sergisine de uğradık. Sanat
dolu geçen günümüzü öğrencilerimizle
yemek yiyerek ve sohbet ederek tamamladık.

En Tatlı Kurs
Holiday Inn-Topkapı tarafından organize edilen Çikolata Kursu’na öğrencilerimizle katıldık. Kursta şeflerin eğitimiyle
çikolata ve truffle yapımını uygulamalı
olarak öğrenen çocuklarımıza eğitim
sonunda özel paketlerine konan çikolata
ve truffle’lar başarı sertifikaları eşliğinde
küçük bir törenle dağıtıldı.
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Oyuncak Müzesini
Ziyaret Ettik
Anadolu Yakası’ndaki ilköğretim öğrencilerimizle Oyuncak Müzesi’ni gezdik.
Öğrencilerimiz müzeyi gezerken bir
rehber önderliğinde oyuncakların hikayelerini dinlediler. Her oyuncak masallar
eşliğinde tanıtıldı. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilerimize çikolata
hediye edildi. Daha sonra birlikte yemek
yiyen, oyunlar oynayan çocuklarımız günün bitmesini hiç istemedi. Gönüllülerimiz Eray Yılmaz, Arzu Çakan,Yasemin
Kızılarslan ve üniversite öğrencilerimizin
düzenlediği etkinlik gönülüllük çalışmalarının çocuklarımıza katkıları anlamında
çok güzel bir örnek oluşturdu.

Arkeoloji Müzesinde
Tarihi Kokladık
Çocuklarımızla beraber, tarihi eser
sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada
sayılı müzeler arasında yer alan İstanbul
Arkeoloji Müzesi’ne gittik. Gördükleri
eserler karşısında hayretlerini gizleyemeyen çocuklarımıza, arkeoloji görevlileri
tarafından arkeoloji ve eserler hakkında
bilgi verildi. Hem bolca bilgi aldığımız
hem de eğlendiğimiz etkinlik ardından
çocuklarımız evlerine oldukça mutlu
döndü.

Üçler Mağazaları
60 Çocuğumuzu
Destekledi
Her sene belli sayıda çocuğumuzun
eğitim masraflarını karşılayarak bize
destek olan Üçlür mağazaları, 2012’de
de yanımızdaydı. Yaptığı bağış ile 60
çocuğumuzun bir aylık eğitim masrafını
karşılayan Üçler, çocuklarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için
hayatlarına dokundu.

Dinozorlar Diyarına Seyahat Ettik
70 dinozorun birebir replikalarının yer aldığı Jurassic
Land’de macera; farklı dönemlere ait dinozor iskeletleri, fosil ve yumurtalarının
sergilendiği ve rehberlerin
ayrıntılı bilgi verdiği müze
bölümü ile başladı. Klasik
bir müzeden farklı olarak hareketli görseller ve seslendirmeler ile çocukların tırmanabilecekleri dev bir mağara da
içeren müzede yer alan kazı
alanında, çocuklarımız kazı
yapıp dinozor yumurtalarını
keşfetti ve birer Paleontolog sertifikası almaya hak
kazandı. Dinozor replikalarının gezilmesinin yanı sıra,
dinozor türüyle karşı karşıya
kalınan 4 boyutlu, 6 efektli
hareketli sinema salonunda
kısa film gösterisini heyecanla izledik.

Çocuklarımız

Geleneksel Pikniğimizde Çok Eğlendik
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz
pikniğimizde, İstanbul’da ikamet eden
öğrencilerimiz ve aileleri eğlenceli bir
gün geçirdi. Hazerfen Havaalanı’nda
17 Haziran Pazar günü gerçekleştirdiğimiz pikniğimizde öğrencilerimiz
piknik alanına ilk geldiklerinde kahvaltı
yaptılar. Kahvaltının ardından SİM
Animasyon’un oyunlarıyla eğlenceye
doyan çocuklarımız ve aileleri, öğle
yemeğinde de ISS Catering’in hazırladığı
yemekleri yediler. Yemeğin ardından
Firtolay’ın lezzetli atıştırmalıkları ve

Golf dondurmaları yiyen çocuklarımız,
bir yandan da oyunlar oynamaya devam
etti. Etkinlik sonuna doğru karnelerini
bize gönderenlerin arasından takdir ve
teşekkür getiren başarılı öğrencilerimize
hediyelerini verdik. Daha sonra öğrencilerimiz içinde kitap, kıyafet, iç çamaşırı
ve bakım ürünleri gibi malzemelerin
bulunduğu yazlık eşyalarını aldılar. Piknik
alanına geldikleri andan itibaren dolu
dolu bir gün geçiren çocuklarımız piknik
sonunda neşelerini hiç kaybetmeden
otobüslerle alandan ayrıldılar.

Yıldız Sarayı’nda Keyifli Bir Gün
Yıldız Sarayı’nda keyifli bir gün geçirmek için
çocuklarımızla 6 Haziran’da bir araya geldik.
Sarayda öncelikle tarihi Tiyatro Salonu’nu ve
Büyük Mabeyn’i gezdik. Büyük Mabeyn’de
Nejat Çuhadaroğlu’nun tasarladığı “Ottomania Yaşayan ve Savaşan Osmanlı Dioramaları” sergisinde, Osmanlı Dönemi’nin ve Genç
Türkiye Cumhuriyeti'nin, 1453-1923 tarihleri
kapsamında kullandığı gerçek askeri koleksiyon ve maketlerini görme imkanımız oldu.
Daha sonra etkinlik alanına geçen çocuklarımız ilk önce palyaço eşliğinde eğlendi. Son
olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kent
Orkestrası sahne aldı ve öğrencilerimiz de
kendilerine danslarıyla eşlik etti.
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Geleneksel İftar Yemeklerimizle Her Yerdeydik
Ramazan Ayı boyunca Mardin’den
Vize’ye, Boyabat’tan İstanbul’a yedi şehirde düzenlediğimiz iftar yemekleriyle
Türkiye’nin değişik bölgelerinde öğrencilerimiz ve aileleriyle bir araya geldik.

Sinop'un Boyabat İlçesi’nde 6 Ağustos’ta,
Boyabat Belediye Başkanı Mehmet
Ermiş’in destekleriyle gerçekleştirdiğimiz
iftar yemeğimize ilçede ikamet eden TOÇEV çocukları ve aileleri katıldı. Ayrıca
Boyabat Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kendir ve
Başkan Ermiş’in de katıldığı yemekte çok
güzel vakit geçirdik.
Sinop’taki ikinci iftarımızı ise Durağan
İlçesi’nde gerçekleştirdik. Durağan
İlçesi Kaymakamı Davut Düzgün’ün

ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan
Köylü’nün eşleri ve çocukları ile birlikte
katıldıkları iftarda ISS Catering’in birbirinden lezzetli yemeklerinden oluşan
menüsü ile oruçlarımızı açtık.
İstanbul’daki geleneksel iftarımızı ise
12 Ağustos Pazar
günü gerçekleştirdik.
ISS Catering, Şişli
Belediyesi ve çeşitli
firmaların desteğiyle düzenlediğimiz
yemekte İstanbullu
öğrencilerimiz ve
aileleriyle hem lezzetli
yemeklerimizi yedik
hem de keyifli zaman geçirdik.
İftar yemeklerimizde diğer bir durağımız da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerdi. 13 Ağustos Pazartesi
günü Mardin’de, 14 Ağustos Salı günü
Şanlıurfa’da ve 15 Ağustos Çarşamba
günü Adıyaman’da öğrencilerimiz ve
aileleriyle bir araya geldik.
TOÇEV’in 2012 yılındaki son Geleneksel İftar Yemeği için ise Kırklareli’nin
Vize ilçesine gittik. Vize’deki öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte yemeği-

mizi yedikten sonra keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.

TEGV Şenliğinde
Eğlendik

Tuba Ünsal Masallarını
Çocuklarımız İçin Okudu
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, “Kitap
Kurtları Marmara Forum’da” etkinliğinde 8 Eylül’de TOÇEV çocuklarına ve
AVM müşterilerinin çocuklarına masal
okudu. Etkinlik için birlikte Marmara
Forum’a gittiğimiz ilköğretim öğrencisi
çocuklarımız ilk olarak tablet bilgisayarlarda ve elle kitap ayraçları tasarladılar.
Yaratıcılıklarını zorlayarak tasarladıkları
ayraçları büyük bir mutlulukla alan çocuklarımız daha sonra Ünsal’dan masal
dinlemek için minderlerindeki yerlerini
aldılar. Ünsal’ın gelmesiyle birbirinden
güzel masalları keyifle dinleyen çocuklarımız okul öncesi motivasyonlarını da
artırmış oldu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın
organize ettiği şenliğe çocuklarımızla
birlikte gittik. Etkinlik alanında çocuklarımız gönüllerince eğlenirken, kimi
zaman anfi tiyatro da oyunlar izlediler,
kimi zaman da alanda oyunlar oynadılar.
Yıldız Kopuz
Eğitim Bölümü
Psikolog
Hayat; insanları, kalpleri ve düşünceleri bir araya getiren ve hiç bitmeyen
bir yolculuksa, bu yolculuğun da bazı
zamanlarda duraksamaya ve nefes almaya ihtiyacı var. En güzel dinlenme
ve nefes alma duraklarıysa çocukların
yüzündeki gülümsemeyi görmek.
TOÇEV’deki en büyük amacımız
çocukları gerçek, içten ve sıcak bir
gülümsemeyle görebilmek ve onların
hayatlarında fark yaratabilmek.
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Çocuklarımız

İki Ayrı Atölye Çalışması İle
Çocuklarımızın Gelişimini Hedefledik
2012 yılında gerçekleştirdiğimiz iki ayrı
atölye çalışmamızla çocuklarımızın
sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için
önemli adımlar attık. İlk çalışmamız olan
“Özdeğer”i İlkbahar aylarında, ikinci
çalışmamız “Sosyal Çevre ve Ben”i de
Sonbahar aylarında gerçekleştirdik.
İlk atölye çalışmamız olan “Özdeğer”de
psikologlarımız, çocuklarımızın kendi
değerlerini bilmeleri ve kendilerini sevebilmeleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Atölye çalışmamızda çocuklarımız
kendilerinde en beğendikleri özellikleri
yazdı. Ayrıca yakınları arasından örnek
aldıkları kişileri ve bu kişilerin özelliklerini
de yazan çocuklarımız, kendileriyle neden
arkadaş olunması gerektiğini hedefleyen
reklam çalışması yaptı.

Atölye çalışmalarımızı 17 Nisan’da
Şanlıurfa’da, 18 Nisan’da Mardin’de,
19 Nisan’da Adıyaman’da, 27 Mayıs’ta
İstanbul’da, 14 Mart’ta Vize’de ve 21
Nisan’da Sinop’ta gerçekleştirdik.
İkinci atölye çalışmamız olan “Sosyal
Çevre ve Ben”i Kasım, Aralık ve Ocak
aylarında yaptık. Öğrencilerimiz, aralarında çorap kuklalarla tiyatro oyunu sergiledi,
oyun hamuruyla heykelcikler yaptı ve
etkinlik sonrasında postitlere neler hissettiklerini yazdı. 25 Kasım’da ilk olarak
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamızı, 1 Aralık’ta Sinop’ta, 12 Aralık’ta
Ankara’da, 28 Aralık’ta Kırklareli’nin Vize
ilçesinde, 7 Ocak’ta Şanlıurfa’da, 9 Ocak’ta
Adıyaman’da ve 11 Ocak’ta Mardin’de
yaptık.

Basketbol Dolu
Bir Gün

Öğrencilerimizle Sinan Erdem Spor
salonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi
takımlarından Efespilsen – Fenerbahçe takımlarının arasındaki maçını izledik. Çok
çekişmeli geçen maçta çocuklarımız bir
yandan maçın tadını çıkarırken bir yandan
da yaptıkları tezahüratlarla eğlendi.

Aydan Kızıloklu
İktisadi İşletme
Bağış Yöneticisi

Depremzede Çocuklarla
Atölye Çalışması Yaptık
Van Depremi’nin ardından Sarıyer
Belediyesi’nin desteği ile İstanbul’a
gelen ve Sarıyer Belediyesi’nin Kilyos’ta
bulunan tesislerinde aileleriyle yaşayan
45 öğrenci ile keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk
kapsamında öğrencilerimizle birlikte
kendilerini ve hayallerini tanımaya
yönelik çalışmalar yaptık. Aile Psikolojik
Danışmanlık’ın destekleri ile gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında Sarıyer
Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan
Ayber de bizleri ziyaret etti.
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Bir vakıfta çalışmak her zaman ve her
yerde dillendirdiğimiz gibi kıyaslanamaz bir mutluluk. Ancak bu mutluluğu herkesin paylaşması mümkün.
Hatta çocuklarımızın hayatlarına ufak
dokunuşlarla büyük farklar yaratarak...
Bizim bu imkanı sağlayan çalışma
sistemimiz Manevi Aile. Ayda 50 TL
gibi bir ücretle çocuklarımızın bir yıl
boyunca bütün eğitim ve yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Bir cümle
içinde anlattığım bu sistem aslında
bundan çok daha fazlası.
Ne mi?
Bir çocuğun mutluluğuna ortak olmak. Bir çocuğun geleceğini kurmak.
Bir çocuğun umutlarını yeşertmek.
Varlığınızın sizden çok daha ötelere
taşınması. Adımlarınızın çok daha
uzaklardan duyulması. Başka hayatlara dokunurken kendi hayatınızı da
güçlendirmek…
Aslında bu anlattıklarım için bir bülten
oluşturmak isterdim. Ancak bu kadarıyla yetinmek zorundayım. Sadece
unutmayın: ihtiyaç sahibi ve istekli bir
çocuğun umuduna, mutluluğuna ve
geleceğine ortak olmak isterseniz telefonun öbür ucunda sizi bekliyorolacağım.

Çocuklarımızla ve Aileleriyle Yeni Yılı Kutladık
İstanbul’da yaşayan çocuklarımızla ve
aileleriyle eğlenceli bir parti ile yeni
yılı kutladık. 23 Aralık’ta Şişli Belediye
binasında yaptığımız partide çocuklarımız, Grup Matmazel’in şarkılarıyla dans
etti, yüzlerini boyattı, lezzetli yemekler ve
pasta yedi. Çocuklarımızın mutluluğunda
pasta ile Yeniköy Yeni Damla Pastanesi,
animasyon, hediyeler ve ulaşım ile Aviva,
yemekler ve servis ile ISS Catering, kurabiye ile Kayra’nın Fırını ve çeşitli yiyecekler ile House Cafe yanımızda yer aldı.

On Öğrencimiz Üniversiteden Mezun Oldu
Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında
mezun olan öğrencilerimizin başarılarıyla gururlandık. Özellikle öğrencilerimizden Serdar Aydın’ın Yeditepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro Bölümü’nden birincilikle mezun olması göğsümüzü kabarttı. Üniversiteden mezun olan diğer öğrencilerimiz ve bitirdikleri okullar şöyle:
Buket Öztürk, İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi Basın ve Yayın Teknolojileri. Ebru Ak, Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü. Gökçe Örcan,
Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge
Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi
ve Asistanlığı. Hatice Kaya, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği. Milena Stoyanova, Çanakkale
Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği.

Mune İbawi Alpsoy, Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Laboratuar Bölümü.
Yunus Tosun, Adıyaman Üniversitesi
Petrol Teknolojileri Bölümü. Zeynep

Bizden Haberler
Bizim için 2012 dolu dolu geçti. Neler
mi oldu 2012’de?
Genel Müdür Yardımcımız Aybike
Yurtsever Guşa 5 Ekim’de bebeği
Ege’ye, Kurumsal İletişim Müdürümüz
Funda Şahinbaş Hoşkal ise 22 Kasım’da
bebeği Ali’ye kavuştu.
Eğitim Bölümü Sorumlumuz Filiz Dursun 25 Ağustos’ta Yalçın Gökburun ile
dünya evine girdi. Ulaştırma Sorumlumuz Sebahattin Öztürk’ün büyük oğlu
Ramazan Öztürk 5 Mayıs’ta, diğer oğlu
Refik Öztürk de 13 Eylül’de evlendi.
Mali İşler Sorumlumuz Işıl Çankaya, 24
Kasım’da Özkan Oral ile nişanlandı.
Proje Sorumlumuz Burak Odunkıran
da 2 Aralık’ta vatani görevini yerine
getirmek için aramızdan ayrıldı.

Köyan, Haliç Üniversitesi Mütercim
Tercümanlık Bölümü. Zübeyde Özen,
Giresun Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği.

Veysel Birgin
İktisadi İşletme
Satın Alma Sorumlusu
Çocuk denildiği zaman, akla sadece masumiyet gelir. Çünkü, sevgiyi
tutan minik ellerdir masum olan.
TOÇEV; çocuktur, çocukluktur.
Bazen sokakta oynayan herhangi
bir çiçek, bazen tanıdık bir kelebek.
Kim olduğu, kimden olduğu hiç
fark etmez. Gerçek olan bir tek şey
vardır; tertemiz bir melektir çocuk.
İşte bu yüzden; biz onlara saflığımızı sunuyoruz, masumiyetimizi
sunuyoruz, çocuk yanımızı sunuyoruz. Ve, bu duygular içinde emek
veriyoruz. Kısacası, “BİZ SADECE
ONLAR İÇİN VARIZ”
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YAŞASIN OKULUMUZ
2005 yılından bu yana devam eden ‘’Yaşasın Okumuz‘’ ile onardığımız köy okulu sayısı
bu yıl 204 oldu. Proje kapsamında EMC Bilgisayar Sistemleri, Firuze Tunalıgil ve Total
Oil Türkiye ile birlikte üç köy okulunun onarımını yaptık. Destekçilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz açılışlarda TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu oyuncularının eğlenceli
animasyonları ile çocuklarımız çok mutlu oldu.

TOTAL İle 4. Okulumuzu Sakarya’da Açtık
Total ile birlikte onardığımız 4. köy
okulumuz olan Sakarya Karasu
İlçesi Konacık Köyü İlkokulu’nun
açılışını Total Gönüllüleriyle 1
Kasım’da gerçekleştirdik. Gönüllülerimizin desteği ile okulumuzun
açılışında çocuklarımızla ağaç diktik,
fotoğraf çektik, resim yaptık, müzik
eşliğinde dans ettik ve palyaçolarla
çok eğlendik. Açılışa; TOÇEV, Total Oil Türkiye AŞ. ve Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

2005’ten
bu yana destekçilerimiz
ile birlikte 204 köy
okulunu onardık

Firuze Tunalıgil
Katkılarıyla...
EMC İle
Ağrı’daydık
EMC Bilgisayar Sistemleri ile birlikte
ikinci okulumuzu onarmanın gururunu yaşıyoruz. Ağrı Diyadin İlçesi
Omuzbaşı Köyü İlkokulu’nun açılışını
12 Kasım’da gerçekleştirdik. Açılış
günümüz; TOÇEV, EMC Bilgisayar
Sistemleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerinin katılımlarıyla şenlik havasında geçti. Ayrıca; TOÇEV Çocuk ve
Gençlik Tiyatrosu gösterileriyle açılış
günümüzü renklendirdi.
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Yaşasın Okulumuz Projesi dâhilinde
okul onarımlarımıza yeni destekçilerimizle devam ediyoruz. 16 Mart’ta
Firuze Tunalıgil’in katkıları ile onarımını
gerçekleştirdiğimiz Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Destek Köyü Periel Tunalıgil
İlköğretim Okulu’nun açılışını yaptık.
Açılışa; TOÇEV, Milli eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Firuze Tunalıgil’in adına
oğlu ve gelini katıldı.

BİR ŞEY DEĞİŞİR HER ŞEY DEĞİŞİR
2006 yılından bu yana Milli Eğitim
Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz projemizle; 1027 okulda 73.506 öğrencimize kırtasiye malzemesi dolu çanta, bot–
mont, oyuncak ve kitap hediye ettik.
İsimlerine özel hazırlanmış hediyeler
öğrencilere ulaştığında mutluluklarını
ifade eden resimler ve şiirler dolu mektuplar aldık. Gönderdikleri resimlerde
yüzlerindeki gülümseme bizler içinde en
güzel hediye oldu.
Destekçilerimiz, Ayfer Bekata, Probil,
Yapı Kredi ve Agido’nun katkıları ile bu
mutluluğu Diyarbakır, Ağrı, Ordu, Kilis,
İstanbul ve Kars illerindeki çocuklarımıza ulaştırdık.

Genel Müdür
Yardımcısı

73.506
öğrenciye kırtasiye
desteği, bot-mont ve
karne hediyesi
ulaştırdık

Samsung 1146 Çocuğumuzu Mutlu Etti
Samsung, geçtiğimiz senelerde onardığı
9 okuldaki öğrencilere Bir Şey Değişir
Her Şey Değişir projemiz kapsamında bot-mont gönderdi. Toplam 1146
öğrenciye gönderim yapan Samsung,
çocuklarımızın kışı sıcacık montları ve
botlarıyla geçirmesini sağladı.
Samsung, Batman’ın Gercüş İlçesi Sapanlı, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi Karaçevre, Şırnak’ın Cizre İlçesi Örencik, Erzurum’un Aziziye
İlçesi Yoncalık ve Adıyaman’ın
Merkez Burç İlk Öğretim Okullarına bot-montun yanı sıra anasınıfı öğrencilerine eğitsel oyuncaklar

Dilek Ültanır

da gönderdi. Kahramanmaraş’ın Merkez Hacıağalar, Kars’ın Merkez Arslanizi, Muş’un Malazgirt İlçesi Çiçekveren
ve Mardin’in Derik İlçesi Kovanlı İlk
Öğretim Okullarına ise bot-mont gönderimi yaptı.

Çocuklarımız;
köyleri küçük,
yetenekleri büyük,
şartları çetin,
yürekleri yumuşak,
iklimleri soğuk,
gülüşleri sıcak...

“Çabuk sevinir, çabuk üzülürüm.
Olmayacak şeylere sinirlenir,
bağırır çağırırım.
Beni biraz anlamanızı istiyorum
çünkü ben bir ergenim…”
Eskilerde hiç bilinmeyen, günümüz şartlarında oldukça sık duyduğumuz bir kavramdır “ERGEN”.
Ebeveynler eskiden “çocuklarımız
büyüdü” diye sevinirken, şimdilerde “eyvah ergen oldular” diye
üzülüyorlar ve bu durum zaman
içinde çocuklarımızı ötekileştirme
yoluna kadar gidiyor.
Ergen dönemde hem ruhsal hem
de fiziksel olarak birçok değişime
uğrayan çocuklarımızın tek sorunu
aslında büyümek. Peki, anne ve
babalar bunun ne kadar farkında?
Çocuklarımız kendilerindeki değişim sürecine hızla ayak uydururken
ebeveynlerse sürekli bu durumun
zorluğundan bahsediyor.
Oysaki çocuklarının yaşadıklarını,
hastalık veya ruhsal bir bozukluk olarak görmeyen ailelerde bu
sorunların üstesinden gelmek çok
daha kolay.
Beş yıl önce Astra Zeneca ilaç firması ile başladığımız “İlk Yardıma,
İlk Adım” projesi 40 bin çocuğa
ulaşarak, ulusal ödüllerle amacına
ulaştı.
Bundan sonra yolumuza ergen
çocuklarımızın sağlığı üzerine
kurguladığımız “BENERGENİM”
projesi ile devam edeceğiz.
Amacımız, ergen yaşın büyüme ve
gelişme dönemi olduğunu ve bu
dönemi ailesi ve çevresi ile mutlulukla aşabileceğini vurgulamak.
Okul içinde ve aile içindeki sorunları, şiddete maruz kalmadan öfke
kontrolü sağlayarak çözümleyebilmek ve sağlıklı iletişim yolları
bulmalarını sağlamak.
Nisan ayında pilot çalışmalarına
başlayacak olan projemizin; çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere
fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
Yeni fikirlerde, yeni projelerde ve
yeni hayatlarda buluşmak üzere...
Mutlu kalın!
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İLK YARDIMA İLK ADIM
Eğlendirerek öğrenmenin önemini
vurgulayan, amacına hizmet ederek dört
ayrı ulusal ödülün sahibi olan İlk Yardıma İlk Adım projesi dahilinde bu güne
kadar 78 il 238 okulda 43.656 çocuğa
ulaşarak hedefimizi gerçekleştirmenin
gururunu yaşıyoruz.
Sağlığı temel anlayış olarak benimseyen sosyal sorumluluk bilincini misyon
edinen Astra Zeneca ile 2013 yılında
projemizin ikinci hedefine doğru yola
çıkıyoruz. “BENERGENİM” ile yepyeni bir hedef kitle yepyeni bir eğitim
programı ile gençlerimize ulaşmaya
devam edeceğiz…

Projemiz
ile bu güne kadar
43.656 çocuğa
ulaştık

EVİMDEYİM
Ülkemizde öğretmen lojmanlarını
yenileyen ilk proje olma özelliğine sahip
‘’Evimdeyim” projesi, deprem acısını
derinden hisseden öğretmelerimiz için
2012’de ilk çalışmalarına Van ilinde başladı. Çitören Köyü İ.Ö.O.’da başlayan
çalışmalarımız Erçiş ilçesi Hasanabdal,
Kardoğan, Doğancı Köyleri İlk Öğretim Okullarının lojmanlarının onarımı
ile toplamda 7 lojmana ulaştı.
Çelebi Holding’in depremde hayatını
kaybeden çalışanları adına onarılan lojmanlar, bundan sonra sağlıklı ve mutlu
bir yaşam ile devam edecek öğretmenlerimize armağan edildi.

36
öğretmen lojmanını
yeni yüzlerine
kavuşturduk
Işın Gürdal
Yönetim Kurulu
Üyesi
Geçen gün gittiğim bir proje turunda dağlardaki rüzgar güllerini
görünce, TOÇEV geldi aklıma. Onlar rüzgarla dönüp enerji üretiyor,
insanlara hizmet ediyorlar. Bizler
TOÇEV olarak sevgimizi enerjiye
dönüştürüp, bu enerjimizi çocuklar
için harcıyoruz. Çünkü biliyoruz ki,
tükenmeyen tek enerji sevgidir.
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TEMİZİZ
Scotch-Brite, Milli Eğitim Bakanlığı ve
TOÇEV işbirliği ile hayata geçirdiğimiz
“Temiz-İz” projemiz dahilinde bugüne
kadar 16 ilde 48 ilköğretim okulunda
12.940 öğrencimize temizliğin önemini ’’Bir Dokunuş Yeter’’ adlı eğlenceli
interaktif oyunumuzla anlattık.
Bu yıl bir ilke imza atan TOÇEV Çocuk
ve Gençlik Tiyatrosu “Temiz-iz” projesi
kapsamında sanatla tarihi buluşturarak
projeye yeni bir soluk getirdi. Hattuşaş
ve Çorum Müzesi’nde açık havada gerçekleşen tiyatro oyunu ile çevre okullardan katılan çocuklar mutluluklarını
oyunculara sarılarak gösterdi.

12.940
öğrenciye tiyatro ile
temizliğin önemini
anlattık

PARLAK GÜLÜŞLER
PARLAK GELECEKLER
Colgate, Ağız Diş Sağlığı Derneği ve
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü ile birlikte
hayata geçirdiğimiz projemizde bu
yıl, Türkiye genelinde 51 ilde 3. sınıf
öğrencilerine verdiğimiz ağız-diş sağlığı
eğitimini, el yıkamanın önemi ve sağlıklı
el yıkama eğitimlerinin verilmesi ile
pekiştirdik. Ürünlerle birlikte hem eğlenceli hem de uygulamalı eğitimler alan
öğrencilerimiz sağlıklı ve temiz bir yaşamın bilincine erişmiş oldular. Projemiz
bu yıl itibari ile 2.215.323 çocuğa ulaştı.
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6 yılda
2.215.323 çocuğa
ağız ve diş sağlığı
eğitimi verdik

PAYLAŞMAYI SEVEN PARMAK KALDIRSIN
Cartoon Network ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2009 yılında
başladığımız "Paylaşmayı Seven Parmak
Kaldırsın" projemizde binlerce çocuğumuzu kitaplarla buluşturduk. T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı ile 2010 yılından bu
yana devam ettiğimiz projemizde, bu
güne kadar 1 milyon 22 bin 375 kitabı,
onları okuma imkanı olmayan çocuklarımıza ulaştırdık.

3 yılda
3.622 okula
1.022.375 kitap
gönderdik

YARININ İZLERİ
Yarının İzleri bu dönem İstanbul’da
bulunan okullarda “Dünya Kurtarıcıları” ile buluştu.
Okulların dışında alışveriş merkezilerinde de oyunumuzu oynayarak çocuklarımıza ulaştık. Artık hepsi birer dünya
kurtarıcısı. Projemizde bugüne kadar
230 okulda 39.972 öğrenciye ulaşarak
küresel ısınmaya karşı çocuklarımızı ve
ailelerini bilinçlendirdik.

39.972
öğrenciye küresel
ısınma eğitim
verdik
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GÜNEBAKAN
Biliyoruz ki, hayal kurmak çocuklarımızın gelişiminde çok önemli ve yine
biliyoruz ki, kitap okuma alışkanlığı
edinmek, hayal gücü gelişmiş, sorunlara
çözüm üretebilecek nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.
İşte bu anlayışla, yanımıza Citibank’ı
alarak yola çıktık. Türkiye’nin dört bir
tarafında kilometrelerce yol kat ederek
en ücrada bulunan okullarımıza mobilyalarından kitaplarına, bilgisayarından
yer döşemesine kadar itina ile donatılmış
odalar sağladık.
Bu yıl 51 okulumuza kütüphane odaları
kurduk. Projemiz bireysel ve kurumsal
destekçilerin desteği ile devam edecek.

ENERJİMİZ
ÇOCUKLAR İÇİN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü ile hayata
geçirdiğimiz yeni projemiz "Enerjimiz
Çocuklar İçin"de ilköğretim öğrencilerine enerjinin doğru kullanılması
konusunda bilinçlendirme yapıyoruz.
Projemizde, enerji kaynaklarını koruma ve yerinde kullanma bilincine
sahip bir toplum olgusuna ulaşabilmek
için geleceğimiz olan çocuklarımızın
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
gerektiği inancıyla; ülkemiz için enerji
kavramının önemini, enerjinin yerinde
ve yeterli kullanımını, enerji kaynaklarının korunmasını TOÇEV Çocuk
ve Gençlik Tiyatrosu'nun sahneye
koyduğu gösteri ile eğlenceli ve görsel
destekli olarak anlatarak, çocuklarımızın çevresine duyarlı bireyler olarak
yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.
Proje ile bugüne kadar 6 ayda 29 okul
ve 7.573 öğrenciye ulaştık.
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enerji eğitimi
verdik.

Dilek Çınar Tepe
Proje Bölümü
Sorumlusu
TOÇEV’de olmak,
TOÇEV’li olmak..
İkisi arasında yazdığınızda fark yok
gibi. Ancak ikisinin arasındaki fark
çalışınca çıkıyor ortaya.
TOÇEV’de olmak, yapılanları karşıdan
görmek ve izlemek, TOÇEV’li olmak
ise yapılanları gönülden görmek, içinde
olmak ve dokunmaktır bir köşesinden.
Biz; destekçilerimiz ile birlikte gücümüzün yettiği birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biraz mütevazi olmaya çaba
sarf ederek, biraz amatör ruhla ama bir
o kadar da profesyonel olarak...
Ama en önemlisi çocuk diyoruz.
Okumalı; kendisine, ailesine ve ülkesine bir gelecek kurmalı diyoruz.
Bir çocuğun hayatındaki en önemli
basamaklardan biri olan eğitime dokunuyoruz.
Peki siz bunların “FARKINDA MISINIZ?”

İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK
Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi için Unilever (Sana) ve Milli Eğitim
Bakanlığı desteği ile 2010 yılında başlayan projemiz, 2012 yılında Ankara ile
devam etti. Düzenli kahvaltı ve dengeli
beslenme alışkanlığı kazandırmak amacı
ile çıktığımız bu yolda, 250 başarılı öğrenciye ve 92 aileye gıda paketi ulaştırdık.
Proje kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın
yönlendirmesi ile tarafımızdan belirlenen illerde, valilik/kaymakamlık ve milli
eğitim müdürlüklerinden alınan listelerin
eşleştirilmesi ile yol aldık. Listedeki tüm
evleri gezerek, bir yıl boyunca her ay
kahvaltılık ve temel besin öğeleri içeren
gıda paketlerimizi ulaştıracağımız 500
çocuk ve ailesini belirledik. Seçilen ailede
başarılı çocukların yanı sıra ders durumu
iyi olmayan kardeşlerine de gıda paketleri
götürülerek; başarılı çocuğun ödüllendirilmesini, kardeşinin de motive olmasını
sağladık. Beslenme uzmanlarımızın bir

çocuğun bir ay boyunca alması gereken
besin değerlerini hesaplayarak oluşturduğu paketlerimizi, her ay soğutuculu
araçlarla dağıtım yapılacak bölgeye
götürdük. İstanbul’dan her ay bölgeye
giden ekibimiz ailelerle sohbet ederek
gıda paketlerini teslim etti.

2 yılda
16.868 adet
gıda kolisi
ulaştırdık

2011 yılı İyi Beslenmek İyi Gelecek Anket Sonuçları

Çocuklarımıza Memnuniyet Anketi Yapıyoruz
Siz manevi ailelerimizin desteği ile
yıllardır çocuklarımızın hayatında fark
yaratıyoruz. Sağladığımız faydayı daha
somut hale getirebilmek, çocuklarımızın
ve ailelerinin memnuniyet ve eleştirilerini
öğrenmek için yeni bir çalışmaya başladık. Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma
Yöntemleri Okulu Direktörü Yrd. Doç.
Dr. Çağdaş Şirin’in yönlendirmesi ile

yürüttüğümüz çalışmada, çocuklarımıza
ve ailelerine anketler uyguluyoruz. Anketler İKSARA Veri Analiz tarafından
inceleniyor ve tarafımıza raporlanıyor.
Pilot olarak İstanbul’da yaşayan çocuklarımız ile başladığımız çalışmamızı ileri ki
aylarda tüm çocuklarımıza uygulayacak
ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Çalışmamızda, çocuklarımızın en çok istediği

aktiviteleri, anne-babaların taleplerini
öğreniyor ve bir sonraki sene için planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Bu
konuda çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Şirin ve
ekibine, İKSARA Veri Analiz Şirketine;
bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşarak,
güzel bir gönüllü çalışma örneği sergiledikleri için teşekkür ediyoruz.
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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 hep 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.

Özel Sev Okulları
Kurumsal Gönüllülük Çalışması
Özel Sev Okulu 3. sınıf öğrencileri, İstanbul Şehit Çavuş Selçuk Gürdal YİBO’nun
resim atölyesinin ihtiyaçlarını karşıladılar.
Malzemeleri bütün öğrenciler bir arada
yerleştirdi.
Resim atölyesi malzemelerini yerleştiren
YİBO ve SEV Okulu Öğrencileri, birlikte
oyunlar oynadılar, resim çalışması yaptılar
ve şarkılar söylediler. Oyunlarda animasyon ekibinin de çocuklara eşlik etmesi etkinliğin şölen havasında geçmesini sağladı.

ABBOTT KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
Abbott firmasıyla, Arnavutköy Şehit
Çavuş Selçuk Gürdal YİBO’nun hem
kız hem de erkek yurtlarına oyun odası
hediye ettik. Hazırlanan oyun odalarının
açılışında Türkiye’den ve yurt dışından
gelen çok sayıda firma çalışanıyla birlikte
öğrencilerin yüzlerini boyadık, onlarla
beraber ağaç ve çiçek diktik, voleybol ve
futbol oynadık, resim yaptık, fotoğraf
çektik. Firma çalışanları sosyal sorumluluk
çalışması sonrası çok güzel anılarla okuldan ayrılırken, öğrencilerin mutluluğunun
yüzlerine yansıması görülmeye değerdi.
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Nilüfer Bozkurt
Proje Bölümü
Gönüllülük Sorumlusu
“Bir insanı sevmekle başlayacak her
şey” demiş şair.
Bizim için de “Gönüllülük ile başlayacak her şey!”
Ne mi değiştirir gönüllülük?
Üç açısı var aslında bu konunun.
Önce sizi esas alalım: İlk olarak toplumda daha faydalı olduğunuzu görmek ayrı bir yaşam sevinci verecektir.
Ayrıca birikimlerinizi paylaştığınızda
kendinizi daha çok geliştirmenizi
sağlayacaktır. Toplumun gerçek bir
parçası olarak aidiyet duygusunun
güvenliğini yaşatacaktır.
Vakfımızı esas alırsak da; sizinle daha
güçlü, daha faydalı ve daha geniş
kitlelere ulaşıyor olacağız. Ayrıca sizin
elinizden gelen bizim yapamadığımız
veya yetişemediğimiz bir noktaya
temas edince gerçekten büyük fark
katmış olacaksınız.
Son olarak da var olma sebebimiz
çocuklar açısından bakarsak; inanın
onların hayatına yapacağınız en ufak
bir dokunuş, çok büyük farklarla
sonuç verecek ve geleceklerini inşa
etmede çok önemli bir kilometre taşı
olacaksınız.
Aslında çok daha fazlası var. Kelimelerle ifade edilemeyecek, sayfalara
sığmayacak çok daha fazlası. En iyisi
siz de gönüllü olarak bir adım atın ve
bu doyumsuz dünyanın içine girin.

PERFETTİ VAN MELLE
KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
Perfetti Van Melle ile birlikte, kurumsal gönüllülük çalışması kapsamında
Mardin’den 19 öğrencimizi İstanbul’a
getirdi. Öğrencilerimiz ilk olarak
firmanın fabrikasını gezdi. Fabrika
gezisinin ardından günü “Disney Live!
Mickey'nin Müzik Festivali”gösterisini
izleyerek tamamladılar. Mardin’den
gelen öğrencilemize etkinliğin ikinci gününde İstanbul’da ikamet eden öğrencilerimiz de katıldı. Bütün öğrencilerimiz
güne boğaz turu ile başladı. Daha sonra
Dolmabahçe Sarayı’nı ve Miniatürk gezildi. Son gün Carousel Bowling’e giden
öğrencilerimiz, İstanbul’dan birbirinden
güzel anılarla ayrıldı.

PwC TÜRKİYE
KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
Kurumsal Gönüllülük çalışmaları kapsamında PwC
Türkiye ile Bağcılar Necip
Fazıl Kısakürek İlköğretim
Okulu’na kütüphane yaptık.
İki yıl önce açılan ve kütüphanesi bulunmayan okulun
birbirinden güzel kitaplardan oluşan kütüphanesini
18 Mayıs’ta PwC Türkiye
çalışanları, Bağcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü yetkilileri
ile birlikte açtık. PwC Türkiye, çalışanlarından oluşan
Drama Akademi, sahnelediği “Midas’ın Kulakları”
oyunundan elde ettiği gelir
ile kütüphaneyi yaptırırken,
kurumsal gönüllülük çalışmalarına çok güzel bir örnek
oluşturdu.

Işıl Çankaya
Mali İşler
Sorumlusu
İnsan sahada anlıyor TOÇEV’li olmanın anlamını. O çocukları görünce,
onlara gerçekten temas edince…
Sadece onların hayatlarına kattıklarımız değil, onların da bizim hayatımıza
kattıklarına paha biçilemez. Bir okul
bahçesinde aracınızdan ilk indiğinizde
önce şaşkın gözlerle karşılaşıyorsunuz.
Hemen çocukluğun verdiği medeni cesaretle yanınıza geliyorlar ve o
anda öyle yakınlaşıyorsunuz ki, sanki
senelerdir sizi görüyorlar. Sonra o gün
ne için gittiyseniz onun telaşı başlıyor.
Bazen onarılmış bir köy okulunun
açılışı, bazen yepyeni bir kütüphanenin hazırlanması. Ne olursa olsun siz
orada canla başla çalışırken hep yanı
başınızda görüyorsunuz çocukları.
Kitapları taşıyorlar, oyunlar oynuyorlar. En güzeli de etkinlik ile beraber
onların hayatlarına kattıklarınızı canlı
olarak görmeniz. Biraz daha aydınlanıyor yüzleri. Daha mutlu bakıyorlar. Ve
gün sonu yanlarından ayrılırken sıcacık
tebessümlerle uğurluyorlar sizi. Biz
tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ama
unutmayın ne kadar çoksak o kadar
güçlüyüz. Bu yüzden sizi de bekleriz…

LILLY İLAÇ
KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
Lilly İlaç’ın Arnavutköy Şehit
Çavuş Gürdal Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na yaptırdığı çocuk parkının açılışı,
Lilly İlaç çalışanlarının da
katılımıyla karnaval havasında geçti. Lilly İlaç ve TOÇEV çalışanları öğrencilerle
resim ve müzik yaptı, futbol,
voleybol ve TABU oynadı,
çocukların yüzlerini boyadı.
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Napolyon.com Kullanıcılarından
Çocuklarımıza Kitap
Napolyon.com üyeleri Napolyon.
com’da gerçekleştirdikleri çeşitli
işlemlerle kazandıkları naplarla çocuklarımıza kitap gönderiyor, onlar
da kitap okumanın zevkini tadıyor.
Naplarını kitaba çeviren Napolyon.
com üyelerinin destekleriyle 2012 yılında 12 okulda 735 çocuk kitaplarına
kavuştu.

En Tatlı Destek
El yapımı özel çikolata markası
Butterfly’dan örnek sosyal sorumluluk
çalışması: Butterfly, Kids Kutu Çikolata’larının gelirinin bir kısmını TOÇEV’e
bağışlıyor. Her kutu çikolatadan 10
TL bağışlayan Butterfly, 5 kutu ile de
bir çocuğun bir aylık eğitim masrafını
karşılıyor.

BJK Başkanı Orman'dan Destek Sözü
Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru Uygun, Genel Müdürümüz Bade Takazoğlu
ve Kurumsal İletişim Sorumlumuz Utku
Olgun, BJK Başkanı Fikret Orman'ı
ziyaret etti. Ziyarette Uygun, Orman ve
BJK Yönetim Kurulu Üyeleri’nin hayata
geçirecekleri sosyal sorumluluk projelerinde kendilerine destek
vereceğini belirtti. Orman
ise Beşiktaş’ın halkın
takımı olduğunu vurgulayarak, TOÇEV’e destek
olmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.
Planlanan çalışmalara
göre ilk önce BJK TV’de
TOÇEV’in kamu spotu
yayınlanacak. 2013’ün
ilk aylarında özel bir

programla TOÇEV yöneticilerinin BJK
TV’de canlı yayına katılması, TOÇEV
çocuklarının BJK antrenmanını ziyaret etmesi, BJK’nin bir maça TOÇEV
pankartı ile çıkması, TOÇEV kumbaralarının BJK Store’lara yerleştirilmesi
planlanan diğer çalışmalardan bazıları.

Çocuklarımız İçin
Zebra Maskotu

Kurumlardan Sertifikalı Destek
Çalışma arkadaşlarına ve iş yaptıkları
kurum ve kişilere yılbaşında vakfımıza bağış yaparak sertifika ve TOÇEV
ürünlerinden gönderen kurumlar, güzel
bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza
attı. Yılbaşı’nda vakfımıza destek olan
kurumlar şöyle: NSK (200 sertifika),
Çağrı Merkezi Derneği (230 sertifika),

Esen Müzik ile Esen Entertaintment
(78 sertifika), PGM Organizasyon (16
Sertifika), Ada İnşaat (65 sertifika), Dr.
Serhan Tavas (100 Yılbaşı Kartı), Caretta
İletişim (230 TOÇEV Kupası ve 270
Müzik CD), Management Center Türkiye (20 çocuğumuzun 1 yıllık manevi
ailesi oldu).

Tribeca’nın Amerikan Servislerindeyiz
Ünlü restoran zinciri Tribeca, Amerikan
Servislerinde TOÇEV tanıtımlarına yer
vererek vakfımıza destek oldu. Ayrıca
yenilenen Akatlar Şubesi’nde bir sosyal
sorumluluk çalışmasına hazırlanan
Tribeca, 11-24 Mart tarihleri arasında
Tribeca Akatlar Şubesi’nin gelirinin bir
bölümünü TOÇEV’e bağışlayacak.
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Sephora, Aralık ayı boyunca sattığı
zebra maskotlarıyla vakfımıza destek
oldu. Her yıl düzenlediği yılbaşı sosyal
sorumluluk çalışmasıyla bu sene de
TOÇEV’e destek veren Sephora’nın bağışı ile okuma istekli çocukların yüzleri
güldü.

Ebru Uygun’un “Dokundum” Sergisi Galeri Espas’taydı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru Uygun’un “Dokundum” isimli ebru çalışmalarından
oluşan ilk sergisi 5-20 Ocak tarihleri arasında Galeri Espas’ta sanatseverleri ağırladı.

Ebru Uygun’un kendini keşfettiği
ve hayatın sevinçlerini, karmaşasını,
coşkusunu dışa vurduğu ebru çalışmaları ilk kez kişisel bir sergide sanatseverlerle buluştu. Ebru Uygun, “Ben
sadece renklere, duyulara ve duygulara

dokundum” dediği sergisinde
yer alan eserlere “Büyü”, “Başlangıç”, “Çağrışım”, “Uyum”,
“Derinlik”, “Sonsuzluk” gibi
adlar verdi. Uygun sergi
hakkında şunları söyledi:
“Ebru yaparken tüm
enerjimi topluyor, iyi
veya kötü bütün düşüncelerimden arınıyorum.
Sadece su ve renklerle
konuşuyor gibiyim. Bana
dokunmuş veya benim dokunduğum tüm yürekleri ve hikayeleri
renklerle dans ettiriyorum sanki…
Herkesin bildiği gibi, hayatımdan
yansıyan her şey TOÇEV ve
çocukların yansıması aslında. Bu

İBS’de Standımızla Yer Aldık
14-16 Aralık tarihleri arasında Lütfi
Kırdar Fuar Merkezi’nde düzenlenen
İstanbul Baby Show’da (İBS) standımızla yer aldık. Boyut Fuarcılığın
organize ettiği İBS’de bir yandan
ürünlerimizi satarken bir yandan
da sosyal sorumluluk bilinci yüksek
kişilerin bağışlarını kabul ettik. Ayrıca
İBS düzenlediği yarışmalarda dereceye
girenlere TOÇEV tişörtleri hediye etti.

Bahar Kanık Koleksiyonunu
Çocuklarımız İçin Sattı
Bahar Kanık ve Yasemin Öztürk, Poddyum.com’da satışa sundukları Ekinoks
Koleksiyonu’ndan elde edilen gelirin
bir kısmını TOÇEV’e bağışladı. Bahar
Kanık’ın çabalarıyla ayrıca, geri dönüşümün önemini ve çevreciliği vurgulayan
festival EcoFest’e çocuklarımızla birlikte
katıldık. Festivalde öncelikle meyve
salatası yapan çocuklarımız, daha sonra
plastik şişelerden dekoratif eşyalar yaptı.

sergi onların bana ve hayatıma kattıklarının bir şekilde dışa dönüşü… Onun için
her şey yine onlara geri dönüyor. Birlikte
besleniyoruz ve hayatı paylaşıyoruz…”

CİV Hayat’tan
Tohum Kartlı Kutlama
CİV Hayat Sigorta, 2012 boyunca
doğum günlerini
kutladığı çalışanlara
TOÇEV Tohum Kart
hediye etti. Bir yandan
çalışanlarının özel
günlerini kutlayan
CİV Hayat Sigorta,
bir yandan da okuma
istekli çocuklara destek olmuş oldu.

Sebahattin Öztürk
Ulaştırma
Sorumlusu
Toplumun en önemli ve gerekli konusu olan eğitim ve öğretimde amacından sapmayarak 18 yıl boyunca bu
bayrağı taşıyan böylesine özel bir ailede
bulunmaktan büyük onur ve gurur
duyuyorum. Bizim en büyük vazifemiz
çocuklarımızın eğitimini desteklemek
ama bir yandan da bu mutluluğu tüm
toplumumuza yaymak. Çünkü bu
gurur ve mutluluğun yerine başka bir
şey konamaz. Gelin çocuklarımızın
mutluluğunu birlikte yaşayalım ve onların yollarını birlikte aydınlatalım.
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TOÇEV Ürünleri
Çok Yakınınızda
Okuma istekli çocuklarımıza eğitim
hayatları boyunca destek verdiğimiz
zorlu yolda, çalışmalarımıza gelir sağlamak amacıyla hazırladığımız ürünleri
internet sitelerinde satıyoruz. Gittigidiyor, Minimoy ve Mecrea sitelerindeki
dükkânlarımızdan ürün alarak çocuklarımızın eğitimini destekleyebilirsiniz.

3 Ünlü İsim Toçev İçin
Morhipo.Com’da Buluştu
Üç ünlü isim çocuklarımıza katkı
sağlamak için özel bir satış kampanyası ile Morhipo.com’da bir araya
geldi. Ürünlerimizi “Paylaştık” bölümündeki dükkanımızda satarak bize
destek olan Moripo.com, 11 Ekim’de
başlayan özel çalışmada Engin Altan
Düzyatan’ın, Özge Ulusoy’un ve Kenan Doğulu’nun özel eşyaları satıldı.
Napolyon.com 2013’te de bize destek
olmaya devam ediyor. Kenan Doğulu, Kenan İmirzalıoğlu, Siren Ertan
ve Beyazıt Öztürk’ün de aralarında
bulunduğu bir çok ünlü ismin aksesu-

Reklam İzleyerek TOÇEV’e Destek
Akıllı telefonlara yüklenen uygulama
ile reklam izleyip sorulara cevap veren
kullanıcılara gelir sağlayan uygulama Wint9, kullanıcılarına TOÇEV’e
bağış yapma imkanı tanıdı. Kazanılan
gelirin nereye gideceğini belirtmek
için kullanılan mail adresi bölümüne
info@tocev.org.tr adresini giren kullanıcılar, elde ettikleri geliri TOÇEV’e
bağışlıyor.

Bağış Kutularımız
Krispy Kreme Mağazalarında
Ünlü Doughnuts
markası Krispy Kreme, İstanbul’daki 17
mağazasında bağış
kutularımıza yer verdi.
Müşterilerinin diledikleri yardımı yapabildikleri bağış kutularında
biriken bağışlarla,
Doughnuts severler
çocuklarımızın eğitimlerine destek oluyor.

Standımızla Bebek Şenliği’ndeydik
Bebekliler Derneği’nin her yıl geleneksel
olarak düzenlediği Bebek Şenliği’nde bu
sene de standımızla yerimizi aldık. 7-10
Haziran tarihleri arasında Bebek Parkı’nda
düzenlenen şenlikte misafirler ürünlerimizden alarak vakfımıza destek oldu.
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ar ve kıyafetleri çocuklarımız yararına
Morhipo.com’da satışa sunulacak.

Utku Olgun
Kurumsal İletişim
Sorumlusu
İletişim son dönemde bir devrim
yaşadı. Kitle iletişimini ifade eden
medya tanımı artık kişiselleşti ve sosyal
medya çıktı ortaya. En büyük ispatını
“Arap Baharı”nda gördüğümüz sosyal
medyanın gücü artık kendini her
alanda gösteriyor. Özellikle de kendini
toplumun her tabakasına en iyi şekilde
anlatmakla görevli sivil toplum kuruluşlarında (STK).
Kitlesel iletişimin aksine bireysel iletişimde görev herkese düşüyor. Çünkü
artık yönlendirici kurum değil bireyler.
Bu anlamda da STK’lar için farklı
bir gönüllülük anlayışı ortaya çıkıyor.
Sosyal mecralarda takip eden, gönderilerini yayan ve fikirleriyle STK’lara güç
katan gönüllüler. Yani sosyal medya
gönüllüleri.
Bu bağlamda şanssız bir kurum
olduğumuzu söyleyemem. Kendini
gerçekten imkanlarıyla bir şeyleri değiştirmeye adamış, bu anlamda her an
çalışmaya hazır binlerce gönüllümüz
var. Ama unutmamak gerekir ki sosyal
medyada her bir kişi yüzlerce kişiye
ulaşmak demek.
Sosyal medyayı kullanan herkesten
destek bekliyoruz biz de. Daha fazla
insana ulaşıp, daha çok çocuğumuzun
hayatını değiştirebilmek için.
Son kampanyamızın sloganıyla tamamlarsak sözü, “Haydi Siz de Dokunun”,
en azından Mouse’unuzun sol tuşuna.
Çünkü; okumak herkesin hakkıdır.

Gönüllülerimizle Güçlüyüz
2012 yılında vakfımıza destek olan gönüllülerimizle daha güçlü adımlar attık
ve çocuklarımız için çok daha faydalı
çalışmalar başardık. Yasemin
Kızılaslan, Nurettin Akdağ
ve Arzu Çakan bize aktivitelerimizde destek olurken,
Şule Yüksel, Gamze Erdem,
Şeyma Sümer, Ebru Ak ve
Çiğdem Suna Korkmaz çocuklarımıza takviye dersler
verdi. Sinem Günüm, Deniz
Sağlam ve Zeynep Arıner
ofisimize gelerek çalışmalarımıza destek olurken
Nesteren Gazioğlu çocuklarımıza psikolojik, Nükhet Tuzcuoğlu da Zeynep
Arıner ile birlikte bağışladığı
takılarla ekonomik destek
verdi. Bize gönül vererek

destek olan gönüllülerimize teşekkür
ediyor, herkesi çocuklarımızın eğitimi
için çıktığımız yola davet ediyoruz.

Toçev İçin Süphan
Dağı’na Tırmandılar

TOÇEV Kitapları
Porland’da
Türkiye’nin en önemli porselen markalarından Porland, mağazalarında gerçekleştirdiği TOÇEV kitapları satışıyla
çocuklarımıza destek oluyor. Ayrıca
TOÇEV Kupaları’nı gönüllü olarak hazırlayan Porland, vakfımıza çifte destek
vermiş oldu.

Anadolu Dağcılık Ekibi dağcıları bu sene
de, TOÇEV’in yürüttüğü çalışmalara
dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak
için Süphan Dağına tırmandı. Dağa
başarıyla tırmanan ekip, Süphan Dağı’nın
zirvesine TOÇEV bayrağını dikti.

Keremcem’den
Anlamlı Hediye
TRT Okul kanalında yayınlanan “Keremcem İle Akustik
Söyleşi” programında Keremcem, her konuğuna TOÇEV
sertifikası hediye ediyor. Keremcem böylelikle her konuğu
için bir çocuğumuzun bir aylık eğitim masrafını karşılıyor.

Minik Yüreklere
Sıcak Dokunuş
Doğum fotoğrafçısı Ezgi Yılmaz, fotoğrafını çektiği her
bebek için bir çocuğumuzun bir aylık eğitim masrafını
karşılayarak minik yüreklere dokunuyor. Bağış karşılığında
ailelere TOÇEV sertifikası hediye eden Yılmaz, böylelikle
yeni doğan bebeklerin umutlarını çocuklarımıza taşıyor.
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Ürünlerimiz

TOÇEV Ürünleriyle Hem Siz
Hem de Çocuklarımız Mutlu Olacak
E-ticaret sitelerinden ve vakıf merkezimizden alacağınız TOÇEV ürünleriyle hem
sevdiklerinizi hem de çocuklarımızı sevindirin.

TOÇEV TİŞÖRTÜ
Ünlü Modacı Cengiz
Abazoğlu’nun
TOÇEV için
özel olarak
tasarladığı ve
adl’nin ürettiği
tişörtlemizinden alarak şıklığınızı çocuklarımaza destek
ile birleştirebilirsiniz. Fiyatı:
39,90 TL
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TOÇEV KUPASI
TOÇEV için özel olarak tasarlanan ve
Porland’ın desteğiyle üretilen kupalardan satın alarak TOÇEV çocuklarının
eğitimine katkıda bulunabilirsiniz.
Fiyatı: 15 TL

AHŞAP KİTAP AYRACI
Özel tasarım ahşap ayraçlarımızdan
alarak çocuklarımızın eğitimine destek
olabilirsiniz. Fiyatı: 5 TL

ÇOCUK KİTAPLARI

TOHUM KALEM

NİKAH MAGNETİ

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

Biyolojik olarak doğada çözünen bioplastik hammadde, geri dönüştürülmüş
kağıt ve toksit madde içermeyen
mürekkep ile üretilen kalemlerin kapağındaki Batı
Ladin Tohumu ile
hem doğaya hem de
eğitime katkı sağlayın. Fiyatı: 5 TL

Nikahınızda sevdiklerinize TOÇEV
magneti hediye ederek, bu özel gününüzü daha da anlamlı kılabilirsiniz. Teslim
süresi siparişten itibaren 7 gündür.
TOÇEV Magnet Nikah Şekeri: 349 TL.
(300 adet)

TOÇEV TAKVİMİ

JOY SELECTION CD

TOHUM KART

Güzel çocuklarımızın gülen yüzleriyle
tasarlanan TOÇEV Takvimi’nden satın
alarak yıl boyu yanımızda olun.
Fiyatı: 7,50 TL

Ünlü isimlerin sizin için seçtiği şarkılardan oluşan CD'mizden alarak, okuma
istekli çocuklarımızın eğitim hayatlarına
destek olabilirsiniz. Şarkıları sizin için
dinlediler, sizin için seçtiler; çok severek
dinleyeceksiniz. Fiyatı: 15 TL

Tohumkartla hem bir çocuğumuzun bir
aylık eğitimine destek olmuş hem de
birbirinden güzel rengarenk çiçeklerin
ve ağaçların yetişmesine imkan sağlamış olursunuz. Kurumunuz veya siz,
defalarca ve ömür boyu hatırlanırsınız.
Fiyatı: 60 TL

“YÜZÜM UMUTTUR” KİTABI VE FOTOĞRAFLARI
2005 yılından bu yana, Türkiye’de köy
okullarının yenilenmesi hedefiyle yürüttüğümüz ve 204 köy okulunu onararak
çağdaş eğitim şartlarına kavuşturduğumuz “Yaşasın Okulumuz” projesinin öyküsünü, köy okullarımızı ve bu
okulların çocuklarımızla buluşmasını,
Bennu Gerede, Nihat Odabaşı, Okan
Bayülgen, Serdar Bilgili, Tahsin Aydoğ-

muş ve Tamer Yılmaz gönüllü olarak
kendi objektiflerinden anlattı.
• 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

“İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK” FOTOĞRAFLARI
Yeterli ve dengeli beslenmeden yoksun
çocuklara ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz “İyi Beslenmek, İyi Gelecek”
projesi kapsamında 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.

EBRU UYGUN’DAN EBRU ÇALIŞMALARI
TOÇEV Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Ebru Uygun’un
özel olak hazırladığı ebru eserleri
ile sevdiklerinize değerlerini hissettirin. Tablo, yastık, defter kabı, kitap ayracı, lavanta boğçası gibi özel
ebru çalışmalarla ayrıcalığı yaşayın.
Fiyat siparişe göre belirlenir.

TOÇEV SERTİFİKASI
Doğum günü, evlilik yıldönümü, nikâh,
doğum gibi mutlu günlerde ya da
hastalık, vefat gibi acı günlerde çiçek,
çelenk göndermek yerine sevdikleriniz
adına bağış yapabilirsiniz. Özel günlerde
çalışanlarınıza hediye edebileceğiniz, bir
çocuğumuzun bir aylık eğitim ihtiyacını
karşılayan sertifikamız için bağış bedeli
50 TL. Kurumunuzun ve hediye edilecek kişinin adına, istediğiniz cümlelere
sertifikanın üst bölümünde yer verebiliyoruz. Sertifikayı çerçeveli olarak size
teslim ediyoruz.

33

Sponsorlarımız

SPONSORLARIMIZ
Eğitim Sponsorlarımız
ETKİNLİK

Açı Okulları, Aile Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Akatlar Kültür Merkezi, Ankamall, Atlantis Eğlence Merkezi, Beşiktaş Belediyesi, Cevahir Alışveriş
Merkezi, Cinebonus, Fida Sinemaları, Hezarfen Havaalanı, Icessporto, Korukent Bowling, Maçka Küçük Çiftlik Park, Marmara Forum, Matmazel, Oyuncak Müzesi,
Profilo Alışveriş Merkezi, Sim Animasyon ve Şişli Belediyesi çocuklarımıza eğitim aktivitelerinde ücretsiz olarak destek veriyor.

SAĞLIK

Dünya Göz Hastanesi, Dr. Abdullah
Ongan, Diş Hekimi Dr. Hale Taşkaya
ücretsiz olarak çocuklarımızın sağlık
taramalarını karşılamaktadır.

ULAŞIM

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

KIRTASİYE

Adel Kalemcilik
ve Umur Kırtasiye
çocuklarımıza kırtasiye malzemesi
desteği verdi.

ÜRÜN

ETKİNLİK YEME-İÇME

Burger King, Fresco, Frito Lay, Golf, ISS Catering, McDonald’s, Panda,
The House Cafe, Venüs Pastaneleri, Yeni Damla Pastanesi aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini ücretsiz olarak karşıladı.

adl, Bertolucci, Beks, Bony, Bross, H&M, LC Waikiki, Mavi Jeans, Öztaş, Talya Grup (çorap, iç çamaşırı ve giysi), Assortie (karne hediyesi), Colgate, Procter & Gamble (Diş
macunu ve fırçası), Essance, Evyap, Kotex (hijyenik ped), Tesco Kipa (ramazan kolisi), Sephora, Toyzz Shop (yılbaşı hediyesi), Sun Optik-Zeynep Toygar (gözlük), Unilever (deodorant), Fonex, Pensan (kırtasiye), Porland (kupa), M&P (ayakkabı), Serilen Yer Kaplamaları (yer döşemesi) desteği verdi.
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Kurumsal Sponsorlarımız
TASARIM

Hitay Holding her ay gönüllü olarak
e-bülten tasarımı ve gönderimi hizmeti
vermektedir. Bahar Şenvardar ve Gökhan Şahinbaş grafik tasarım çalışmalarımızı gönüllü olarak yaptılar.

MEDYA TAKİP

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

TOÇEV TİŞÖRTÜ

Cengiz Abazoğlu (tişört tasarımı), adl (üretim
ve satış), Pusula, Wag The Dog (tanıtım)
destekte bulundu.

EĞİTİM

Mikrosis Bilgisayar Eğitim Merkezi, AKUT
ve Gülşen Kafkas ekibimize gönüllü
eğitim verdi.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

DF İstanbul (kampanya sosyal medya), R2D2 (kampanya konsept ve reklam), Asya Bayrak (bayrak), ONS Reklam (roll-up), 1000 Volt Post Production ve
Böcek Yapım (kamu spotu montajı), Eylül Yapım, Lokomotif Kamera, Ken Movie, Orion, Set Pozitif (kamu spotu teknik destek), Fono Film
(kamu spotu çoğaltımı), Cine Maximum, Mars Entertainment Group (kamu spotu sinemalar gösterimi), Öztop Müzik (ses kaydı), MPM Medya
(kamu spotu medya satın alma), Alem, BJK TV, Cine5, Instyle, NTV, Radikal, TGRT, TRT1 Radyo, Türkiye Polis Radyosu, Türkmax, TV 24,
(kampanya tanıtım desteği), Adıgüzel Eğitim Kurumları (afiş asımı), Alkoçlar, Happy Things (insert dağıtımı), Tribeca (Amerikan servislerde reklam),
Winat9 (kamu spotu gösterimi ve bağış), TAV (havaalanlarında kamu spotu gösterimi), Filmevi (sinema gösterimi) Pleksici (bağış kutusu) destek vermiştir,

ARAÇ BAKIM

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

HOSTING ve
BİLGİSAYAR BAKIM

Doruknet vakfımıza ücretsiz olarak
hosting hizmeti vermektedir. İstar
Bilgi ve İletişim Teknolojileri bilgisayar
bakım ve onarım desteği vermektedir.

TEMİZLİK

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

E-TİCARET

KARTLI SİSTEM

Meyer kartlı personel geçiş hizmetini
ücretsiz olarak sağlamaktadır.

GittiGidiyor.com, Mecrea.com, Minimoy.com, Morhipo.com
ücretsiz olarak TOÇEV’e e-ticaret hizmeti vermektedir.

HUKUK

Cumhur Velibeyoğlu gönüllü olarak hukuk danışmanlığımızı sürdürmektedir.

KAĞIT VE BASKI

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

Çocuklarımızın eğitimi için çıktığımız yolda
bizi yalnız bırakmayan kurumlar.

35

Siz de
“okumak her çocuğun hakkıdır”
diyorsanız;

TOCEV yazıp 5944’e gönderin
5 TL bağışta bulunun!

“Okumak
her çocuğun hakkıdır”

Vakıfbank Levent Şubesi
TR80 0001 5001 5800 7295 4897 52
Garanti Bankası Levent Şubesi
TR58 0006 2000 4010 0006 2977 25
Nispetiye Mah. Aytar Cad. Duru Apt. No: 12 D: 10/11 1. Levent / İSTANBUL
Tel: 0212 282 89 16/17 Faks: 0212 324 97 20 www.tocev.org.tr

..........................................................................................
Basım Yeri: Veritas Baskı
Yeşilce Mah. Diken Sokak No:3 Seyrantepe / İSTANBUL
Tel: 0212 294 50 20 Faks: 0212 294 99 33 www.veritasbaski.com.tr

