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Her şey hayal kurmakla başlamaz mı?
Hani derler ya hayal kurmak yolun yarısıdır diye…
Yıllardır en çok karşılaştığım sorulardan biri; “Ebru hanım, küçük 
yaşlardayken bir vakıf  kurmayı nasıl ve neden düşündünüz?” oldu. 
Herkes o yaşların daha çok eğlence zamanı olduğunu söyler.
Ben gerçekten bu sorunun cevabını henüz bulamadım. Çünkü insan, 
yüreğinin derinlerinde ve sadece kendi içinde yaşattığı hayalini nasıl 
anlatır ki?
Şimdi bakıyorum da geçen zamana, tam 20 yıl oldu. Ben bu hayali 
yaşatmayı ve yaşamayı başardım.
TOÇEV ile yaptığım 20 yıllık yolculuk içinde ulaşılmış hayaller, yapıl-
mış onca çalışma, birlikte yaşayabilmeyi ve yolumuza devam edebil-
meyi öğretti bana.
Bu geçen sürede STK bilinci olmayan ama hayallerinin peşinde koşan 
heyecanlı yürekler tanıdım. Birçok insanın görmezden geldiği gerçek-
leri öğrendim ve çözümü olmaz denilen birçok sorunla karşılaştım. 
Tüm bunların karşısına, özel sektörü ve kamuyu yanına alan, farkın-
dalık ve süreklilik yaratan projelerle çıkarak 20 yılı geride bırakıyoruz.
Ama hayaller hiç bitmiyor ki… Beş milyon çocuğun hayatına do-
kunabilmeyi başaran TOÇEV, şimdi de kendine ait bir Eğitim 
Merkezi’nin hayalini yaşıyor.
İstiyoruz ki binlerce çocuğumuz hayallerini gerçekleştirebileceği alan-
lar bulsun. İstiyoruz ki STK bilinci ve algısı halkla buluşabilsin…
 20 yıldır TOÇEV ile birlikte yürüyen herkes bilir ki, biz bu hayalimi-
zi de gerçekleştireceğiz. Tıpkı bizimle yürüyen birçok kişinin hayal-
leri gibi. Tıpkı dokunduğumuz çocuklarımızın hayalleri gibi. Tıpkı 
16 yaşında ki yol arkadaşının yüreğinden dökülme cesareti gösteren 
dizeler gibi;
“Sormuşlar şaire 
nedir mutluluk 
hayal kurmak demiş
gülerek,
hayattan beklemek
yerine 
kendin yaratmak…”
TOÇEV’in olgunlaştırdığı bu 16 yaşındaki gencecik yürek TOÇEV’i 
ne güzel anlatıyor değil mi?
20 yıl nasıl anlatılır ki, sayfalar yetmez! 
TOÇEV nefes almak, hayatı doğru sorgulamak, renkleri görmek, 
zorlukları görmezden gelip hayatın akışı olduğunu düşünmek ve düş-
meden sadece üzerinden geçerek yoluna nasıl devam edebileceğini 
bilmek demek. 
İşte bunlar 20 yılın bana yaşattıkları… Bizler TOÇEV sayesinde 
hayallerin önünde yaşın bir önemi olmadığını, isteğimize yürekten 
inanıp hayata geçirebilme cesareti göstermemiz gerektiğini öğrendik.
Hayallerinizi serbest bırakın. Hayalleriniz yüreğinizi kaplasın. 
Böylece siz de peşinden rahatça gidebilme cesaretini bulun. Başarısız-
lık olsa bile bu sizi yıldırmasın. Bu ancak hayallerinizi renklendirir ve 
sizleri başarıya götürür.
Tıpkı TOÇEV’in yeni hayali gibi; bırakalım bu hayal hepimizi sarsın 
ve hep beraber TOÇEV Öğretim Merkezini hayata geçirebilme 
sevincini yaşayalım….
Hayal kurmak yolun yarısını başarmak değil miydi???

Ebru Uygun
TOÇEV

Kurucu/Yönetim Kurulu Başkanı

20 YAŞINDAYIZ



Birlikte Neler Yapabiliriz?
“Okumak Her Çocuğun Hakkıdır”

Çocuklarımıza hak ettikleri eğitim koşullarını sağlamak için bu yolda birlikte yürüyelim
Vakfımızın 20. yılını kutlayacağımız 2014’te en önemli hedefimiz, çocuklarımızın eğitimine

verdiğimiz desteği daha da güçlendirmek için TOÇEV Öğretim Merkezi’ni kurmak.
Gelin, sizin de desteklerinizle merkezimizi hayata geçirelim.

Bireysel
Manevi Aile
Aylık düzenli bağışlarınızla bir veya daha fazla çocuğumu-
zun Manevi Ailesi olabilir, eğitim hayatlarına güven içinde 
devam etmelerini sağlayabilirsiniz.
Bir ilköğretim veya lise öğrencimizin Manevi Ailesi olmak 
için aylık düzenli bağış miktarı: 60 TL.
Bir üniversite öğrencimizin Manevi Ailesi olmak için aylık 
düzenli bağış miktarı: 165 TL.

Kurumsal

Ürün İşbirliği
Ürünlerinizin satışından elde edilen gelirin tamamını veya bir 
bölümünü bağışlayabilirsiniz.

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

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 eğiti-
ci 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 bağış-
layabilirsiniz. Bu yollarla, TOÇEV çocuklarının ihtiyaçlarını 
karşılamamıza destek olabilirsiniz.

TOÇEV Ürünleri
tocevdukkan.sopsy.com, GittiGidiyor.com, Morhipo.com ve 
Mecrea.com internet sitelerinden ulaşabileceğiniz ürünleri-
mizi, sevdikleriniz ve kendiniz için satın alabilirsiniz.

TOÇEV Ürünleri
tocevdukkan.sopsy.com, GittiGidiyor.com, Morhipo.com ve 
Mecrea.com internet sitelerinden ulaşabileceğiniz ürünleri-
mizi, müşterileriniz için satın alabilirsiniz.

Ürün İşbirliği
Tasarımını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin satışından elde edilen 
gelirin tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilirsiniz.

Gönüllü Desteği
Gönüllü desteği bağlamında, çocuklarımız için planladı-
ğımız faaliyetlerde abla-ağabey desteği sağlayabilirsiniz. 
Faaliyetlerin belirlenmesinde ve organize edilmesinde destek 
olabilirsiniz. İlginiz ve eğitiminiz olan konularda çocukları-
mıza ders verebilirsiniz. Ofis ve depo çalışmalarımıza destek 
olabilirsiniz. Uygulanabilir alternatif  projelerinizi paylaşabi-
lirsiniz. Bağlantıda olduğunuz firmalarla işbirliği yapmamızı 
sağlayabilirsiniz.

Tanıtım Desteği
İnsertlerimizin, dergi ve gazetelerde yer almasını sağlayabilir, 
tanıtımımız için önemli bir çalışma olan kamu spotu hazırla-
mamızda ve yayınlamamızda bize destek olabilir, Facebook 
ve Twitter sayfalarımızdan bizi takip edebilir, bizi listenizdeki 
arkadaşlarınıza tavsiye edebilir, böylelikle daha fazla kişiye 
ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Tanıtım Desteği
İnsertlerimizin, dergi ve gazetelerde yer almasını sağlayabilir, 
kamu spotu hazırlamamızda ve yayınlamamızda bize destek 
olabilir, Facebook ve Twitter sayfalarımızdan bizi takip edebi-
lir, bizi listenizdekilere tavsiye edebilirsiniz.

Manevi Firma
Çalışanınız bir çocuğu kendi imkanları ile okuturken bir başka 
çocuğu da çalışanınız adına kurum olarak okutabilir, çalışanları-
nız ile kurumunuz arasındaki sinerjiyi kuvvetlendirebilirsiniz.
Eğitim Havuzu
Web sitemizin ww.tocev.org.tr/online-bagis sayfasından on-
line olarak  ya da hesap numaralarımıza havale/EFT yoluyla 
bağış yapabilirsiniz. Çalışanlarınızın; doğumgünü, evlilik 
yıldönümü, nikah ve doğum gibi mutlu günlerinde ya da has-
talık, vefat gibi acı günlerinde çiçek, çelenk göndermek yerine 
firmanız adına bağış yapabilirsiniz. 

Kurumsal Gönüllülük
Planlayacağımız çalışmalarla, kurum çalışanlarınızın bir araya 
gelerek aktiviteler yapmasını sağlayabilirsiniz. Bizim danışman-
lığımızda, çocuklarımızın aktivitelerini planlayıp, çalışanlarınızla 
birlikte  hayata geçirebilirisiniz. 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 aktivitelerine sponsor olabilirsi-
niz. Özellikle 20. yıl dolayısıyla düzenleyeceğimiz konserimize 
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.)

Reklam Desteği
Düzenli aralıklarla yayınladığımız bültenimize reklam ve-
rerek çocuklarımızın eğitimine destek olabilirsiniz. Ayrıca 
kurumunuzun internet sitesine koyacağınız linkimizle 
vakfımız çalışmalarından daha çok kişinin haberdar olmasını 
sağlayabilirsiniz.



Bade Takazoğlu

Genel Müdür

5

Kimi çocuklar ŞANSLIDIR, başarılı olmak için, en iyi 
okullarda okur, özel dersler alır, kurslara gider. Oysa 
“Uzaklarda bir çocuk” okumak için çalışıp para kazan-
mak zorundadır. 
Kimi çocuklar ŞANSLIDIR, oynamak için yeni çıkan 
her oyuncağa sahip olur. Oysa “Uzaklarda bir çocuk” 
her tarafını yapıştırdığı kırık dökük tek bir arabayla 
oynar.
“Uzaklardaki çocuk”, emek vererek kazanmayı, çok 
çalışarak başarılı olmayı ve elindekinin değerini bilmeyi 
küçük yaşta öğrenir. Hayatta her şey önemlidir onun 
için. Hedefleri vardır geleceğe dair. Her olumsuzluğun 
üstesinden gelmeyi öğrenmiştir. Karşısına çıkan fırsat-
ları değerlendirir. ŞANSINI kendi yaratır.
Tıpkı yıllar önce  TOÇEV’ in kapısını çalan “uzaklarda-
ki çocuk” gibi. Onunla karşılaştığımda İlk gözüme çar-
pan kararlı bakan çakır gözleriydi. Şimdilerde çocukla-
rın çok iyi bildiği ve karşılarına çıkan her olumsuzlukta 
arkasına saklandıkları ergenlik dönemindeydi. Ama o ne 
bedenindeki farklılaşmanın ne de ruhundaki çalkantı-
ların farkındaydı. Derdi çok başkaydı, ailesi okumasını 
istemediği için okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Oku-
yabilmek için memleketinden İstanbul’a gelmişti.
Okula kaydoldu, bir dükkanın deposunda kaldı gün-
lerce, sonrasında çeşitli yurtlarda… Gündüzleri okula 
gitti geceleri çalıştı. Öğretmen olmak istiyordu ama 
üniversite sınavında başka bir bölüm kazandı. Kendini 
garantiye alabilmek için hem üniversiteye devam etti 
hem de üniversite sınavlarına hazırlandı. Sonunda iste-
diği bölümü kazandı. Yaz tatilinde çeşitli programlarla 
Amerika’ya gitmek istedi, yol parasını çıkarmak için hiç 
yüksünmeden yük taşıdı, para kazandı, yola çıkarken 

yorgunluktan omuzları çökmüştü ama gözleri ışıl ışıldı. 
Üniversite eğitimi süresince yaz aylarında Amerika’ya 
gitmeye devam etti. Okulunu bitirdi ve yurt dışında 
çalışmaya başladı. Bir ŞANS verilmesine ihtiyacı vardı. 
Yanlış yollara sapmaması ve hedeflerinden vazgeçme-
mesi için, sadece itici güce… TOÇEV onun şansı oldu. 
O şimdi sosyal sorumluluk bayrağını devraldı ve başka 
çocukların ŞANSI olmaya devam ediyor.
“Uzaklardaki çocuk” ŞANSINA sahip çıktı, karşısına 
çıkan imkanları değerlendirdi ve şimdi çok güzel bir 
hayat sürüyor.
TOÇEV’in küçücük yaşta elinden tuttuğu “uzaklarda-
ki çocuklardan”, öğretmen, avukat, doktor, mühendis 
olanlar var. Ortak özellikleri kocaman yürekleri… Bir 
de ŞANSLI olmaları
Uzaklardaki çocuk dediğime bakmayın, aslında yanı 
başımızdalar... Göremediğimiz için uzaktalar, etrafımı-
za baksak göreceğiz onları, kalbimizi açsak saracağız 
yaralarını...
Ulus olarak birlikte barış içinde yaşamak için; çocuk-
ları ötekileştirmek yerine, TOÇEV’in 20 yıldır yaptığı 
gibi ellerinden sıkıca tutalım; ayrıştırmak yerine sarıp 
sarmalayalım, sahip olduğumuz imkanları paylaşalım. 
Umutları olalım.
Çocukları eğitemezsek bilinçli bireyler olarak yetişme-
lerini sağlayamayız. Bizim yaşımıza geldiklerinde; yanlış 
kararlar verdiklerinde, doğruyla yanlışı ayırt edemedik-
lerinde onları suçlayamayız. Çünkü suç, onlara ŞANS 
tanımadığımız için hepimizde.
Gelin, YAŞAMA HAKLARINA, OKUMA HAKLA-
RINA sahip çıkalım.
ŞANSLARI OLALIM! 

TOÇEV ailesi olarak 20 yıllık yolumuzda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.
Fotoğraftakiler: Veysel Birgin, Betül Özakyol, Bade Takazoğlu, Ebru Uygun,

Gülbin Cece, Ülkü Baş Karagöz, Betül Mermertaş, Cenk Akyüz, Aydan Kızıloklu,
Necdet Eşer, Işın Gürdal, Ceyda Demirbaşoğlu, Dilek Ültanır, Hakan Bilgin, Canan Selek,
Sabahattin Öztürk, Dilek Çınar Tepe, Cengiz Süer, Aybike Yurtsever Guşa, Utku Olgun.
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Bir inanç meselesi bu. Genç bir kızın beş arkadaşıyla ülkesini değiştirebileceğinin inancı. Eğitimin, 

bütün zorlukların üstesinden gelebileceğinin inancı. Gerçekten isteyince ve çalışınca yapılamayacak 

bir şey olmadığının inancı. Ama en çok da insanlara duyulan inanç. Yoksa, zorluklarla dolu bir yola, 

daha 24 yaşında nasıl çıkabilir insan. Üstelik tek imkanları yüreklerinden aldıkları güçken.

Hikayemiz 1994 yılında başladığında, Ebru Uygun ve yol arkadaşlarından başka çok az insan, kur-

dukları küçük yapının, 20 yılda 5 milyon çocuğun hayatına dokunmuş, binlerce öğrencinin eğitimini 

desteklemiş, geliştirdiği ulusal projelerle diş sağlığından okul onarımına, temizliğin öneminden kü-

resel ısınmaya kadar çok ciddi çalışmalar yapmış bir vakıf  olacağını görebildi. Azimlilerdi. Hedefleri 

büyük, imkanların kapıları kapalı. Kimi zaman zorlayarak açtılar kapıyı, kimi zaman inatla direterek. 

Ama her açılan kapının ardında, hayatlarına dokundukları çocukların gözlerindeki ışığı gördüklerin-

de, yaşanmış bütün sıkıntılar bir anda uçtu. Hevesleri ve inançları kat be kat arttı. 

Gün geldi, ünlü simalar omuz verdi çabalarına. Çocuklar gönüllerince oynayabilsin diye parklar ya-

pıldı okullara. Gün geldi, büyüttüler hedeflerini, 81 ilde 81 köy okulu onarmak için çıktılar yola. Kısa 

sürede amaçlarına ulaşınca “Onarılmayan köy okulu kalmayana dek” dediler. 204 oldu onarılan köy 

okulu sayısı. 

Bir yandan okuma istekli çocukların eğitimlerini desteklerken, bir yandan da ardı ardına ulusal pro-

jeler geldi. “Bir Şey Değişir Her Şey Değişir” dediler, çocuklar kışın üşümesin, okula tüm ihtiyaçları 

tamamlanmış gidebilsin diye. “Günebakan” dediler, YBO’ların iç ve dış donanımları tamamlansın 

diye. 20 yılın sonunda dönüp baktıklarında gördüler ki, 15 ulusal projeyle artık Türkiye’nin öncüle-

rindendiler. 

Geçen 20 yılda binlerce plaket ve ödülle onurlandırıldılar. Ama her zaman en büyük ödülleri yürek-

lerde edindikleri yer oldu. Bir de hayatları değişen milyonlarca çocuğun sevgisi.

 

Şimdi aynı inançla en büyük hedef  TOÇEV Öğretim Merkezi’ni destekçilerin katkılarıyla 

hayata geçirmek. Böylelikle çocuklarımızın, sosyal ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri 

için sağlayacağımız katkılarda, onlara ev sahipliği yapacağımız evimiz olacak. Destekle-

diğimiz öğrencilerimizden yola çıkarak tüm çocukların kendi dünyalarını farklı bir gözle 

görmelerini sağlayacağız. Sadece desteklediğimiz öğrencilerimize değil, tüm çocuklarımı-

za sürekli faydalanabilecekleri bir öğretim merkezi yaratacağız. Tiyatro, atölye odaları ve 

kütüphane gibi birimlerle çocuklarımızın gelişimini destekleyeceğiz. 

Gelin, sizlerin de desteğiyle Öğretim Merkezimizi hayata geçirelim!
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1994

Hikayemize 6 Aralık’ta 

5 çocukla başladık!

1995
+İlk def ilemizde  Hülya Avşarbizim için podyumdaydı.Farklı ST K’ la rın bünyesindekiçocukların da katılımını sağlayarakilk ücretsiz “Bahar Konser”imizi düzenledik.Desteklediğimiz çocuk sayısı 35’e ulaştı.

1996
Türkiye’de ST K vizyonunda köklü bir gelişim 
sağlayan Habitat II. toplantısına katıldık. 
Çocuklarımız İngilizce olarak hazırladıkları

sunumu yaptıla r.
Çocuk sayımız 55’e çıktı.

Başbakanlık Vakıf la r Genel
Müdürlüğü tarafından “Başarılı Vakıf” seçilen

TOÇEV, ilk ödülünü almış oldu.

1997
Çocuk Hakları Koalisyonu’nda aktif görev 

alarak BM’e alternatif rapor sunduk.

Yıl Yıl TOÇEV

1998

İlk mezunlarımızın gururunu yaşadık.

24 öğrencimizden 20’si

üniversiteyi kazandı.

“Çocuklar İçin Tunceli’ye gidiyoruz” 

çalışmamız, TBMM Başkanvekili K amer 

Genç tarafından ödülle onurlandırıldı.



2002

“Çocuklar İçin ‘EVET’ Deyin”

kampanyası sonucunda en çok

imza toplayan ikinci ülke olduk.

Böylelikle on yılda bir düzenlenen,

New York’taki “Dünya Çocuk Forumu”na 

katılan ilk Türk ST K’sı olduk.

Balkan ve Baltık ülkelerinin

birarada bulunduğu RNC iletişim

ağının ikinci başkanı seçildik. 

“Gülümseyen Çocuk” projesi kapsamında 

Maslak Vanue’de karnaval düzenledik. 

Elde edilen gelirle Siirt’te okuyan 150 çocuk 

TOÇEV tarafından desteklenmeye başladı.

2001
Unicef ile Çocuk Hakları Koalisyonu’nda 
Genel Koordinatörlük görevini üstlendik. 

“Çocuklar İçin EVET Deyin”
kampanyasına aktif destek verdik.

“GAP 2001 Eğitime Destek” projemiz
kapsamında 44 okulda 22 bin

çocuğumuza ulaştık..

2000
Desteklediğimiz 50 çocuğumuzla

birlikte depremzede 1500

çocuğumuzla İzmit Mehmetçik

Çadır Kent’te etkinlik düzenledik.

1999
Şemsi İnkaya yönetmenliğinde,profesyonel oyuncularla TOÇEVÇocuk ve Gençlik Tiyatromuz kuruldu.Tunceli’ye tiyatro götüren ilk ST K olduk.Depremzede çocuklara psikodrama çalışması ve tiyatro etkinliği yaptık.

Yıl Yıl TOÇEV

2003
İlk köy okulu onarımımızı Pfizer’ indesteği ile Adıyaman Kahta İlçesiSalkımbağı Köyü’nde yaptık.İlk çocuk parkımızı Cengiz Abazoğlu ’nunbizim için yaptığı def ileningeliriyle gerçekleştirdik.Hayatlarına dokunduğumuzçocuk sayısı 1.200’ü buldu.
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2008
Colgate ile Ağız ve Diş SağlığıDerneği’yle “Parlak Gülüşler ParlakGelecekler” projesini hayata geçirdik. Biryılda 22 ilde 425 bin çocuğumuza ulaştık.Unilever ve Tesco K ipa ile “Yarının İzleri” projesine başladık.Çelebi Holding’ le de başladığımız“Evimdeyim” ile proje sayımız 6 oldu.

2006

NTV Radyo ile “Bir Şey Değişir Her 

Şey Değişir” projemize başladık.

Projemizin ilk yılında 54 bin

çocuğumuza ulaştık.

Projemiz halen farklı kişi ve

kurumların desteği ile devam ediyor.

“Y aşasın Okulumuz” projemiz

Anadolu Üniversitesi Öğrencileri ve 

Orif lame tarafından 

iki ödülle taçlandırıldı.

2005

İlk ulusal projemiz “Yaşasın Okulumuz”u 

Show TV ile birlikte başlattık. 

Türkiye’de seferberlik ruhu,

adeta ulusal bir imece yaratarak

204 köy okulunu onardık.

“Y aşasın Okulumuz Kampanyası

 Platin Dergisi tarafından En Başarılı

Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi.

2004
Henkel’ in desteği ile ikinci köy

okulumuzun onarımını gerçekleştirdik.
Üçüncü köy okulu onarımımızı da İpekyol ile 
gerçekleştirdiğimiz def ilenin geliriyle yaptık.

Logizmo, Escada ve Uğurkan Erez’ in
destekleri ile okulla rımıza

5 çocuk parkı daha kazandırdık.

Yıl Yıl TOÇEV

9

2007

Astra Z eneca ile “İlk Yardıma İlk Adım”

projemize başladık. Bir yılda 29 ilde

20. 305 öğrencimize ulaştık.

“Günebakan” projemize başladık.

Türkiye’de bir ilke imza atarak ünlü

isimlerin katıldığı ilk teleton programında bir 

gecede 3 milyon 455 bin TL topladık.

“Y aşasın Okulumuz” projemiz İstanbul 

Aydın Üniversitesi ve Think Marketing 

tarafından iki ödüle layık görüldü.
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2010
Sana ile “İyi Beslenmek İyi Gelecek”

projemizi hayata geçirdik.
Uno ile “Buğdayın İyiliği Doğru Ekmeğin 

Mucizesi” projesine başladık.
Başkanımız Ebru Uygun, Eisenhower 
Fellow’a seçilerek Amerika’ya gitti.
Vakfımızın kurumsallaşmasında

ilk adımlar atıldı.
“Y aşasın Okulumuz” projemiz,

Çocuk Markaları Derneği tarafından
ödüle layık görüldü.

Yıl Yıl TOÇEV

2013

Astra Z eneca ile “Benergenim”

projemize başladık.

“Enerjimiz Çocuklar İçin” projemiz Av rupa 

K urumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü aldı.

HSBC ile başladığımız “Y BO” ile

devam eden proje sayımız 15’ i buldu.

Misyonumuza uygun yepyeni projelerle

yolumuza hızla devam ediyoruz.

2012
Zorlu Enerji ile birlikte

“Enerjimiz Çocuklar İçin” projemize başladık.
STK bilincini vurguladığımız 

“Farkında mısınız? Dokunuyoruz”
kampanyamızı hayata geçirdik.

Ulaştığımız çocuk sayısı da 5 MİLYON oldu.
TOÇEV 6. Uluslararası Halil İbrahim
Buluşmaları’nda İyilik Ödülü aldı.

2011
Scotch Brite ile “Temiziz” projemize başladık.

Citibank ile hayata geçirdiğimiz
“Kütüphaneler” projemizde toplamda

51 okula kütüphane hediye ettik.
Çalışan gönüllülüğünü ön plana çıkaran

K urumsal Gönüllülük çalışmalarımıza baş-
ladık.

“İlk Yardıma İlk Adım” projemiz,
Av rupa Mükemmellik Ödülleri’nde,

Altın Havan 2011’de, Golden Peacock
Global Awards’ta ve PR News 2010
CSR Awards’ta ödüle layık görüldü.

2009
Y edinci projemiz “Paylaşmayı Seven

Parmak Kardırsın”a Cartoon Network ile 

başladık. 23 Nisan’da TİM Maslak Show 

Center’da, 1.500 çocuğun katılımıyla farklı 

sanatçıla rın desteğiyle şenlik düzenledik.

Hayatlarına dokunduğumuz çocuk sayısı

3 MİLYON’a ulaştı.
Fotoğraf sanatıyla ilgilenen ünlü

isimlerin objektif ine yansıyan “Yaşasın

Okulumuz” fotoğraf larıyla
“Yüzüm Umuttur” sergilerimizi açtık.

“Y aşasın Okulumuz” projemiz,

Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri’nde,

“Yarının İzleri” projemiz ise Unilever ve Tesco 

Cipa tarafından düzenlenen “Uluslararası

Değer Ödülleri”nde ödüle layık görüldü.
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Güncel

Çocuklarımızın eğitimini desteklediğimiz, onların sosyal ve çağdaş bireyler olarak yetişmeleri için 
emek harcadığımız 20. yılımızda en büyük amacımız, verdiğimiz desteği daha da güçlendirmek için 
TOÇEV Öğretim Merkezi’ni kurmak. Atölye odalarından, kütüphanesine, tiyatro salonuna ka-
dar bir çok özel bölümünde aktiviteler yapılabileceği TOÇEV Öğretim Merkezi’ni 20. yıl aktivite-
lerimizle finanse etmek en büyük amacımız. Bu nedenle bir büyük konser planlıyor, çeşitli firmalarla 
ve destekçimiz ünlü isimlerle projeler hazırlıyoruz. TOÇEV Öğretim Merkezi için girdiğimiz bu 
yolda sizlerin değerli desteklerinizi de yanımızda görmek en büyük arzumuz.

Moda dünyasının güçlü markası adL 

ve ebru sanatçısı Ebru Uygun ile 

hayata geçirdiğimiz “EBRUca” pro-

jemizle modayı sanatla buluşturduk. 

Proje kapsamında Ebru Uygun’un 

eserlerinden seçilen çalışmalar dijital 

baskı tekniğiyle kumaşlara aktarıldı. 

Bu kumaşlarla da birbirinden güzel 

kıyafetler tasarlandı. Sezon boyunca 

adL mağazalarında satılacak bu kı-

yafetlerin gelirinin bir kısmı vakfı-

mıza aktarılırken, bir yandan okuma 

istekli çocuklar desteklenmiş bir 

yandan da unutulmaya yüz tutmuş 

ebru sanatı modern dokunuşla göz 

önüne çıkartılmış olacak.

Birbirinden ünlü isimlerin destek 

verdiği proje için Ebru Akel, Ebru 

Aykaç, Ebru Cündübeyoğlu, Ebru 

Gürsoy, Ebru Güzel, Ebru Heki-

moğlu ve Ebru Şallı, ünlü fotoğrafçı 

Lara Sayılgan’ın objektifine poz 

verdi.
Birbirinden güzel kıyafetlere tüm 

adL mağazalarından ve adl.com.

tr/tocev-506 adresinden ulaşabi-

lirsiniz.

adL ve Ebru Uygun’un Desteğiyle

TOÇEV İçin Moda Sanatla Buluştu

Hem Geri DönüşümeHem de Eğitime Destek20. yılımız onuruna hazırladığımız bir diğer projemiz de “Anneden Kızına”. Çocukla-

rımıza verdiğimiz desteğin yanı sıra modern toplumun tüketim alışkanlıklarına olumlu 

yönde etki etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemizi Quality Of  Magazine ve Ortak 

Dolap İnternet Sitesi ile birlikte hayata geçiriyoruz. Projemizde, cemiyet hayatının ünlü 

isimleri annelerinin yıllar önce kullandıkları kıyafetlerini giyerek objektiflere poz veriyor. 

Bu fotoğraflar Quality Of  Magazine dergisinin Mayıs sayısında yer alacak ve bağışlanan 

kıyafetler de Anneler Günü döneminde vakfımız için Ortak Dolap’ta satışa sunulacak. 

Böylelikle bir yandan geri dönüşüm konusunda önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına 

imza atarken bir yandan da çocuklarımızın eğitimine destek olunacak.



Çocuklarımız
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ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ
SOSYAL AKTİVİTELERLE DESTEKLİYORUZ

Çocuklarımızın eğitimini desteklemenin yanı sıra, onların sosyal bireyler olarak yetişmesi de 
bizler için çok önemli. Bu nedenle onlar için, tiyatrodan sinemaya, müze gezisinden kariyer 
gününe kadar bir çok aktivite düzenliyoruz. İşte 2013’te düzenlediğimiz aktivitelerimiz:

Cumhuriyetimizi Coşkuyla Kutladık
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
Crowne Plaza İstanbul - Old City’de 
çocuklarımızla birlikte kutladık. Crowne 
Plaza İstanbul - Old City’nin tamamen 
gönüllü olarak bize ev sahipliği yaptığı 
etkinlikte çocuklarımızla birlikte otelin 
bizim için özel olarak hazırladığı açık 
menüde yemeklerimizi yedik. Yemeğin 
ardından otel koridorlarında bayraklarını 
sallayarak 10. yıl marşı ile balo salonu-
na gelen çocuklarımıza Prof. Dr. Halil 
Berktay, Cumhuriyet ve Tarih konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğimi-

hareketli parçalarla eğlenirken “10. Yıl 
Marşı” ile başlayan kutlamamız yine “10. 
Yıl Marşı” ile son buldu.

ze gönüllü olarak katılan müzisyenler 
Burcu Göz ve Cansu Çevik’in müzik 
dinletisinin ardından Yönetim Kurulu 
Üyemiz Hakan 
Bilgin, “Kurtuluş” 
ve “Cumhuriyet” 
filmlerinin görün-
tülerinden hazırla-
nan kolaj sunumu-
nu gerçekleştirdi. 
Etkinlik sonunda 
piste çıkan çocuk-
larımız birbirinden 

Sosyal Çevrem ve Ben
Eğitim sezonu boyunca gerçekleş-
tirdiğimiz atölye çalışmalarımızın 
ilkini Ocak ayında Şanlıurfa, Mardin, 
Adıyaman ve Ankara’da tamamladık. 
“Sosyal Çevrem ve Ben” konsept-
li atölye çalışmamız için 7 Ocak’ta 
Şanlıurfa’da, 9 Ocak’ta Adıyaman’da, 
12 Ocak’ta Mardin’de ve 24 Ocak’ta 
Ankara’daydık. Gerçekleştirdiğimiz 
atölye çalışmamızla öğrencilerimiz, ara-
larında çorap kuklalarla tiyatro oyunu 
sergiledi, oyun hamuruyla heykelcikler 
yaptı ve etkinlik sonrasında postitlere 
neler hissettiklerini yazdılar.

TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatromuz, 
İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden 
öğrencilerimiz için, 12 Ocak Cumartesi 
günü Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda 
Temiziz projemizin “Bir Dokunuş Ye-
ter” ve Yarının İzleri projemizin “Dünya 
Kurtarıcısı” oyunlarını sahneledi. Oyun-
ları keyifle izleyen çocuklarımız hem 
sağlıklı bir hayat sürmek için temizliğin 
önemini, hem de küresel ısınmanın ne-
denlerini ve zararlarını öğrendi.

Tiyatromuz Oyunlarını
Çocuklarımız İçin Sahneledi

Tiyatro 3023 ekibi, 20 Ocak Pazar günü 
Türkan Saylan Kültür Merkezi Karde-
len Salonu’nda, Anadolu Yakası’nda 
ikamet eden öğrencilerimize tiyatro gös-
terisi yaptı. Veysel Diker, Deniz Özer-
man, Serkan Genç, Eda Özel, Ebru 
Kaymakçı ve Başak Şamlıoğlu’ndan olu-
şan Tiyatro 3023 “İnteraktif  Oyun Sa-
ati” oyununu sahnelerken, çocuklarımız 
hem izleyici hem de katılımcı oldukları 
oyunda eğlenceli vakit geçirdi.

“İnteraktif Oyun 
Saati”nde

Çok Eğlendik



Ankara, Sinop, Adıyaman, Şanlıurfa, 
Mardin, Vize...
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Sömestre Tatilini İstanbul’da
Dolu Dolu Geçirdik

Bu yıl da, sömestre tatilini, çocukları-
mızın sosyal bireyler olarak yetişmeleri 
için gerçekleştirdiğimiz aktivitelerle, 
dolu dolu geçirdik. İlk olarak çocukla-
rımızla BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne 
giderek Beşiktaş Futbol Takımı’nı 
ziyaret ettik. Antrenmanı izlememizin 
ardından futbolcularla tanışma imkanı 
da yakaladık. Lise ve üniversite öğ-
rencilerimizle birlikte gerçekleştirdi-
ğimiz Kariyer Günü’nde Ahmet Pura 
deneyimlerini anlattı. Çocuklarımızın 
en sevdiği etkinlikler arasında olan 
Bowling için Airport Bowling, Ko-
rukent Cosmic Bowling ve Cevahir 
Alışveriş Merkezi Bowling Salonu’nda 
bir araya geldik. Ataşehir Hillside 
Sinemaları’nda “Hükümet Kadın”ı, 
City’s Alışveriş Merkezi’nde “Kahra-
man Maymun”u izledik. Çocuklarımı-

zın en çok eğlendiği buz pateni için ise 
Airport Alışveriş Merkezi Buz Dün-
yası ve Metrocity Alışveriş Merkezi 
Icessporto’ya gittik. Son olarak da lise 
ve üniversite öğrencilerimizle Nişantaşı 
Avenue Restoran’ında keyifli bir yemek 
yedik. Dolu dolu geçen sömestre akti-
vitelerimizde çocuklarımızla bir yandan 
eğlenceli vakit geçirirken bir yandan 
sosyalleşmenin keyfini çıkardık.

İstanbul dışında yaşayan çocuklarımız-
la da sömestre tatili boyunca eğlenceli 
vakitler geçirdik. Sinoplu çocuklarımızla 
arkeoloji müzesini gezmemizin ardından 
ada turu yaptık. Sinop’un deniz kıyısına 
uzak ilçelerinde yaşayan çocuklarımızın ilk 
defa denizi gördüklerindeki heyecanları 
en güzel anılarımızdan biri oldu. Anka-
ralı çocuklarımızla Büyükşehir Beledi-
yesi Tiyatrosu’nun sahnelediği “Küçük 
Sakar Cadı” oyununu izledik. GAP 
Bölgesi çocuklarımızla, ise Adıyaman’da 
“CM101MMI”, Şanlıurfa’da ise “Hü-
kümet Kadın” filmlerini izledik. GAP 
Bölgesi’ndeki son durağımız Mardin’de de 
çocuklarımızla Mor Gabriel Manastırı’nı 
ve Midyat Kültür Merkezi’ni gezdik. Son 
olarak Vizeli öğrencilerimizle ‘de “Hükü-
met Kadın” filmini izledik.

Aybike
Yurtsever Guşa

Genel Müdür
Yardımcısı

Geçtiğimiz günlerde sosyal med-
yada bir resim gördüm, küçücük, 
ağzı burnu kir içinde ve üzeri toz 
toprak kaplı bir çocuğun giydiği 
tişörtte “başbakan olabilirim” 
yazıyordu.
Muhtemelen çocuk giydiği tişörtte 
ne yazdığını bile bilmiyordu ama 
resim o kadar hoşuma gitti ki, bir 
anda gözümde o tatlı çocuğun 
adil, herkese eşit koşullarda eğitim 
hakkı tanıyan ve ülkesindeki in-
sanlara standart bir yaşam kalitesi 
sunan bir ülkenin başında gururla 
durduğunu düşündüm. İçimi bir 
umut kapladı.
Her çocuğun içindeki cevhere 
inanıyorum. Bu cevher, okuldaki 
başarı notlarıyla ilgili değil. Çocu-
ğun içindeki enerji ve onun doğru 
yönlendirilmesi ile ilgili. Bugün, 
aklınıza gelebilecek her alanda, 
başarılı liderlere baktığınızda aka-
demik başarının her şey olmadığını 
rahatlıkla görebilirsiniz.
Önemli olan çocukları yüreklen-
dirmek, sevmek ve onlara güven-
mek. Arkasından yürüyerek onu 
itmek değil, yanından yürüyerek 
cesaretlendirmek. 
Çocuğumuza “derslerini yaptın 
mı?” sorusu yerine “bugün seni ne 
kadar çok özledim biliyor musun?”  
demek derslerinde göstereceği 
performansı 10 kat artıracaktır.
Biz onlardan, çocuklarımızdan 
umudu kesersek çocuklar nasıl 
inansınlar kendilerine. 
Umut yoksa yaşamak o kadar zor 
ki, bugüne kadar kimler benim 
umudum oldu, peki ya ben kim-
lerin? Ailemiz dışında birilerinin 
“geleceği” olabildik mi?
Annenizden başka, bir iki saat 
geç kaldınız diye hiç sizi camda 
bekleyen oldu mu? “Abla gelmeye-
ceksin sandık, nerede kaldın?” diye 
endişelenen, “Her yolu denedim 
elim boş kaldı, tek çarem sizsiniz” 
diyen? “Sen olmasaydın başara-
mazdım”  diyen?  
Gelin, siz de bir çocuğun oku-
masına destek vererek bu güzel-
likleri bizimle paylaşın, paylaşın 
ki geleceğe dair umutlarımız hiç 
bitmesin. 



Çocuklarımız
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Geleneksel Pikniğimizde Çocuklarımızla Çok Eğlendik
Her yıl geleneksel olarak okulların kapanmasıyla 
birlikte İstanbul’daki öğrencilerimizle ve aileleriy-
le birlikte gerçekleştirdiğimiz pikniğimizde çok 
eğlendik. Bu sene de Hezarfen Havaalanı’nda 16 
Haziran 2013’te düzenlediğimiz ve uluslararası 
eğitim organizasyonu olan UWC öğrencilerinin 
gönüllü destek verdiği pikniğimizde çocukları-
mızla yemek yedik, oyunlar oynadık, yüzlerini 
boyadık ve bol bol sohbet ettik. Çocuklarımız 
evlerine dağılırken gün boyu gerçekleştirdiğimiz 
aktiviteler neticesinde yüzlerinde oluşan tebes-
sümler görülmeye değerdi. 

Üniversite 
öğrencilerimizle 
beraber Beyazıt 
Öztürk’ün sun-
duğu talk show 
programı Beyaz 
Show’u izledik. 
Programda, 
espriler ve 
şarkılar eşliğinde 
çok keyifli vakit 
geçirdik.

İstanbul’un iki önemli tarihi mekanı 
Beylerbeyi ve Topkapı saraylarını ço-
cuklarımızla birlikte gezdik. 30 Mart’ta 
gerçekleştirdiğimiz kültür gezilerimizde 
Anadolu Yakası’nda yaşayan öğrencile-
rimizle Beylerbeyi Sarayı’nda, Avrupa 
Yakası’nda yaşayan öğrencilerimizle 
Topkapı Sarayı’nda rehber eşliğinde çok 
keyifli ve öğretici bir gün geçirdik.
Beylerbeyi Sarayı’nda, özellikle sarayın 
içinde bulunan tarihi eserler, hünkâr oda-
ları ve mavi salon çocuklarımızın ilgisini 
çekti. Topkapı Sarayı kültür turumuzda 
ise 52 öğrencimiz rehber eşliğinde sarayı 
gezerken bir yandan da bilgi aldı. 

İstanbul’da Sarayları Gezdik

“Beyaz Show”u İzledik

Dinozorların Dünyasını Gezdik
Dinozorların dönemini günümüze 
taşıyan Jurasicland’de çocuklarımızla 
çok keyifli bir gün geçirdik. 7 Şubat’ta 
gerçekleştirdiğimiz Forum İstanbul 
Alışveriş Merkezi’ndeki etkinliğimize 
İlkokulda okuyan öğrencilerimiz katıldı. 

Çocuklarımız ilk olarak meraklı bakış-
larla 45 dakikalık turla dinozor çeşitle-
rini tanıdı. Girdiğimiz dinozor simü-
lasyonunun ardından da etkinliğimizi, 
helikopter simülasyonunda yaptığımız 
havadan Türkiye turu ile tamamladık.

Life Park’ta Çok Eğlendik
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte 21 Nisan’da 

Bahçeköy Life Park’ta çok 
eğlenceli bir aktivite gerçekleş-
tirdik. Saat 11:00’de başlayan 
aktivitemizde çocuklarımız, 
çeşitli oyuncaklarla oynarken 
alanda verilen ikramlardan ve 
çeşitli hediyelerden de aldı. 
Saat 13:00’te yediğimiz yeme-
ğimizin ardından etkinliğimiz 
tamamlandı. 



Aydan Kızıloklu

Geleneksel İftar Yemeğimizde
Hep Beraberdik

GAP Bölgesi
Çocuklarımızla

Üç Piknik Üç AtölyeHer yıl, çocuklarımıza ve 
ailelerine düzenlediğimiz 
Geleneksel İftar Yeme-
ğimizi bu yıl 28 Temmuz 
2013’te gerçekleştirdik. 
ISS desteğiyle merkez 
binalarında gerçekleştir-
diğimiz yemeğimize tüm 
vakıf  çalışanlarımız ve gö-
nüllülerimiz de katılırken, 
karnelerini bize gönderen 
öğrencilerimizden ders-
lerinde başarılı olanlara 
hediyelerini verdik. Ço-
cuklarımızın neşesi gece 
boyu devam etti.

Öğrencilerimizle “Liderlik” Temalı
Atölye Çalışmamızı Gerçekleştirdik

İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden 
öğrencilerimizle 4 Mayıs 2013 Cumar-
tesi günü Aile Psikolojik Danışmanlık 
ve Eğitim Merkezi’nden Uzman Psiko-
log Nesteren Gazioğlu’nun desteğiyle 
“Liderlik” konulu atölye çalışmamızı 
gerçekleştirdik. Açı İlköğretim Oku-
lu’ndaki çalışmada öğrencilerimizi ilk ola-
rak yaşlarına göre gruplandırdık. Üç ayrı 
grupta öğrencilerimizle “Liderlik” atölye 
çalışmasını gerçekleştirirken aileleriyle de 
çocuklar ile iletişim üzerine workshop 
çalışması yaptık.

Sinop’ta ilk durağımız Boyabat oldu. 
Burada ikamet eden öğrencilerimizle 22 
Mayıs’ta önce “Liderlik” temalı atölye 
çalışmamızı gerçekleştirdik. Atölye ça-
lışmasının ardından gittiğimiz piknikte 

de çocuklarımızla eğlenceli zaman ge-
çirdik. İkinci durağımız olan Durağan’a 
ise 26 Mayıs’ta gittik. Burada da çocuk-
larımızla hem atölye çalışmamızı yaptık, 
hem de pikniğe gittik.

Sinoplu Çocuklarımızla
Hem Atölye Çalışması
Hem de Piknik Yaptık

Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin’de 
ikamet eden çocuklarımız için Mayıs 
ayında bu şehirleri ziyaret ettik. 13-15 
Mayıs tarihleri arasında bulunduğumuz 
Şanlıurfa’da çocuklarımızla ilk olarak 
atölye çalışmamızı gerçekleştirdik. 15 
Mayıs’ta ise Balıklıgöl’de piknik hava-
sında yemek yedik. İkinci ziyaretimizi 
gerçekleştirdiğimiz Adıyaman’da, 16 
Mayıs’ta DSİ Salonu’nda “Liderlik” 
temalı atölye çalışmamızı, 17 Mayıs’ta 
da pikniğimizi yaptık. Bölgedeki son 
durağımız Mardin’de ise atölye çalış-
mamızı 19 Mayıs’ta, pikniğimizi ise 20 
Mayıs’ta yaptık.

İktisadi İşletme
Gönüllü

Bağış Yöneticisi

20 yıl. Gerçekten de dile kolay. 
Bugüne kadar yaptığımız çalışma-
ların ve bütün başarılarımızın çok 
kolay gerçekleştiğini söylemem 
olsa olsa büyük bir iyimserlik olur. 
Çok büyük zorluklarla karşılaştık. 
Sıkıntılar çektik. Ama her zaman 
azmimizin ve hedefimizin güzel-
liğinden aldığımız gücümüzle bu 
engelleri aşmasını bildik. Zaten ilk 
engellerin aşılmasının ardından elde 
edilen sonuçların güzelliği, çekilen 
bütün sıkıntılara değdi. Hala; içim-
de ilk günün heyecanı var. Hala; 
gözleri umutla gülen çocuklarımızı 
gördüğümde içimde yoğun bir sevgi 
ırmağı taşıyor. Hala inanıyorum bu 
ülkede bir şeyleri değiştireceğimize. 
Çünkü geçen 20 yıla baktığımda gö-
rüyorum ki, çok şey değiştirmişiz. 
En azından okuma istekli çocukla-
rımızın hayatında…

15
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Anadolu Yakası’nda ikamet eden 21 öğrencimizle Fikir-
tepe Eğitim ve Sosyal Destek Merkezi’nde “Liderlik” 

temalı atölye çalış-
mamızı gerçekleştir-
dik. Psikolog Gözde 
Demirelli, aileleri-
mize verdiği “Olum-
lu Disiplin” temalı 
eğitim ile atölyemize 
destek oldu.

Atölyemizle Fikirtepe’deydik

Ankaralı Çocuklarımızla İki Atölye Çalışması ve Piknik Yaptık
Çocuklarımızın yoğunlukta olduğu bir diğer il olan 
Ankara’da 29 Mayıs 2013’te Altındağ İlçesi Seymenler 
İlköğretim Okulu’nda “Liderlik” temalı atölye çalışma-
mızı gerçekleştirdik. Ankara’daki ikinci atölye çalışmamı-
zı da 30 Mayıs’ta Yenimahalle İlçesi Yahya Durali Bezci 
İlköğretim Okulu’nda yaptık. Atölye çalışmalarımızın 
ardından 31 Mayıs’ta da piknik için Ankara Mavigöl’de 
çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın ulaşımın-
da bize destek olan MAN firmasına teşekkür ederiz.

“Liderlik” temalı son atölye çalışmamızı Kırklareli’nin Vize il-
çesinde yaşayan çocuklarımızla yaptık. 5 Haziran’da gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmamı-
zın ardından yapmak 
istediğimiz piknik yağ-
mur engeline takıldı. 
Biz de çocuklarımızla 
beraber Trak Otel’de 
keyifli bir yemekte bir 
araya geldik. 

Vize’de Çocuklarımızla Buluştuk

İstanbul’da ikamet eden öğrencilerimizle, 21 Aralık’ta 
Kemal Özkan Sünnet Sarayı’nda gerçekleştirdiğimiz 
2014 Yılbaşı Partimizde bir araya geldik. İlk olarak 
animasyon ekibiyle eğlenceye başlayan çocuklarımız, 
Burcu Göz ve Cansu Çelik’in canlı müzik performansı 
ile dans etti. Yılbaşı pastamızın kesilmesinin ardından 
hediyelerini büyük bir mutlulukla alan çocuklarımızla 
partimizi dans ederek noktaladık. Yılbaşı partimize; ula-
şımda Başaran Tur, Beşiktaş Belediyesi, Tursan, Ulusoy, 
yemekte ISS Catering, pastada Yeniköy Yenidamla Pas-
tanesi, animasyonda İBL Organizasyon, müzikte Burcu 
Göz ve Cansu Çelik ile hediyede Dorinsigt gönüllü 
destek oldu. Bize dektek olan gönüllülerimiz ile kişi ve 
kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

Çocuklarımızla Yılbaşı Partisinde Çok Eğlendik

Her yaz olduğu gibi bu sene de ders-
lerinde başarılı öğrencilerimizi hem 
ödüllendirmek hem de öğrencilerimizin 
motivasyonunu artırmak amacıyla, yurt 
içi gezisi düzenledik. Bu yıl 27-29 Ağus-
tos tarihleri arasında başarılı öğrenci-
lerimizle Türkiye’nin yükselen turistik 
değeri Eskişehir’i gezdik. Eskişehir’de 
Karikatür Müzesi, Odunpazarı Evleri, 
Kurşunlu Camii, Şelale Park, Cam Eser-
leri Müzesi, Havacılık Müzesi, Espark 
gibi tarihi, kültürel ve doğal mekanları 
gezdik.

Başarılı Öğrencilerimizle Eskişehir’i Gezdik
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2013’te Üniversite Öğrencilerimizden 20’si Mezun Oldu
Yirmi öğrencimiz geçen sene üniver-
siteden başarıyla mezun olarak bizleri 
gururlandırdı. İşte üniversiteden me-
zun olan öğrencilerimiz ve bölümleri: 
Abdülvahap Ayten, Erzurum Atatürk 
Üniv. Kazım Karabekir Eğit. Fak. 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Berivan 
Dinç, Diyarbakır Dicle Üniv. Coğraf-
ya Öğretmenliği, Bilal Cengiz, Bitlis 
Eren Üniversitesi - Tıbbi Labaratuar 
Teknikerliği, Burcu Baykal, Konya 
Selçuk Üniv. Fransız Dili ve Edebiyatı, 
Cenap Altaş, Muş Alparslan Üniv. 
Eğit. Fak. Türkçe Öğretmenliği, Cü-
neyt Uygur, Siirt Üniv. Kimya Mü-
hendisliği, Doğan Karayiğit, Namık 
Kemal Üniversitesi Hayraoğlu M.Y.O 
Makine Bölümü, Engin Tekdal, 
Aydın Üniversitesi Radyoloji Bölümü, 
İmran Bali, Bartın Üniv. İktisadi ve 
İdari Bilimler Ünitesi - Yönetim Bili-
şim Sistemleri, Mehmet Can Karam, 
Siirt Üniv. Eğitim Fakültesi Sınıf  Öğ-
retmenliği, Metin Talay, Kars Kafkas 

Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, M. 
Mustafa Turan, Muğla Üniv. İktisa-
di ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi, 
Mustafa Doğan, İstanbul Üniv. 
Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği, 
Olcay Çengel, Manisa Celal Bayar 
Üniv. Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretme-
liği, Perihan Erkek, Trakya Üniversi-

tesi Uzunköprü MYO Büro Yönetimi, 
Sabiha Özkul, İstanbul Üniv. Hu-
kuk Fakültesi, Selahaddin Peldek, 
Batman Üniversitesi -Tetra Kimya 
Mühendisliği Bölümü, Selim Gezer, 
İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi, Seval 
Durgun, Sivas Cumhuriyet Üniv. Diş 
Hekimliği, Yener Yıldırak, Van Sağlık 
Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik.
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Bazen kendimizi hayatın koşuştur-
macasına kaptırıyoruz. Kendimizi 
yoğun çalışma temposunun içinde 
boğulur buluyoruz. İşte tam da bu 
zamanlarda bir silkinmemiz gereki-
yor. Bu açıdan kendimizi çok şanslı 
görüyorum. Çünkü, başka herhangi 
bir alanda çalışan insanlardan çok 
daha güzel motivasyonumuz var; 
eğitimlerini desteklediğimiz çocuk-
larımız. Hele arkamıza bir dönüp 
baktığımızda 20 yıl geçtiğini gördü-
ğümüzde… İki elin parmaklarından 
fazla proje, eğitiminin birebir des-
teklendiği binlerce çocuk ve projele-
rimizle hayatlarına dokunduğumuz 
milyonlarcası. Gerçekten de daha 
güzel motivasyon kaynağı olabilir mi? 
Geçen yıllar bir şeyler eksiltmiyor 
bizde. Her gün bambaşka güzellikler 
katıyor. Her akşam evimize gitti-
ğimizde ve yatağa yattığımızda bir 
tebessüm beliriyor yüzümüzde. Ve 
biz, bu güzellikleri gördükçe daha bir 
umutlu bakıyoruz geleceğe…

Veysel Birgin

İktisadi İşletme
Satın Alma Sorumlusu

“Farkındalık” Temalı Atölye Çalışmamızı
Bütün Çocuklarımızla Gerçekleştirdik

Türkiye genelinde çocuklarımızın 
yoğunlukta yaşadığı şehirlerde Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarında “Farkındalık” 
temalı atölye çalışmamızı gerçekleştir-
dik. Bu atölye çalışması ile öncelikle 
bir olay karşısında doğru tepki verip 
vermediklerini ve olaylara karşı duygu 
düşünce ve beklentilerini tam olarak 
yansıtıp yansıtamadıklarının farkında-
lığını kazanmalarını hedefledik. Bunun 
yanında, sahip oldukları kişilik özellik-
lerinin farkında olup olmadıklarını, bu 
özelliklerin toplum tarafından ne kadar 
onaylandığını belirledik. Bu sayede ço-
cuklarımıza, kendisinin olumlu gördüğü 
ancak takdir edilmeyen davranışlarını 
değiştirme yoluna gitme konusunda dü-
şünme imkanı verdik. Son olarak yaptı-
ğımız mesleki eğitim testi ile, çocukları-
mızın ilgi ve yeteneklerine göre mesleki 
eğilimlerini ortaya çıkardık. Daha sonra 
yaptığımız baş başa görüşmeler ile de 
istediği meslek ile yeteneklerinin ne 
derece örtüştüğünü belirledik. 

Sinop 5 Ekim 2013

Mardin 6 Kasım 2013

Adıyaman12 Kasım 2013

Ankara 7 Aralık 2013

Kırklareli Vize 26 Aralık 2013

Şanlıurfa 9 Kasım 2013
İstanbul Avrupa Yakası

 23 Kasım 2013

İstanbul Anadolu Yakası
 16 Kasım 2013



19

NEDEN SOSYAL AKTİVİTELER YAPIYORUZ?

Aktivitelerimizde bir araya gelen öğren-
cilerimizin; iletişim becerileri geli-
şiyor; kendilerini doğru ifade ederek 
yanlış anlaşmalara meydan vermeyen 
yetişkinlere dönüşmelerini sağlamaya 
çalışıyoruz.
Öz güven duygusu ve sorumluluk 
alma bilinçleri artıyor; başarıya ulaş-
tıkça üst düzey sorumluluk almaktan 
kaçınmıyorlar. Böylece her birini hayata 
hazırlama konusunda avantaj sağlamış 
oluyoruz.

Sosyal ve toplumsal bilinç kazandı-
rarak toplumsal olaylara karşı duyarlı-
lıklarını artırıyoruz. Yararlı ve zararlıyı 
ayırabilip tepki ya da takdir duygularını 
ifade etmekten çekinmeyen bireylere 
dönüşmelerini sağlıyoruz.
Geleceklerindeki iş yaşamlarında başa-
rılı olmaları için birlikte uyum içinde 
çalışmalarına olanak sağlıyoruz. 
Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde 
hareket edebilme, nerede nasıl konuşup, 
nasıl davranacağını öğrenme sürecinde 

sosyal etkinliklerin önemi 
büyük.
Eldeki bilgileri sağlıklı yo-
rumlayıp inisiyatif  kulla-
narak doğru ve çabuk karar 
alabilmeleri, gözlemledikleri 
olaylarla ilgili sebep sonuç 
ilişkisi kurmaları ve elde et-
tikleri verilerden çıkarımlarda 
ve önsezide bulunabilmeleri, 
çevrelerinde olup bitenlere 
kapsamlı bakış açılarıyla yak-
laşarak öngörüde bulunma 
becerilerini artırıyoruz. 
Olaylara geniş ve farklı perspek-
tiften bakabilmeyi öğrenmelerini 
sağlıyoruz. Böylelikle, karşılaştıkları 
durumların artıları ve eksilerini iyi hesap 
ederek kısa ve uzun vadede sonuç alır-
ken doğru kararlar alabilme becerilerini 
geliştirmeyi hedefliyoruz.
Temel dil becerilerini geliştirebil-
me, anlama, anlatma, okuma, dinleme, 
konuşma yazma becerilerini kazanma ve 
geliştirme konusunda sosyal etkinlikler 
önemli uygulama alanları oluyor. 
Öğrencilerimiz sosyal aktivitelerimi-
ze gelirken, yaşadıkları şehrin farklı 
bölgelerini görme imkanı yakalıyor. 
Bu sayede vizyonları gelişiyor ve aktif  
yaşam biçimi benimseyebiliyorlar. 
Çocuklarını getirerek onlarla birlikte 
yeni yerler görme, sosyalleşme ve bu 
yeni deneyimi hemen akabinde çocuk-
larıyla paylaşma imkanı yakalayan veliler 
ise, çocuklarının gelişimi ve aile payla-
şımı açısından yarattığımız fırsat için 
teşekkür ediyorlar.

ATÖLYELERİMİZ

Çocuklarımızın gelişimlerini destekle-
diğimiz bir diğer önemli çalışmalarımız 
da atölyelerimiz. Çocuklarımızın sosyal, 
zihinsel ve duygusal farkındalık sağlayıp, 
kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri 
için, her biri ayrı konseptli atölye ça-
lışmaları düzenliyoruz. Örneğin “Sos-
yal Çevrem ve Ben” konseptli atölye 
çalışmamızda çocuklarımızın sosyal 
çevrelerini daha iyi kavrayabilmeleri 
ve bu çevredeki konumlarını daha iyi 
anlamalarını sağlayarak özgüvenlerinin 
güçlenmesini amaçladık.
Küçük yaştan itibaren kazandırmayı 
hedeflediğimiz bu özelliklerin her biri, 
yetişkin bir birey olduklarında farklı be-
ceriler olarak hayatlarına artı değer kata-
cak. Bu fırsat mevcut hayat şartlarında 
sıkışıp kalarak değil, verilen imkanları 
değerlendirip onun da ötesine ulaşmayı 
hedefleyerek gerçekleşiyor. Yirmi yıldır 
büyüttüğümüz öğrencilerimizin farkın-
dalık düzeyi yüksek, fırsatları yakala-
yabilen ve kendi geleceklerini en iyi 
şekilde inşa etme becerisine sahip yetiş-
kinlere dönüştüğünü görmenin verdiği 
keyfi herkesin tatmasını diliyorum. Bir 
çocuğumuz, bir kardeşimiz daha varmış 
gibi onların bireysel başarısına tanık 
olup gurur duymak bizim için büyük bir 
şans ve ayrıcalık.

Bültenimizde detaylarını sizinle paylaştığımız keyifli sosyal aktivitelerimizi, tüm öğrencilerimizle İstanbul’da her ay, 
Sinop, Ankara, Urfa, Mardin, Adıyaman ve Kırklareli’de ise yılda dört kez düzenliyoruz. Çünkü öğrencilerimize 
destek olurken, birçok yetkinlik kazandırmayı da hedefliyoruz. İşte Psikoloğumuz Ceyda Demirbaşoğlu’nun kale-
minden “Neden Sosyal Aktiviteler Yapıyoruz?” 

Ceyda Demirbaşoğlu

Eğitim Bölümü
Psikolog
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İlk ulusal projemizi hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana milyonlarca çocuğumuzun hayatına dokunmuş 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kimi zaman TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatromuzla, kimi zaman da uzman-
larımızla gerçekleştirdiğimiz projelerimizde çocuklarımızı diş sağlığından, temizliğin önemine, küresel ısınmadan 
enerji tasarrufuna kadar bir çok konuda bilgilendirdik. Okullarını onararak daha sağlıklı bir ortamda eğitim 
görmelerini sağladık. Öğretmenlerinin lojmanlarını modern yüzlerine kavuşturarak eğitim kalitesinin artmasına 
önemli bir katkıda bulunduk. Yılda üç defa yaptığımız gönderimlerle kışın üşümediler, yazın kitap okudular, yep-
yeni kalemleri, defterleri ve boyalarıyla eğitimlerine devam ettiler. Bugüne kadar sizlerin destekleri ile hayata geçirdi-
ğimiz 15 projeye her yıl yenilerini ekleyerek yolumuza gururla devam ediyoruz.

PROJELERİMİZLE ÖNCÜYÜZ

2004 yılında köy okullarını onarmak için “Yaşasın Okulu-
muz” diyerek yola çıktık. Bugün 204 köy ilköğretim okulunu 
onarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

YAŞASIN OKULUMUZ

BİR ŞEY DEĞİŞİR HER ŞEY DEĞİŞİR
9 yıldır devam eden projemizde öğrencilerimize, isimlerine 
özel hazırlanmış paketlerle içi kırtasiye malzemesi dolu çanta, 
bot–mont, oyuncak ve kitap hediye ediyoruz. 

GÜNEBAKAN
“Günebakan” projemizde, kütüphane, sanat odaları ve labo-
ratuar ihtiyacı olan okulları titizlikle belirleyip, bu ihtiyaçları 
karşılıyoruz. 

İLK YARDIMA İLK ADIM
6 sene sürdürdüğümüz “İlk Yardıma İlk Adım” projemizde, 
YİBO’lardaki çocuklarımıza, “Çantamdaki İlk Yardım” oyunuy-
la ufak kazalarda neler yapacakları konusunda bilgiler verdik. 

PARLAK GÜLÜŞLER
PARLAK GELECEKLER

Sağlıklı dişlere, doğru diş fırçalamayla sahip olunacağı bilincini 
çocuklardan başlayarak toplumun her kesimine yaymak için, 
projemizi gerçekleştiriyoruz.

EVİMDEYİM
“Evimdeyim” projemizde köy okullarındaki öğretmenlerimi-
zin kendilerini eğitime daha iyi adayabilmeleri için lojmanlarını 
onardık, yeni yüzleriyle öğretmenlerimize hediye ettik.

YARININ İZLERİ
Küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı-
mız projemizde "Dünya Kurtarıcısı" oyunuyla çocuklarımıza 
küresel ısınmayı anlattık.

PAYLAŞMAYI SEVEN
PARMAK KALDIRSIN

2009 yılında başladığımız “Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın” 
projemizde binlerce çocuğumuzu kitaplarla buluşturuyoruz. 
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BUĞDAYIN İYİLİĞİ
DOĞRU EKMEĞİN MUCİZESİ

Projemizde ilköğretim öğrencilerimize doğru beslenmeyi 
anlattık ve ekmekteki vitaminleri daha yakından tanıttık.

TEMİZİZ
Projemizde, “Bir Dokunuş Yeter” isimli eğlenceli ve interak-
tif  tiyatro oyunumuz ile temizliğin sağlık açısından önemini 
vurguladık.

KÜTÜPHANELER
Mobilyasından boyasına, yer döşemesine kadar baştan sona 
yenilediğimiz kütüphanelerimizin raflarına özenle seçilmeş en 
az 300 kitabı da yerleştiriyoruz.

ENERJİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN
Projemizde, tiyatro oyunumuzla çocuklarımızda, enerji ta-
sarrufu, doğru enerji kullanımı ve alternatif  enerji kaynakları 
konusunda farkındalık oluşturuyoruz.

BENERGENİM
“Benergenim” projemizde, ergenlik dönemindeki çocuk-
larımızla, aileleriyle ve öğretmenleriyle bu dönemin sağlıklı 
atlatılabilmesi için çalışma yapıyoruz.

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi Şehit Çavuş Selçuk Gür-
dal Yatılı Bölge Okulu öğrencileriyle psikodrama yaşantı 
grup çalışması yapıyoruz.

YBO PROJESİ

PROJE İSMİ BAŞLANGIÇ YILI ULAŞILAN SAYILAR
Yaşasın Okulumuz 2005 204 Okul
Bir Şey Değişir Her Şey Değişir 2006 75.609 Öğrenci
Günebakan 2007 5.130 Öğrenci
İlk Yardıma İlk Adım 2007 43.656 Öğrenci
Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler 2008 3.000.000 Öğrenci
Evimdeyim 2008 36 Öğretmen Lojmanı
Yarının İzleri 2009 39.972 Öğrenci
Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın 2009 1.020.817 Öğrenci
İyi Beslenmek İyi Gelecek 2010 18.868 Gıda Kolisi
Buğdayın İyiliği Doğru Ekmeğin Mucizesi 2010 20.517 Öğrenci
Temiziz 2011 17.031 Öğrenci
Kütüphaneler 2011 51 Kütüphane
Enerjimiz Çocuklar İçin 2012 20.435 Öğrenci
Benergenim 2013 3.535 Öğrenci

İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK
Çocuklarımızın gelişimi için kahvaltı öğününün önemini ve 
sağlıklı beslenme bilincini vurgulamak için, belirlediğimiz 
çocuklarımıza, bir yıl boyunca, her ay kahvaltılık ve temel besin 
öğeleri içeren gıda paketleri ulaştırdık.
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Siz ergenken öfkelendiğiniz zamanlarda 
hiç balon patlatarak, duvarlara oyun ha-
murları fırlatarak, kimseye zarar verme-
den, suçlu duruma düşmeden kendinizi 
kontrol altına almayı denediniz mi? Belki 
de bu konuda sizi eğiten birileri olma-
mıştır. İşte biz bu fırsatı yaratmak için 
MEB ve Astra Zeneca ile hayata geçirdi-
ğimiz BenErgenim projesiyle şehir şehir, 
okul okul gezerek yaş grubuna göre 
ön ergenlik döneminde olan ortaokul 

yakın çevrelerinde 
var olan yetişkinlere 
farkındalık yaratmak 
amacıyla öğretmen ve velilere 
de seminerler düzenliyoruz. On-
larla vedalaşırken, yetişkinler ve ergen-
ler için farklı içeriklerle hazırladığımız, 
ergenlik dönemiyle ilgili can alıcı bilgileri 
derlediğimiz, keyifli karikatürlerin yer 
aldığı ergenlik dergilerimizi proje anısı 
olarak onlara hediye ediyoruz. Ergenleri 

öğrencileriyle atölye çalışmaları yapıyor, 
seminerler veriyoruz. Uzman Psikolog 
Nesteren Gazioğlu’nun danışmanlığında, 
Psikoloğumuz Ceyda Demirbaşoğlu’nun 
yürüttüğü projemizde, ergenlerin bizimle 
paylaşmak istedikleri sorunlarını dinledi-
ğimizde, fiziksel, sosyal, zihinsel ve psi-
kolojik değişimle baş etmeye çalışırken, 
yetişkinlerin onları anlamamalarından 
şikayetçi olduklarını tespit ediyoruz. Bu 
sorunların üstesinden gelebilmeleri için 

BENERGENİM YENİPROJE

Tan Cemal Tan Cemal

Astra Zeneca ile
“İlk Yardıma İlk Adım” 

projemizi büyüttük. Şimdi 
“Benergenim” diyoruz.



“Bak, bu sabah da uyandın. Demek ki her şey 
için bir şansın var” 
    Arda Erel
Evet, yeni bir güne merhaba! 
Dün keşke dediğimiz birçok şeyi yapabilme 
şansına sahibiz bugün. Belki de yarın yok ve 
acele etmeliyiz. 
Hem kendimiz hem de çocuklarımız için. 
Diyoruz ki;
Duygularınızı Anlatın…
Saklanan veya baskılanan heyecan ve duygular 
zamanla birçok hastalığa yol açar. O zaman 
gelin sırlarımızı, hatalarımızı birileriyle payla-
şalım! İletişim, kelime ve konuşma güçlü bir 
terapidir.
Karar Verin…
Kararsız kişiler güvensizdir. Kararsızlık so-
runları, endişeleri doğurur ve bu çatışmaları 
çoğaltır.
Olduğunuz gibi yaşayın…
Gerçeği saklama. Rol yaparsan, her zaman 
mutlu olduğunu söylersen, mükemmel gö-
rünme isteğinin altında tonlarca yükü taşımış 
olursun.
Kendimizle barışık yaşamak sağlıklı bir yaşam 
getirir. 
Çözümleri Bulun…
Olumsuz kişiler her daim çözümsüzdür ve 
sorunlarını büyüterek yaşar. Dedikodu ve 
kötümserliği tercih ederler. Olumsuz düşünce 
size negatif  bir yaşam sunar.
Güvenin…
Güvensiz kişiler açık olamaz ve iletişim so-
runu yaşar. Gerçek arkadaşlığın ne olduğunu 
bilemez. Güven olmadan ilişkiler de olmaz. 
Hayatı mutlu geçirin...
Kahkaha, huzur ve mutluluk insanın çevresini 
geliştirir. 
Bunları niye mi söylüyorum? Çocuklarınıza 
anlatın diye… Onlara, kendini ifade etme 
şansını tanıyın diye. 
Günümüzde binlerce çocuk sesini çıkaramadı-
ğı için zarar görüyor. 
Onlar, istemediği şeylere hayır demeli, kork-
tuğunda bağırabilmeli, tedirgin olduğunda 
kaçabilmeli ve en önemlisi istemiyorsa bana 
dokunma diye kızabilmeli…
Onları korumak ve kollamak bizim elimizde. 
Eğer biz kendimizi doğru ifade edebilirsek 
çocuğumuz da bunun çevresinde mutlu olarak 
yaşamanın yolunu bulacaktır.
Unutmayın! Çocuklar kendi karakterleriyle 
doğarlar ama bizim öğretilerimizle büyürler…
Çocuk istismarına son verelim…

Dilek Ültanır

Genel Müdür 
Yardımcısı
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anlamaya çalışan, onları birey olarak ele alan birilerinin olduğunu bilme-
nin bile onların ilgisini projeye nasıl çektiğini, birlikte paylaştığımız süre 
boyunca okulun duvarlarına astığımız karikatürlü afişlere yazdıkları esprili 
yorumlardan görebiliyoruz. Üstelik ergenlik döneminin bir kere işlenerek 
bitemeyecek kadar kapsamlı olduğunu bildiğimiz için, her okulla altı ay 
sonra tekrar buluşup yeni atölyeler yeni seminerler sonrasında umutsuz-
luk düzeylerindeki ve şiddet eğilimlerindeki değişimi bilimsel ölçeklerle 
saptıyoruz. Bu verileri derlediğimizde Türk literatürüne katkıda buluna-
cak bir makale yaratmayı hedefliyoruz. Siz ergenlik döneminizi tamamla-
dığınızı düşünüyor musunuz? 

TOÇEV, her projesinde olduğu gibi “Benergenim”de de, 
misyonuna uygun temalarda ilerlemeye, 20.yılında da devam 
ediyor. 
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YBO PROJESİ
Arnavutköy Şehit Gürdal YBO ile 
uzun zaman önce Günebakan projesi 
sayesinde tanıştık. Yatılı kalan çocuk-
lar ailelerini her zaman göremedikleri 
için hepimizi tarifi mümkün olmayan 
yakınlıkla karşıladılar.
Biz de bu sıcak ilgi karşısında onla-
rın ihtiyacı olan her alana eğilmeye 
başladık. Okulda ki zamanlarını ke-
yifli geçirebilmeleri için oyun odaları, 
enerjilerini doğru kullanabilmeleri 
için oyun parkı ile jimnastik aletleri ve 
derslerinde yardımcı olması için resim 
odaları yaptık.
Tüm zamanlarını okulda geçiren ve bir-
çok okula göre daha dezavantajlı olan bu 
çocuklara okulun fiziki ihtiyaçları dışında 
kendilerini ifade edebilecek,  fiziksel, 
duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerine 
yönelik eğitim vermeyi planladık. 
Projemiz, Uzman Psikolog Vesile Çetin 
ile birlikte, özellikle ergen dönem çocuk-
ları ile başlayarak okuldaki tüm öğrenci-
lere uygulanacak. Böylelikle, çocuklardaki 
iletişim, uyum, davranış problemlerini en 
aza indirip, kendilerine yönelik farkında-
lık düzeylerini artırmayı hedefliyoruz.
Okulda 9-14 yaş grubundaki öğrenci-
ler  eğitim görüyor. Ergenlik dönemi 
olarak bilinen bu dönemde çocuklar-
da fiziksel, duygusal, sosyal ve cinsel 
gelişim anlamında değişimler olur. 
Ergenlerin bu dönemi bilmelerinin, 
kendi bedenlerini tanımalarının, kendi-
lerinde fiziksel ve hormonal değişimle-

rin farkına varmalarının, bu dönemde 
karşılaşabilecekleri sorunlarla daha iyi 
baş etmeleri ve kendilerini istismar-
dan korumaları için önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu sebeple okulda 
öğrenim gören bütün çocuklara, kızlar 
ve erkekler ayrı olacak şekilde, gruplar 
halinde, gelişimlerine yönelik  eğitim 
verilmesini sağlıyoruz.
Okulda  öğrenim gören çocuklarla, 
12’şerli gruplar halinde 10 hafta süre-
cek psikodrama yaşantı grup çalışma-
ları yürütüyoruz. İlk grubu, bu dönem 
okulu da bitireceklerini göz önünde 
bulundurarak, 8. sınıftaki öğrenciler 
arasından oluşturduk. Grup üyeleri 
belirlenirken, kız erkek dağılımına, 
çalışmaya katılmaya istekli ve grup 
çalışmasına uyumlu olmalarına dikkat 
ediyoruz. Grup çalışmasının sonucunu 
ölçüm yöntemi ile belirlemek için grup 
çalışması öncesinde ve sonrasında, 
çocuklar için anksiyete ile beck dep-
resyon ölçeklerini dolduruyoruz. Bu 
şekilde çalışmaların çocuklar üzerinde 
yarattığı değişimleri ölçüm yöntemi ile 
değerlendirebiliyoruz.
Bunun yanında, Yard. Doç. Dr Aslı 
Çarkoğlu’nun gerçekleştirdiği eğitim-
lerle, okul öğretmenlerinin mesleki 
motivasyonunu arttıracak, çocuklarla 
ilgili farkındalıklarını geliştirecek ve 
kriz yönetimini doğru yönde geliştire-
cek çalışmalar da yürütüyoruz.
Projemizde, terapi sürecini destekle-

yecek ve gönüllülerin katılımını sağla-
yabilecek eğlenceli ritim atölyeleri de 
yapıyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve HSBC Bankasıdestekle-
riyle sürdürdüğümüz projemizle inanı-
yoruz ki; çocukların hayatında birçok 
noktaya dokunacağız ve bilinçli bireyler 
olarak yetişmelerini sağlayacağız.

YBO: Genelde uzak bölgelere konumlandırılmış, ikamet ettiği bölgede okulu olmayan çocukların yatılı veya taşıma sistemi ile gittikleri okullardır.



İnanarak ve severek çalıştığınız her 
proje size ödül olarak geri dönüyor. 
Kimi zaman çocuklarımızın tebes-
sümü kimi zaman da hatırı sayılır 
kurumların bize layık gördüğü de-
receler. Avrupa KSS’den aldığımız 
ödül de bunlardan biri. Tıpkı geçen 
20 senede aldığımız diğer yüzlercesi 
gibi. 
TOÇEV’de geçirdiğim 20 yılı bu-
raya sığdırmam çok zor.  Aslında 
yazsam uzun bir roman olur diye 
düşünüyorum. TOÇEV’in 20 yıllık 
sürecini gözümün önüne getiriyo-
rum. Yeni doğmuş bebeğin üzerine 
titrer gibi bütün sevgi ve enerji-
mizle büyüttük onu. Mükemmel ve 
yetişkin bir insan olduğunu gururla 
görüyoruz. Yaşadığımız gurur ve 
mutluluğu kelimelerle ifade etmek 
imkansız. Bu hissi daha nice 20 
yıllar yaşamak dileğiyle…

Işın Gürdal

Yönetim Kurulu
Üyesi

20.435 öğrenciye
enerji eğitimi

verdik.

ENERJİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü ile hayata 
geçirdiğimiz projemiz daha ilk yılında 
Avrupa KSS Ödül programı kapsa-
mında, 3. oldu. Projemizin ilk yılında, 
15 ilde 60 okulda 15 bin 170 öğrenciye 

enerji kaynaklarımızın korunması ve 
doğru kullanımı konusunda eğitim ver-
dik. Aynı zamanda, proje kapsamında, 
5 Haziran Dünya Çevre Haftası’nı, Ka-
dıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik 
kapsamında CKM Kültür Merkezi’nde 
yaklaşık 450 öğrenciyle birlikte kutladık.

ÖDÜLE DOYMUYORUZ

“Enerjimiz Çocuklar İçin” daha ilk yılında Avrupa KSS Ödül programı kap-
samında, Liderlik Katogorisinde 3.‘lük Ödülü alarak başarısını taçlandırdı. 
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NAPOLYON’DAN
1.362 ÇOCUĞUMUZA KİTAP

2009 yılında başladığımız "Paylaşmayı Se-
ven Parmak Kaldırsın" projemizde bin-
lerce çocuğumuzu kitaplarla buluşturduk. 
Napolyon firması ile 2012 yılından beri 
düzenli olarak devam ettiğimiz çalışmada 
ise, napolyon.com üyeleri topladıkları 
naplarla çocuklarımıza kitap armağan etti 
ve bu yolla bin 362 çocuğumuz kitaplarla 
yepyeni dünyalara yelken açtı. 

Projelerimiz

4 yılda
3.655 okula

1.020.817 kitap
gönderdik

Colgate,  Milli Eğitim Bakanlığı Mes-
leki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Parlak 
Gülüşler Parlak Gelecekler” projemizle 
diş fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının 
yanı sıra çocuklar el yıkamanın önemi-
ni de uygulamalı olarak öğreniyorlar. 
Projemizi, çocukların, motor becerile-

rinin henüz gelişmekte olduğu ve diş 
fırçalama alışkanlığını en iyi öğrendikleri 
dönem olan 3. Sınıf  öğrencileri için ger-
çekleştiriyoruz. Projemizde, diş sağlığı 
eğitimi, çizgi film ve uygulamalı olarak 
verilen eğitim ile eğlenceli bir yolla anla-
tılıyor. Ayrıca, hediye edilen kitapçık ve 
ürünler ile çocuklarımız aldıkları eğitimi 
evlerine de taşıyor.

PARLAK GÜLÜŞLER 
PARLAK GELECEKLER 

6 yılda
3 Milyon çocuğa
ağız ve diş sağlığı

eğitimi verdik

Paylaşmayı Seven

Parmak Kardırsın
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TOÇEV Demek;
Başarılı öğrencilere eğitim desteği 
vermek demek,
36 öğretmen lojmanı onararak öğret-
menlerimizi mutlu etmek demek,
39.972 öğrenciye küresel ısınmanın 
zararlarını anlatmak demek,
17.031 öğrenciye Temizliği anlatmak 
demek,
43.656 YİBO öğrencisine ilk yardım 
eğitimi vermek demek,
75.609 öğrenciyi kırtasiye malzemesi-
bot-mont ve karne hediyesi ile buluş-
turmak demek,
1 milyon öğrenciyi kitapla buluşturmak 
demek,
3 milyon öğrenciye ağız-diş sağlığı 
eğitimi vererek, onları fırça ve macun 
ile buluşturmak demek,
20.435 öğrenciye doğru enerji kul-
lanmayı, enerji kaynaklarını korumayı 
anlatmak demek,
3.535 öğrenciye ergenliği ve öfke kont-
rolünü anlatmak demek,
20.517 öğrenciye doğru beslenmeyi 
anlatmak demek,
20 yılı kısaca anlatmak gerekirse;
5 çocuktan 5 milyondan fazla çocu-
ğa 20 yılda dokunmak demek.

BİR ŞEY DEĞİŞİR
HER ŞEY DEĞİŞİR

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
2006 yılından bu yana yürüttüğümüz 
projemizle; 1042 okulda 75.609 öğ-
rencimize içi kırtasiye malzemesi dolu 
çanta, bot–mont, oyuncak ve kitap 
hediye ettik. İsimlerine özel hazırlanmış 
hediyeler öğrencilere ulaştığında mut-
luluklarını ifade eden resimler ve şiirler 

dolu mektuplar aldık. Gönderdikleri re-
simlerde yüzlerindeki gülümseme bizler 
için de en güzel hediye oldu. Destekçi-
lerimiz, Türkan Sabancı, Netaş, Agito, 
PwC Türkiye, Enecto’nın katkıları ile 
bu mutluluğu 2013’te Mardin, Ağrı, 
Erzurum, Van ve Hakkari  illerindeki 
çocuklarımıza ulaştırdık.

75.609
öğrenciye kırtasiye
desteği,bot-mont
ve karne hediyesi

ulaştırdık

Onardığı 9 okuldaki öğrencilerini bu 
sene de unutmayan Samsung, “Bir Şey 
Değişir Her Şey Değişir” projemiz 
kapsamında, öğrencileri hiç üşümesin 
diye bot-mont gönderdi. Toplam 1102 
öğrenciye isimlerine özel olarak hazır-
lanmış paketlerini gönderen Samsung, 
bu çalışması için özel olarak hazırladığı 
kartları da müşterilerine yılbaşı hediyesi 
olarak gönderdi.

Samsung gönderimi, Batman’ın Ger-
cüş İlçesi Sapanlı, Diyarbakır’ın Çınar 
İlçesi Karaçevre, Şırnak’ın Cizre İlçesi 
Örencik, Erzurum’un Aziziye İlçesi 
Yoncalık, Adıyaman’ın Merkez Burç, 
Kahramanmaraş’ın Merkez Hacıağalar, 
Kars’ın Merkez Arslanizi, Muş’un Ma-
lazgirt İlçesi Çiçekveren ve Mardin’in 
Derik İlçesi Kovanlı İlk Öğretim Okul-
larına gerçekleştirdi.

Samsung’tan Bu Sene de
Çifte Mutluluk

Ülkü Baş Karagöz

Proje Bölümü
Müdür Yardımcısı

Eğitimlerini desteklediğimiz öğrencilerimizin ailelerine de, düzenlediğimiz eği-
timlerle daha bilinçli ebeveyn olmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uzman 
Psikolog Vesile Çetin tarafından “12-18 Yaş İçin Aile Eğitim Programı”nı eğitim 
yılı boyunca veriyoruz. Programda; ergenlikte bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal 
gelişimi, kişilik ve benlik oluşumunu detaylarıyla paylaşıp “role play” yöntemiyle 
pekiştiriyoruz. Ergen-
lerle iletişimi, riskleri 
ve ihmali, istismarı, 
anne-baba tutumlarını, 
geleceği planlamayı 
işliyoruz. Bu çalışma-
larla ebeveyn beceri-
lerinin geliştirilmesini 
ve değişimin tüm aile 
içinde gerçekleşmesini 
hedefliyoruz.

Velilerimize Aile Eğitimi Veriyoruz
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KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
Son yıllarda İnsan Kaynakları Profesyonellerinin en büyük sıkıntısı çalışan ile firma ve diğer çalışanlar arasındaki 
bağı güçlendirmek. İşte size bu bağı güçlendirmek için harika bir öneri: Kurumsal Gönüllülük Çalışmaları. Bi-
zimle birlikte planlayacağınız çalışmalarla, kurum çalışanlarının bir araya gelerek aktiviteler yapmasını, birlikte 
sosyalleşmelerini, kendi hayatlarından başka yaşamları fark etmelerini ve yaşadığı toplumla ilgili sorunlara çözüm 
üretmelerini sağlayabilirsiniz. Bu yolla, çalıştıkları kurumun sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını yakın-
dan gözlemleyen çalışanların firmalarına duydukları aidiyet bilinci de güçlenecektir.

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, 
çalışanların kurumlarına karşı hissettikleri bağlılık artar.

TOTAL OIL TÜRKİYE KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI

COLGATE VE ÇAĞRI  MARKET
KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI

Colgate ve Çağrı Market birlikte gerçek-
leştirdikleri kurumsal gönüllülük çalış-
ması ile, müzik odası olmayan Bağcılar 
Hoca Ahmet Yesevi Orta Okulu’na tam 

teşekküllü bir müzik odası yaptı. Firmalar, 
odanın açılışını 19 Aralık 2013 Perşembe 
günü gerçekleştirdi. Okul öğrencilerinin 
halk oyunları gösterisi ile başlayan açılış 

yetkililerin konuşmalarıyla devam etti. 
Müzik odasının açılışının ardından da yine 
okul öğrencileri, müzik öğretmenleri ve 
müdürü müzik dinletisi gerçekleştirdi.

TOTAL Oil Türkiye, Günebakan Projemiz 
kapsamında Aralık 2013’te üç okula Fen 
Teknoloji odası hediye etti. Bolu’nun Doğancı 
Ayşe-Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu, Sakarya’nın 
Adapazarı İlçesi Şehit Ahmet Akyol Ortaoku-
lu ve Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Kocakaymaz 
Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri odalarına 
sevinç içinde kavuştu.TOTAL Oil Türkiye 
Gönüllüleri’nin de bizzat katıldığı açılışlar 
şenlik havasında geçti. TOTAL Oil Türkiye ile 
birlikte, Fen Teknoloji Odası hediye ettiği okul 
sayısını 2014 Haziran’ına kadar 10’a çıkaracağız.



YAPIKREDİ KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI

JOHNSON WAX  KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI

Yapı Kredi Bankası, örnek bir kurumsal 
gönüllülük çalışması daha hayata geçirdi. 
Üst düzey yöneticilerinin gerçekleştirdik-
leri çalışma sonucunda elde edilen gelirle 
Şanlıurfa Harran İlçesi Buğdaytepe Köyü 
İlkokulu anasınıfını yeniledi. Açılış 8 Nisan 
Pazartesi günü yapılırken, çocukların yeni 
malzemelere ve oyuncaklara kavuştukları 
zaman ki heyecanları bizleri de mutlu etti.

Johnson Wax firması gerçekşetirdiği 
kurumsal gönüllülük çalışması ile, 
Van Merkez’e bağlı Kerim Tuncer 
İlköğretim Okulu’na oyun parkı yaptı. 
27 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz açılışta 
parkın kendilerine teslim edilmesini 

bekleyen çocuklarımızın heyecanı 
görülmeye değerdi. Açılışın hemen ar-
dından oyun parkını dolduran çocuk-
larımızın mutluluğuna bir kez daha 
şahit olmak da duyduğumuz onuru 
katladı. 

CASPER KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
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PwC TÜRKİYE KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI
Kurumsal Gönüllülük çalışmaları kapsamında PwC 
Türkiye, her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği 
tiyatro etkinliğinin 2013’teki gösteriminden elde ettiği 
gelirle, Bağcılar Üsküp İlköğretim Okul’una kütüpha-
ne yaptı. PwC Türkiye, çalışanlarından oluşan Drama 
Akademi 2013’te “Sadece Aşk” oyununu sahnelerken, 
kurumsal gönüllülük çalışmalarına çok güzel bir örnek 
oluşturdu.

Casper Firması ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Mutlu Çocuk-
lar Ağacı” Kurumsal Gönüllülük Çalışma’sında, Aralık ayı 
boyunca, Casper binasına kurulan yılbaşı ağacına, çalışanlar 
hediyelerini bıraktı. Biz de, Casper çalışanları ile birlikte hedi-
yeleri, daha önce “Yaşasın Okulumuz” projemiz kapsamında 
onardığımız Sakarya Pamukova Turgutlu İlkokulu öğrenci-
lerine ulaştırdık ve mutluluklarını paylaştık. Casper aynı dö-
nemde ikinci bir çalışmaya daha imza atarak, sosyal medyada 
insanların profillerinde “Mutlu Çocuklar Ağacı” fotoğrafları-
nın her 250 paylaşımı için bir bilgisayar hediye etti. Bu sayede 
bağışlanan dokuz bilgisayarı da, Kırklareli Vize İlçesi Namık 
Kemal Ortaokulu’na hediye ettik.



İşbirliklerimiz
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Yılbaşında Kurumsal Hediyelerle Çifte Mutluluk

Standlarımıza İlgi Yoğun Oldu

İBS’de Stand Desteği

Sephora’dan
Maskotlu Bağış

MCT’den Anlamlı
Yılbaşı Hediyesi

Sephora, Aralık ayında sattığı penguen 
maskotlarıyla vakfımıza 
destek oldu. Her yıl 
düzenlediği yılbaşı 
sosyal sorumluluk 
çalışmasıyla geçti-
ğimiz iki sene ol-
duğu gibi bu sene 
de TOÇEV’e 
destek veren 
Sephora, 
sattığı 
hayvan 
maskot-
larının 
gelirini 
vakfı-
mıza 
bağış-
ladı.

Management Center Türkiye, her yıl 
şirketlerinin yaşı kadar çocuğumuza 
bir yıllık eğitim desteği vermeye devam 
ediyor. Bu yıl 21 çocuğumuzun manevi 
ailesi olan firma bu çalışmayı iş ortakla-
rıyla özel sertifika ile paylaştı. 

Yılbaşında, vakfımıza bağış 
yapıp sertifika veya TOÇEV 
ürünlerinden alarak müşteri-
lerine ve çalışanlarına hediye 
eden firmalar, bir yandan 
müşteri ve çalışanlarının yeni 
yılını kutlarken bir yandan 
da okuma istekli çocukları-
mızın eğitimlerini destekledi. 
Yeni yılda Kilsan, Mates 
ve Expanscience sertifi-
ka karşılığı bağış yaparken, 
HTC kupa ile tohumkart ve 
ISS yılbaşı kartı satın alıp 
sevdikleriyle paylaştı.

Yıl boyu çeşitli fuar ve etkinliklerde 
kurduğumuz TOÇEV standı, yoğun ilgi 
gördü. Gerek çocuklarımızın eğitimlerini 
desteklemek amacıyla İktisadi İşletmemiz 
tarafından satışa çıkardığımız ürünlerin 
satışları, gerekse de yapılan bağışlar ile 50 
çocuğumuzun bir aylık eğitim masraflarını 

Boyut Fuarcılık tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen anne-bebek 
fuarı İstanbul Baby Show yetkilileri, çok değerli desteklerini vakfımızdan bu 
sene de esirgemediler. Her 
sene düzenledikleri fuarda 
TOÇEV’e alanın en değerli 
yerlerinden birini ayıran 
yetkililer, bu sene stant 
alanına ek olarak TOÇEV 
standının hazırlanmasını 
gönüllü olarak üstlendiler. 
Bize İBS’da çok önemli 
imkanlar sağlayan Boyut 
Fuarcılık’a teşekkür ederiz.

karşılayabildik. Bize Bebek Şenliği’nde, 
ING Bank Genel Müdürlüğü’nde, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ve Kelif  
Plaza’da stant kurma imkanı sağlayan tüm 
kişi ve kurumlar ile standımızdan ürün 
alarak desteklerini bizden esirgemeyen 
herkese teşekkür ederiz.
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18-24 Yaş Arasında En Çok Bilinen Vakıf TOÇEV

Ariş’in Pırlantalı Melekleri Vakfımıza Desteğe Uçtu 
Ariş Pırlanta’nın özel olarak tasarladığı 
ve ürettiği Melekler Koleksiyonu’nda 
yer alan kolyeler ve bileklikler TOÇEV 
için satılıyor. Sevgi Meleği Cebrail, 
Huzur Meleği Azrail, Bereket Meleği 
Ariel, Bilgelik Meleği Zadkiel, Barış 
Meleği Mikail, Şifa Meleği İsrafil… 
Siz pırlantalı meleklerden birini seçin, 
hem sevdikleriniz mutlu olsun hem de 
çocuklarımız.

Türkiye’nin en büyük online araştırma 
şirketi Dorinsight ile gerçekleştirdiğimiz 
Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili algı 
araştırması çarpıcı sonuçlarıyla dikkat 
çekti. Ankete katılanların üçte biri en 
önemli toplumsal sorun olarak eğitimi 
görürken, katılımcıların dörtte biri Tür-
kiye’deki STK’ların çalışmalarını yeter-
siz buldu. Neredeyse herkes STK’ları 
gerekli görürken 18-24 yaş arasında en 
çok bilinen STK TOÇEV oldu.

SADECE 10 KİŞİDEN BİRİ STK 
ÜYESİ
Katılımcıların sosyal sorumluluk ça-
lışmalarına katılımlarının sorgulandığı 
bölümde ise sadece yüzde 10’luk bir 

bölümün STK üyeliğinin bulunduğu 
ortaya çıktı. Bir STK’ya destek olmak 
istediklerinde, kurumun faaliyetlerine 
baktıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 
86 olarak gerçekleşirken, her on kişiden 
üçü herhangi bir STK’da görev almayı 
düşünmediğini belirtti.

“MARKA TERCİHİNDE SOSYAL 
SORUMLULUK ÖNEMLİ”
Katılımcıların yarısı, şu ana kadar bir 
STK’ya yardımda bulunduğunu belir-
tirken, yardımların büyük bölümünün 
nakit olarak yapıldığı saptandı. Çev-
resinde yardıma ihtiyaç duyulan biri 
gördüklerinde ne yaptıkları sorusuna 
yüzde 62 kendi yardım ettiğini, sadece 

yüzde sekizi bir STK’ya bilgi verdiğini 
ifade etti.
Genel olarak STK’lara güvenip güven-
medikleri sorulduğunda da yüzde 41’i 
güvenmediğini, yüzde 71’i ise STK’ların 
yeterince şeffaf  olmadığını belirtti. 
Katılımcılardan her on kişiden dör-
dü tercih edeceği markanın STK’lara 
destek verip vermediğini önemsediğini 
belirtirken, en çok sosyal sorumluluk 
yapması gereken sektör olarak da yüzde 
61’le bankacılık öne çıktı.

Koçluk Platformu Derneği (KPD), 
bizimle girdiği işbirliği ile, vakfımıza 
çok önemli bir destekte bulundu. 
Daha önce gerçekleştirdiği sosyal so-
rumluluk projeleriyle de dikkat çeken 
KPD, profesyonel çalışanlarımıza 
gönüllü koçlarıyla, koçluk desteği 
verdi. Çalışanlarımızın kişisel potansi-
yellerinin farkına varması, bu potansi-
yellerini artırmaları ve çalışmalarında 
çok daha verimli olabilmeleri amacıyla 

gerçekleştirilen projede, her koç bir 
çalışan ile 5 seanslık görüşme yaptı. 
Bu seanslarda öncelikle çalışanlarımızı 
tanıyan ve onların potansiyellerini or-
taya çıkaran KPD’nin gönüllü koçları, 
yaptıkları özel çalışmalarla vakfımızda 
domino etkisi yarattı. “Domino Etki-
si” aynı zamanda, üçüncü sektör olan 
STK’ların da çalışanlarının gelişimi-
ni desteklediğini gösteren güzel bir 
örnek oldu.

KPD ile “Domino Etkisi” Yarattık

TOÇEV ekibinin  ‘’Okumak Her 
Çocuğun Hakkıdır’’ diyerek çıktığı 
bu yolda aralarına katılalı neredeyse 
yedi yıl oldu. Geçen bu süre içerisinde 
eğitimine destek olduğumuz çocukların 
gözlerindeki pırıltıyla, proje ortakla-
rımızın heyecanıyla ben de bu yolda 
yürüyorum. Vakıf  bünyesinde destek-
lediğimiz çocuklarımızın bizleri kendi 
aile bireyleri olarak görüp, bir abla veya 
ağabey yerine koymaları verdiğimiz 
emeğin amacına ulaştığını ve amacı-
mızın sevgiye dönüşerek güçlenmesini 
sağlıyor. Hayata geçen her yeni proje-
mizde daha çok çocuğa ulaşacak ol-
manın sabırsızlığını yaşıyoruz. Çocuk-
larımızın hayatlarına kazandıracağımız 
ufacık bir farkındalığın, geleceklerini 
olumlu yönde etkileyecek dokunuşlar 
olduğunu görmek mutluluk verici.

Dilek Çınar Tepe

Proje Bölümü
Sorumlusu



Okuma istekli 
çocuklarımıza 
eğitim hayatları 
boyunca destek 
verdiğimiz zorlu 
yolda, çalışma-
larımıza gelir 
sağlamak amacıy-
la hazırladığımız 
ürünleri çeşitli in-
ternet sitelerinde 
sizlere ulaştırıyo-
ruz. Gittigidiyor, 
Morhipo ve Mec-
rea sitelerindeki 
dükkânlarımızdan 
ürün alarak 
çocuklarımızın 
eğitimini destek-
leyebilirsiniz.

İşbirliklerimiz
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Krispy Kreme
Desteğini Sürdürdü

Ünlü Doughnuts markası Krispy Kreme, bağış kutularımı-
za, 19 mağazasında bulundurarak vakfımıza verdiği desteği 
2013’te de sür-
dürdü. Müşte-
rilerin diledik-
leri yardımı 
yapabildikleri 
kutularda biri-
ken bağışlarla, 
Doughnuts 
severler  ço-
cuklarımızın 
eğitimlerine 
destek oluyor.

TOÇEV Ürünlerine Mesafeniz
Bir Tık

Morhipo.com internet sitesinde, çocuklarımızın eğitimini 
desteklemek amacıyla 2013’te, ünlü isimlerin bir araya geldiği 
üç ayrı satış kampanyası düzenledik. Mart, Nisan ve Haziran 
aylarında gerçekleştirdiği-
miz kampanyalarımızda 
ünlü isimler, daha önce 
kullandıkları cüzdan, 
kemer, tişört, elbise, ceket 
gibi ürünleri vakfımıza 
bağışladılar. Biz de çocuk-
larımız eğitim masrafına 
katkı sağlaması amacıyla 
bu ürünleri hayranlarının 
beğenisine sunduk. Kim-
ler yok ki ünlüler arasın-
da; Beyazıt Öztürk, Çağla 
Şıkel, Derya Baykal, Erol 
Evgin, Hülya Koçyiğit, 
İsmail Acar, Kenan Do-
ğulu, Mert Fırat, Yeşim 
Salkım… 

Ünlü İsimler Morhipo’da
Bir Araya Geldi

TOÇEV Kitapları Porland’da
Türkiye’nin en önemli 
porselen markalarından 
Porland, kitaplarımızı 
mağazalarında satarak vak-
fımıza 2013’te de desteğini 
sürdürdü. Siz de Porland 
mağazalarında satılan 
kitaplarımızdan alarak 
okuma istekli çocuklarımızı 
destekleyebilirsiniz.

Doğum Fotoğraflarından 
Eğitim Desteği

Çektiği her doğum fotoğrafı için bir çocuğumuzun bir aylık 
eğitim masrafını karşılayan doğum fotoğrafçısı Ezgi Yılmaz, 
2013 yılında 7 çocuğumuzun bir aylık eğitimini destekledi. 
Bağış karşılığında ailelere TOÇEV sertifikası hediye eden 
Yılmaz, böylelikle yeni doğan bebeklerin umutlarını çocukla-
rımıza taşıyor.



Görmediğimiz, bilmediğimiz okulun 
“bizim” okulumuz olduğunu şarkılarla 
söyleyerek büyüdük. İnandık hatta 
buna. Ama bir türlü, “biz”, o okulun 
olamadık. Dönemimizin popüler ol-
gusu “ötekileştirme” olarak görülebilir 
yazdıklarım ama bunun bir durum tes-
piti olduğunu söylemekle yetineceğim.
Peki, “biz” nasıl o okulun olabiliriz?
Belki de gerçekten ötekiler olduğunu 
kabul etmek gerekiyor. Herkesin “biz” 
olmadığını, “ötekilerin” olduğunu ve 
onların -kapkara zemin üstüne- okuya-
madığını vurgulamamız...
“Bunun farkındayım” dediğinizi bili-
yorum. Hatta bir çoğumuz bu gerçeği 
değiştirmek için bir şeyler yapıyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz anket gösterdi ki 
gerçekten de çoğunluk elini taşın altına 
koyuyor ama yine büyük çoğunluk des-
teğini yakınlarındaki ihtiyaç sahiplerine 
bizzat veriyor. Bu da sorunları itele-
mekten öteye gidemiyor. 
STK’ların varlığı bu noktada hayati. 
Örgütlü hareketler gerçekten de tek tek 
bireylerin çabalarından çok daha fazla 
enerji üretiyor. Bu enerjiyle de sorunlar 
kökünden çözülebilir. 
Biz bu sorunları çözmeye talibiz. 
Bunun için buradayız. Üstelik 20 yıldır. 
Gelin, sizinle daha güçlü olalım. Gelin, 
herkes okuyabilsin.

Utku Olgun

Kurumsal İletişim
Sorumlusu

Sanal Dükkanımız Hizmetinizde

2013 Vakfımıza Uğurlu Geldi

Bayrağımız Zirvelerde
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Anadolu Dağcılık Ekibi, 2013’te 
de, vakfımızın çalışmalarına dikkat 
çekmek ve farkındalık yaratmak için 
tırmandıkları, 3367 metredeki Mun-

Kupadan, tişörte, tohum kalem-
den takvime, peluş oyuncaktan Ariş 
Pırlanta imzalı takılara, nikah mag-
netinden düğün davetiyesine bütün 
TOÇEV ürünlerini kolaylıkla satın 
alabileceğiniz sanal dükkanımıza 
tocevdukkan.sopsy.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. Bir yandan alışveriş 
yaparken bir yandan da okuma istekli 
çocuklarımıza destek olmanın keyfini 
siz de yaşayın. Hem sevdiklerinizi se-
vindirin hem de okuma istekli çocuk-
larımızı.

2013’te vakfımız bebeklerin neşesiyle 
canlandı. 25 Temmuz’da ulaştırma 
sorumlumuz Sabahattin Öztürk’ün 
torunu Zeynep Öztürk dünyaya geldi. 
Proje ve Eğitim Bölümü Sorumlu-
muz Dilek Çınar Tepe’nin oğlu Çınar 
Tepe 4 Eylül’de, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Işın 
Gürdal’ın 
torunu Ela 
Gürdal ise 27 
Eylül’de ara-
mıza katıldı. 
Bütün bebek-
lerimize sağlık 
ve mutluluk 
dileriz.

zur Dağı Gediktepe Zirvesi’nde ve 
Hasan Dağı Kar-Buz Rotası Kış 
Tırmanışı’nda bayrağımızı dalgalan-
dırdı.



İşbirliklerimiz

Koç Üniversitesi Sosyal Etki 
Forumu ile birlikte yapımcılığını 
üstlendiğimiz radyo programı ile 
Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. 
TOÇEV Yönetim Kurulu Başka-
nı Ebru Uygun ve KOÇ Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Hale Öner’in 
üniversite radyosu KURadyo’da 
sunduğu programda, iş dünyasın-
dan sivil topluma sosyal değişimin 
liderlerini konuk alıyoruz. Ekim 
ayında başladığımız program-
larımızda gerek sivil toplum 
kuruluşu yetkilileri gerekse firma 
temsilcileriyle sosyal sorumluluk 
projelerini, sürdürülebilir proje 
gelişimini ve liderliği konuşuyo-
ruz. radyo.ku.edu.tr adresinden 
dinlenebilen programımız devam 
ediyor. 25 Aralık; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Girişimci Prof.Dr. Mustafa Sarı.

KURadyo’da İş Dünyasından Sivil Topluma
Sosyal Değişimin Liderleri

Destekçilerimizle Güçlüyüz
Bu yıl da her yıl olduğu gibi vakfı-
mızda staj yapan veya bize gönüllü 
destek verenlerle daha başarılı işlere 
imza atmanın olanağını yakaladık. 
Stajyerlerimiz Aydan Olğaç, İlknur 
Aka, Meltem Nur Ergider, Meltem 
Topaloğlu ve Sezen Sayınalp ofis 
çalışmalarımızda bize destek oldu. 
Gönüllü ekibimizi oluşturan Arzu 
Çakan, Aynura Mammadova, Ayşe 
Özlem Hebioğlu, Başak Muştu, 
Boğaziçi Üniversitesi BÜYAK 
Kulübü, Deniz Sağlam, Gizem 
Adanır, Gülçin Ertemiz, Habibe 
Özsoy, Neslihan Tatlıcı, Nurettin 
Akdağ, Sevil Ordu Güler, Şenay 
Kahraman, Yasemin Kızılarslan 
ve Zeynep Dandi aktivitelerimi-
ze destek olarak gücümüze güç 
kattı. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan 
derslerde gönüllü olarak özel ders 
veren Ebru Ak, Emre Büyük, Ezgi 
Koçak, Gülçin Ertemiz, Meltem 
Aydan Olğaç, Mert Öktem, Meltem 
Topaloğlu, Murat Yiğen, Nesli-
han Tatlıcı, Nur Ergider, Sedanur 
Aslan, Sevil Ordu Güler, Sinan 
Aktaş, Sümeyye Karataş, Tuğçe 
Yurtcan ve Zeynep Dandi de bilgi 
birikimleriyle öğrencilerimizin eği-
timine destek verdiler. Tüm stajyer 
ve gönüllülerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.

23 Ekim; Akut Genel Sekreteri Saydun Gökşin, Vira Medya Yönetim Kurulu Başkanı İrep 
Güner Çakır

9 Ekim; TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bilgin, TOÇEV Genel Müdürü Bade 
Takazoğlu

30 Ekim; Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, ISS Tesis Yönetim Hizmetle-
ri Kurumsal İletişim Yöneticisi / Satış ve Pazarlama Arzu Kırklar

6 Kasım; Modacı Cengiz Abazoğlu, adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık

13 Kasım; Diş Hekimi Emek Külür Saran, 20 Kasım; D’oda Sanat Genel Müdürü Özlem 
Kunduracı, PwC Türkiye Eğitim ve Gelişim Kıdemli Müdürü Selin Tezeren

27 Kasım; BT Müzik ve Sahne Sanatları Kurucu Müdürü Benal Tanrısever Şimşek

4 Aralık; Koç Üniversitesi Girişimcilik ve Yeni Yatırımlar Yöneticisi Jason Lau, Koç Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdemir

18 Aralık; Ayder Kurucu Başkanı Ercan Tutal, Türkiye Vodafone Vakfı Başkan Yardımcısı 
Gizem Keçeci

radyo.ku.edu.tr
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İsteyenlerin ikinci el ürünlerini 
satabildiği internet sitesi enye-
nieski.com ile çok değerli bir 
işbirliği gerçekleştirdik. Yürüttü-
ğümüz çalışmada, ikinci el ürün-
lerini satan kişiler gelirlerinin 
dilerlerse tamamını, dilerlerse de 
bir bölümünü bize bağışladı. Site, 
böylelikle okuma istekli çocuk-
larımızın eğitimlerini destekledi-
ğimiz yolda çok değerli bir katkı 
sağlamış oldu.

Ebru Uygun’dan
“EBRUca Yaşam”

“İkinci El” İle
Değerli Destek

Geliştirdiği benzersiz tekniklerle ebru sana-
tını birçok farklı yüzeye taşıyarak gündelik 
hayatın içine sokan ve her malzemeyi bir çağ-
daş sanat eserine dönüştüren Ebru Uygun, 
“EBRUca Yaşam” ismini verdiği sergisini 2 
Aralık Pazartesi günü, Art 212’de sanatsever-
lerin beğenisine sundu. Deneysel çalışmalarla 
başladığı ebru sanatını geleneksel yapısından 
çıkarıp çağdaş bir yoruma doğru yolculuğa 
götüren Ebru Uygun, sergisinden elde ettiği 
gelirin bir kısmını vakfımıza bağışladı. 

Extreme Audio ile birlikte Markasanat’ın da 
desteğiyle yürüttüğümüz workshop ve hobi 
edindirme etkinlikleri dizimiz Sesli Dokunuş-
lar, yoğun ilgi gördü. 4 Aralık’ta gerçekleştir-
diğimiz ilk etkinlik “Renklerin Sesi”nde ebru 
hocası Ali Saraçoğlu geleneksel ebru sanatını 
anlattı. Saraçoğlu’nun ardından Ebru Uygun 
mini bir ebru sanatı uygulaması yaparken, 
oğlu Ansel Yarcan da renklerin dilini piyano-
suyla seslendirdi. 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği-
miz “Aşkın Sesi”nde ise müzik hayatına hobi 
olarak başlayan ve devam eden, geçtiğimiz yıl 
da "Keşke Burada Olsaydın" adlı bir albüm 
yayınlayan ünlü yazar Kürşat Başar saksafo-
nuyla, solist Ayşen de enfes sesiyle, geceye ka-
tılanlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. 

Sesli Dokunuşlar Yoğun İlgi Gördü

Bu güzel ülkenin güzel çocukları için 
bazı gerçekler var. Bu güzel çocuk-
ların bunları idrak etmeleri ve anla-
maları bazen gerçekten zor. Bu güzel 
çocukların tek derdi okumak. Bu 
yolda desteğimize, güvenimize ve gü-
lümsememize ihtiyaçları var. Onlarla 
olmak, bu güzel çocukların yanlarında 
olmak, eğitimlerine, sosyal olmalarına 
yardımcı olmak herkesin sorumluğu 
olmalı. Okumak her çocuğun hakkıdır 
diyerek çıktı bu yola TOÇEV. Onlar 
bizim yavrularımız. Onlar bizim 
geleceğimiz. Geleceğimize güvenle 
bakabilmek, güzel köprüler kurmak 
bu ülkenin güzel çocuklarından geçi-
yor. Sizleri de, çocuklarımızın gele-
ceklerini güven altına almak için bu 
kutlu yolda kutlu savaşçı ilan etmek 
istiyoruz. Yaşadıkları şartlardan daha 
iyi ortamlara erişebilmelerini sağlamak 
sizler gibi kutlu okuma savaşçıları 
sayesinde olacak. Gelin sizler de TO-
ÇEV ile bu kutlu yolda kutlu savaşçı 
olun ve desteklerinizi gülümsemenizi 
bu güzel ülkenin güzel çocuklarından 
esirgemeyin. 

Özlem Menteşoğlu

Gönüllümüz
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TOÇEV Ürünleriyle Hem Siz
Hem de Çocuklarımız Mutlu Olacak
tocevdukkan.sopsy.com, Gittigidiyor, Morhipo ve Mecrea gibi e-ticaret sitelerinden ve vakıf 
merkezimizden alacağınız TOÇEV ürünleriyle hem sevdiklerinizi hem de çocuklarımızı sevindirin.

ÇOCUK KİTAPLARI

TOÇEV TAKVİMİ JOY SELECTION CD TOHUM KART

TOHUM KALEM NİKAH MAGNETİ VE 
AYRACIÇocuklarınıza kitaplarımızdan satın ala-

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

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

TOÇEV KUPASIEBRU KIYAFETLER KİTAP AYRACI

Ürünlerimiz
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TOÇEV için özel olarak tasarlanan ve 
Porland’ın desteğiyle üretilen kupalar-
dan satın alarak TOÇEV çocuklarının 
eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. 
Fiyatı: 15 TL

Özel tasarım ayraçlarımızdan alarak 
çocuklarımızın eğitimine destek olabilir-
siniz. Fiyatı: 2 TL

Biyolojik olarak doğada çözünen biop-
lastik 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 veya ayraçı hediye ederek, bu 
özel gününüzü daha da anlamlı kılabilir-
siniz. Teslim süresi siparişten itibaren 7 
gündür. TOÇEV Magneti: 349 TL. (300 
adet), TOÇEV ayraçı: 1.2 TL (1 adet)

Ünlü isimlerin sizin için seçtiği şarkılar-
dan 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 sağla-
mış olursunuz. Kurumunuz veya siz, 
defalarca ve ömür boyu hatırlanırsınız. 
Fiyatı: 60 TL

Moda dünyasının güçlü markası adL ve 
ebru sanatçısı Ebru Uygun ile hayata 
geçirdiğimiz 
“EBRUca” 
projemizde, ebru 
eserlerinden diji-
tal baskı tekni-
ğiyle üretilen kı-
yafetlerden adL 
Mağazaları’ndan 
alarak şıklığınızı 
destek ile bir-
leştirebilirsiniz. 
Fiyatı: Çeşitli



TOÇEV SERTİFİKASI

“YÜZÜM UMUTTUR” KİTABI VE FOTOĞRAFLARI
2005 yılından bu yana, Türkiye’de köy 
okullarının yenilenmesi hedefiyle yürüt-
tüğümüz ve 204 köy okulunu onararak 
çağdaş eğitim şartlarına kavuşturduğu-
muz “Yaşasın Okulumuz” projesinin 
öyküsünü, köy okullarımızı ve bu okul-

ların çocuklarımızla buluşmasını, Bennu 
Gerede, Nihat Odabaşı, Okan Bayülgen, 
Serdar Bilgili, Tahsin Aydoğmuş ve Tamer 
Yılmaz gönüllü olarak kendi objektiflerin-
den anlattı. Bu fotoğraflardan satın alarak 
çocuklarımızın umudu olabilirsiniz.

• 40x60 fotoğraf  kağıdına baskı+asitsiz 
paspartulu derinlikli ahşap çerçeveli fo-
toğraf  fiyatı: 290 TL.
• 50x70 fotoğraf  kağıdına baskı+5 mm 
beyaz foreks+aliminyum çıtalı fotoğraf  
fiyatı: 270 TL

“İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK” FOTOĞRAFLARI

EBRU UYGUN’DAN EBRU ÇALIŞMALARI

Yeterli ve dengeli beslenmeden yoksun çocuklara ulaş-
mak için gerçekleştirdiğimiz “İyi Beslenmek, İyi Gelecek” 
projesi kapsamında Ünlü fotoğraf  sanatçısı Bennu Gerede, 
Sinop’un Durağan ilçesinde tüm olumsuz koşullara ve mad-
di yetersizliklere rağmen okumayı gerçekten isteyen çocuk-
ların gözlerindeki ışıltıyı fotoğraf  karelerine yansıttı. Gelin 
siz de “İyi Beslenmek, İyi Gelecek” fotoğraflarımızdan satın 
alarak bize destek olun, çocuklarımızın hayatlarında küçük 
dokunuşlarımızla büyük farklar yaratalım. Fotoğraf  fiyatları 
boyutlarına göre 124 TL ile 454 TL arasında değişiyor.
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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 
60 TL. Kurumunuzun ve hediye edile-
cek kişinin adına, istediğiniz cümlelere 
sertifikanın üst bölümünde yer verebi-
liyoruz. 

TOÇEV Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Uygun’un 
özel olarak hazırladığı ebru eserleri 
ile sevdiklerinize değerlerini hisset-
tirin. Tablo, yastık, defter kabı, kitap 
ayracı, lavanta boğçası gibi özel ebru 
çalışmalarıyla ayrıcalığı yaşayın
Fiyatlar siparişe göre belirlenecektir.



ETKİNLİK 
Açı Okulları, Airport Bowling,  Akatlar Kültür Merkezi, Aviva Sigorta, Bab Bowling, Beşiktaş Belediyesi, BJK, Beylerbeyi Sarayı, Buz Dünyası, Cevahir Alışveriş 
Merkezi, City’s AVM, Cosmic Bowling, Crowne Plaza, Doğa Koleji, Dorak Holding, Fida Sinemaları, Forum İstanbul, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Tiyatrosu, 

Hezarfen Havaalanı, Hillside Cinema, İBL Organizasyon, Icessporto, Kadıköy Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Kemal Özkan Sünnet Sarayı, Life Park, Ortaköy Afife 
Jale Sahnesi, Profilo Alışveriş Merkezi, Şişli Belediyesi ve Türkan Saylan Kültür Merkezi çocuklarımıza eğitim aktivitelerinde ücretsiz olarak destek veriyor.

Eğitim Sponsorlarımız

SPONSORLARIMIZ

ETKİNLİK YEME-İÇME
Algida, Burger King, Ersu, Frito Lay, Golf, ISS Catering, Little Caesars, McDonald’s, Panda, Pinkberry, Sbarro ve Yeni Damla Pastanesi

aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini ücretsiz olarak karşıladı.

KIRTASİYE
Adel Kalemcilik Pensan, Umur Kırtasiye ev Üçler Market

çocuklarımıza kırtasiye malzemesi desteği verdi.

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

SAĞLIK
Dr. Abdullah Ongan

ve Diş Hekimi Emek Saran
 ücretsiz olarak

çocuklarımızın tedavilerini 
gerçekleştiriyorlar.
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Sponsorlarımız



ÜRÜN
adl, Bertolucci, Beks, Bony, Bross, LC Waikiki, Mavi Jeans (çorap, iç çamaşırı ve giysi), Colgate, Procter & Gamble  (Diş macunu ve fırçası), Essance, Evyap, Kotex (hijyenik ped), 

Sun Optik-Zeynep Toygar (gözlük), Unilever (deodorant), Kavram Yayınları, Uğur Yayınları (test kitabı) desteği verdi.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Asya Bayrak (bayrak), Basın Odası (basın bülteni gönderimi), Dijimecmua (dijital bülten yayını), Emek Ajans (kamu spotu yayını),
Eray Reklam (plaket yapımı), Febus Medya (sosyal medya ajansı), İstanbul Baby Show (stand desteği), Kertenkele (Reklam Ajansı), 

Markasanat (halkla ilişkiler ajansı), Tribeca (Amerikan servislerde reklam), Pleksici (bağış kutusu), Quality Of  Magazine (Basın Sponsorluğu) destek vermiştir.

Kurumsal Sponsorlarımız

TASARIM
Hitay Holding kuruluşu Napolyon her 
ay gönüllü olarak e-bülten tasarımı ve 

gönderimi hizmeti vermektedir.

MEDYA TAKİP
Medya Takip Merkezi ücretsiz

olarak medya takibi ve basın odası 
hizmeti vermektedir.

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
ISS, temizlik hizmetini

gönüllü olarak sağlamaktadır.

KARTLI SİSTEM
Meyer kartlı personel geçiş hizmetini, 

Teknik Kart öğrenci kartlarını
ücretsiz olarak sağlamaktadır.

E-TİCARET
GittiGidiyor.com, Mecrea.com, Minimoy.com, Morhipo.com ve Sopsy

ücretsiz olarak TOÇEV’e e-ticaret hizmeti vermektedir. 

Çocuklarımızın eğitimi için çıktığımız yolda bizi 
yalnız bırakmayan kurumlara teşekkür ederiz.

KAĞIT VE BASKI
Galata Kırtasiye kâğıt ve fotokopi desteği vermektedir. Copy Right,

Koza Matbaa, kartvizitlerimizin basımını gönüllü olarak yapmaktadır.
Xerox kâğıt bağışında bulunmaktadır.

HUKUK 
Cumhur Velibeyoğlu gönüllü olarak

hukuk danışmanlığımızı sürdürmektedir.

BAĞIŞ KUTUSU 
Krispy Kreme, bağış kutularımıza

mağazalarında yer vermiştir.
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Okumak isteyen ama maddi olanak bulamayan 
çocukların bize ihtiyaçları var.

Vereceğimiz küçük bir destek, 
onlar için büyük bir gelecek demek.

Okuyorum
Okuyorsun
Okuyamıyor!

0212 282 89 16
tocev.org.tr


