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Sayı: 18

dan Fazla Öğrenciye Ulaştık

Birlikte Neler Yapabiliriz?
“Okumak Her Çocuğun Hakkıdır”

Çocuklarımıza hak ettikleri eğitim koşullarını sağlamak için bu yolda birlikte yürüyelim.

2015’te en önemli hedefimiz, çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz desteği daha da güçlendirmek için
TOÇEV Öğretim Merkezi’ni kurmak. Gelin, sizin de desteklerinizle merkezimizi hayata geçirelim.

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: 60 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
tocevdukkan.sopsy.com, GittiGidiyor.com ve Morhipo.
com internet sitelerinden ulaşabileceğiniz ürünlerimizi,
sevdikleriniz ve kendiniz için satın alabilirsiniz.
Gönüllü Desteği
Gönüllü desteği bağlamında, çocuklarımız için planladığımız faaliyetlerde abla-ağabey desteği sağlayabilirsiniz.
Faaliyetlerin belirlenmesinde ve organize edilmesinde
destek olabilirsiniz. İlginiz ve eğitiminiz olan konularda
çocuklarımıza ders verebilirsiniz. Ofis ve depo çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Uygulanabilir alternatif projelerinizi paylaşabilirsiniz. Bağlantıda olduğunuz firmalarla
işbirliği yapmamızı sağlayabilirsiniz.
Tanıtım Desteği
İnsertlerimizin, dergi ve gazetelerde yer almasını sağlayabilir, 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 okutabilir,
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
tocevdukkan.sopsy.com, GittiGidiyor.com ve Morhipo.
com internet sitelerinden ulaşabileceğiniz ürünlerimizi,
müşterileriniz için satın alabilirsiniz.
Ürün İşbirliği
Ürünlerinizin satışından elde edilen gelirin tamamını veya
bir bölümünü bağışlayabilirsiniz.
Kurumsal Gönüllülük
Planlayacağımız çalışmalarla, kurum çalışanlarınızın
bir araya gelerek aktiviteler yapmasını sağlayabilirsiniz.
Bizim danışmanlığımızda, çocuklarımızın aktivitelerini
planlayıp, çalışanlarınızla birlikte hayata geçirebilirsiniz.
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 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, kamu spotu hazırlamamızda ve yayınlamamızda bize
destek olabilir, Facebook ve Twitter sayfalarımızdan bizi
takip edebilir, bizi listenizdekilere tavsiye edebilirsiniz.
Reklam Desteği
Düzenli aralıklarla yayınladığımız bültenimize reklam
vererek çocuklarımızın eğitimine destek olabilirsiniz.
Ayrıca kurumunuzun internet sitesine koyacağınız linkimizle vakfımız çalışmalarından daha çok kişinin haberdar
olmasını sağlayabilirsiniz.

TOÇEV RUHU

Ebru Uygun
TOÇEV
Kurucu/Yönetim Kurulu Başkanı

Yıllardır söylediğim gibi; “TOÇEV ile birlikte büyüdüm”ve
birlikte olgunlaşıyoruz.
Şimdi görüyorum ki, sağlam temeller üzerinde yürüyen, değişimler yaratan ve o yarattığı değişimlerle ülke çapını aşarak,
uluslararası boyutta farkındalık yaratan bir sivil toplum kuruluşu var karşımda.
Hep soruyorlar bana “hiç bu kadarını hayal ettiğiniz mi?” diye.
İnsan 20’li yaşlarında böyle bir olgunluğu hayal edebilir mi ki?
Sadece yaşar, yüreğinde yaşar ve koşar, hatta öyle bir koşar ki
nefes almadan... Çünkü nefes alacak vakti olmadığını düşünür.
Koştukça değişimi farkeder, dokundukça büyür ve olgunlaşır…
Bu koşturma içinde hissedilenleri ve yaşananları anlatmak ne
kadar zor olsa da bazen sadece yazmak istiyorum, hem de hiç
durmadan yazmak ve dile getirmek...
Çünkü her yeni gün farklı bir umuda dokunuyor bizler için ve
bizimle beraber yol alan herkes için… Her gün yeni heyecanlar, yeni nefesler getiriyor karşımıza…
İstiyoruz ki tüm çocuklar hakettikleri ortamlarda yaşasın ve
hayaller kurabilsin.
Tıpkı, ufacık bir dünyaya gözlerini açan ama herşeyden uzakta
yaşayan ışıltılar gibi...
Konu çocuk olunca bilmediğimiz ve hiç dokunmadığımız bir
sahaya girmeye cesaret ederek tüm bilgi ve donanımlarımızı
onlar için birleştirdik ve “Özgürlüğüm” dedik. Cezaevlerinde
doğan ve anneleri ile beraber 6 yaşına kadar orada yaşayan
çocuklarmızla, özgürce hayaller kuralım istedik.
Tıpkı, ergen dönemde ki çocuklarımız gibi…
Bu dönemin geçici bir süreç olduğunu anlatmaya çalıştık.
İstedik ki ergenlik çağında çocuklarımız öfke kontrolünü
başarabilsin, kendi doğasında olduğunu algılayabilsin, kendini
tanısın ve kısaca rahatça özgürce “ben ergenim” desin…
TOÇEV olarak tek amacımız, çocukların hak ettikleri ortamlarda yaşayabilmeleri ve hayaller kurabilmelerini sağlamak.
Her yeni gün yeni bir heyecan. Her yeni gece, ertesi gün için
yeni bir umudu doğuruyor içinde.
Bizler şanslı kişileriz. Çünkü STK’larda nefes alıyoruz, umudu,
huzuru, heyecanı ve hüznü aynı anda yaşayabiliyoruz. Kendi
hayatlarımıza dönünce daha farklı pencerelerden bakabiliyoruz.
Bazen de kendi hayatlarımızı, en yakınımızdakileri bile farketmeden o umutların heyecanına kaptırıp gidiyoruz. Ta ki 17
yaşında bir gencin dizelerini okuyana kadar; şimdi görüyorum
ki bizimle birlikte büyüyen ve olgunlaşan gencecik yüreklere,
paylaşım, huzur, mutluluk ve umut serpmeyi başarmışız.
Başta da değidiğim gibi yeni başlayan her projemizle birlikte
biraz daha olgunlaşıyor biraz daha emin adımlarla ilerliyoruz.
Her yeni çalışmanın beni yürekten gururlandırdığını her
seferinde daha da fazlasıyla hissedebiliyorum çünkü değişimi
görebiliyor, soluklanıyorum. Ve güzel şeyler de olduğunu görebilmenin huzuru ile nefes almaya devam ediyorum. Her yeni
doğan güne umutla uyanıyorum…
Her yeni proje ve değişim TOÇEV’in ve bizlerin nefes kaynağı.
Çünkü içinde paylaşım, umut, huzur, mutluluk ve samimiyet
barındıyor. Tıpkı TOÇEV’in ruhu gibi..
Sizler, bizler ve çocuklarımız oldukça TOÇEV ruhu her zaman
güzelliklere dokunacak. Bundan eminim...
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BİR KONSER HİKAYESİ
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Eğitimle ilgili binlerce sorunla mücadele ediyor, eğitimli bireyler yetişmesine katkı sağlıyoruz. Hem de tam
yirmi yıldır. Üstelik; arkamızda her
yıl bize karını aktaran sabit bir şir-

yalım renkli balonlarımızı istedik. Bu
planı Eylül 2013’de yapmaya başladık.
Geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak bolca zaman ayırdık kendimize.
İlk olarak sevgili Erol Evgin ile görüş-

ket, görüşlerini savunduğumuz için
zorlandığımızda bize kolaylık sağlayan
bir siyasi parti olmadan. Sadece siz
bağışçılarımızın desteğiyle ayaktayız.
Yirmi yılı böylesine onurlu şekilde
geride bıraktığınızda bir kutlamayı
da hak ediyorsunuz. Kutlama da, bir
yardım organizasyonu değil, birlikte
büyümenin paylaşımı olmalı. İşte biz
de; güzel bir konserin anlamlı olacağını düşünerek düştük yollara…
Organizasyonun ilk hedefi; bu önemli
günü sizlerle paylaşmaktı. O nedenle
büyük bir salon olması gerekiyordu.
İkinci hedef; herkesin gelebilmesiydi.
Bunun için de bir bilet satış ağı üzerinden ilerlemek gerekiyordu ve tabii bolca tanıtım, reklam v.s… Buraya kadar
her şey harika, çok da yapılabilir bir
organizasyon gibi duruyor. Ancak, bu
tür organizasyonları parasız yapmak
gerektiğinde işler zorlaşıyor; mekan
kirası çıkıyor, reklam ajansı gerekiyor,
organizasyon firması gerekiyor, baskılı
malzeme v.s. v.s.
Bir yaz konseri hayal ettik önce. Herkesin içinin kıpır kıpır olduğu o güzel
akşamlardan birinde kutlayalım dedik.
Açık bir mekanda gökyüzüne yolla-

tük ve 20. Yılımızı kutlamak istiyoruz
dedik, hayallerimizi anlattık. Tek soru
bile sormadan tamam dedi ve ekledi;
“yine sahneye çıkacaksınız ama hep
birlikte değil mi?” İlk enerjiyi almıştık.
Hemen mekan arayışlarımızı hızlandırdık. Mekan kiraları öylesine yüksek
geldi ki, bir STK’nın bağışlarını çok
anlamlı bir kutlama olmasına rağmen
bu yönde harcaması içimizi burkuyor-

du. STK’da çalışanlarda hep bu ikilem
vardır; hem çalışmalarınız daha çok
bilinsin istersiniz hem de reklam için
bütçe ayırmak istemezsiniz. Eliniz bir
türlü paraya gitmez:)
Konser için farklı mekanlar araştırırken, katılabilecek sanatçı listesini
çıkardık ve konserin içeriğini şekillendirmek için günlerce çalıştık. Bize bu
konuda yol gösterecek kurumlara ihtiyaç vardı. Türlü uğraşlarla BİLETİX’e
ulaştık. Hem de en doğru kişiye,
içimize su serpip, “harika olur yapalım
tabii” diyen, sosyal sorumluluk algısı
yüksek Karaoğlan Taşçı’ya. Bir saatlik
toplantıda, konseri biraz daha şekillendirdik. Bilet satışlarından komisyon
alınmaması için görüşmeler yapacağını da iletince, enerjimize enerji kattık:)
Zaman da hızla ilerliyordu. Ekip
olarak hem halihazırda devam eden
projelerimizle ilgilenip hem de konser
görüşmeleri yapıyorduk. Nisan 2014
olmuştu bile ve biz halen salon bulamamıştık. Üzülerek de olsa konseri kış
aylarına almaya karar verdik. Kapalı
mekanların listesini çoktan çıkarmıştık bile. Hem TOÇEV de bir Aralık
gününde kurulmuştu:) Türker İnanoğlu Gösteri Merkezi bizim için çok
idealdi. Şimdi hedef TİM’e ulaşmaktı.
Türker İnanoğlu’nun sosyal sorumluluk konusundaki hassasiyetini biliyorduk elbette:) Kendisi yurtdışındaydı.
Fatih Edipoğlu’na ulaştık. Kendisi de
aynı hassasiyetle yaklaştı bize. Konser
için mekan kirası almayacaklarını
sadece o geceye ait masrafların karşı-

lanmasının yeterli olacağını ilettiler.
Mutluluktan uçuyorduk. Tanıştığımız
her kurum yetkilisi gücümüze güç
katıyordu. Şansımız mı yaver gitmişti
yoksa herkes anlıyor muydu niyetimizin güzelliğini… Sanırım ikisi de:)
Yine de masraflar vardı tabii ve öngörmediklerimiz de olacaktı. Bu masrafları bağışlardan karşılamak içimize
sinmiyordu. ISS ile yürüttüğümüz
proje toplantısı için bir araya geldiğimizde Engin Üstel’e konserimizden
bahsettik. “Gönderin bütçenizi inceleyelim” dedi. Bir umut vardı içimizde ama seslendirmiyorduk:) Kısa süre
sonra olumlu cevap geldi. Artık ana
hatlar hazırdı ve bundan sonrası en
zevkli kısımdı. Hem de masrafları
karşılayacak bir sponsorumuz vardı
ve konser biletlerinin satışından gelen
rakam, oluşturmayı planladığımız
TOÇEV Öğrenim Merkezi’nin ilk
büyük bağışı olacaktı.
Vee sanatçılarımızla görüşmelere
başladık; aksaklıklar olmadı değil, son
dakika değişikliklerinde; yüzler düştü,
ağlamaklı olduk çok kere…
Erol Evgin, Gökçe, İrem Derici, Murat
Evgin, Öykü Gürman, Soner Olgun,
Suzan Kardeş bizimleydi. Sanatçılar çok
güzeldi ama bilet satışı için tanıtım gerekiyordu. Her daim destekçimiz olan
Quality Of Magazine dergisi yanımızdaydı yine. Hürriyet de medya sponsorumuz oldu, ardından da Best FM.
Bizi seven, yıllardır destek olan gazeteci
dostlarımız köşelerinde yazdılar, televizyon programlarında bahsettiler…
Saniye saniye bilet satışlarını takip
ettik; salon dolsun, çok fazla insan

TOÇEV’ i tanısın, 20. yıl mutluluğunu bizimle paylaşsın diye…Ofiste de
çalıştık Biletix gibi:)
Bundan sonrası detaylar detaylar;
sanatçıların gelişi, orkestranın gelişi,
yemek saatleri, provalar, karşılama,
kokteyl v.s v.s.
Zor olan organizasyona ait her iş kalemini sponsorlukla ya da gönüllülükle
yapıyor olmak ve aradaki dengeleri
korumaktı. Bu konuda da şanslıydık,
çünkü çalıştığımız her ekip pozitifti.
Son yıllarda ülkemiz adına hepimiz
ümitsizliğe kapılıyor, sahip olduğumuz
değerleri yitirdiğimizi düşünüyoruz
ama kaygılanmayın. Bu ülkede hala
değerlerine sahip çıkan çok güzel
insanlar var.
Mesela;

TİM’de Yasemin, Elif ve Anıl var, konserimizi kendi organizasyonları gibi
sahiplenen,
BİLETİX’de Gülsüm var, bana güvenin
biletlerin hepsini satacağız diyen,
Erol Evgin’in ekibinde Kamer var,
dinginliğiyle bizi her daim rahatlatan,
son dakika değişikliklerini bile sorun
yapmadan çözen,
ISS de Arzu ve Ayça var, her sıkıntımıza çözüm bulmaya çalışan…
İrep Çakır ve Ebru Hekimoğlu var,
gecenin güzel geçmesi için ihtiyaç
duyduğumuz kurguları hiç düşünmeden yapan...
Daha burada sayamadığım çok sayıda
insan var, amacınızın iyi olduğunu
gördüğünde, çıkarsızca peşimizden
gelen…
Tek bir konser için aylarca sarf
edilen emeği üstünkörü aktardım
size. TOÇEV’de her bir projede, her
bir aktivitede aynı emekler veriliyor
yıllardır… Tıpkı vakfın kurulması
sırasındaki inanç ve harcanan emek
gibi. Sadece 5 kişilik ekiple Yaşasın
Okulumuz Kampanyası’na başlarken
ki inanmışlık gibi…
TOÇEV, gerçekten inanan insanların
hayali, emek veren insanların hayatı
demek…
Burada, hakkaniyet ve şeffaflık adına çalışan harika bir ekip ve onlara
inanan insanlar var. İYİ Kİ DE VAR!
TOÇEV ONLARLA ANLAMLI.
20. YAŞIN KUTLU OLSUN TOÇEV
ÜLKEM BÖYLE GÜZEL ÇALIŞAN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA
DOLSUN!
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20. YILDA MUHTEŞEM KONSER

Yıldızlar, 20. yılımız onuruna 2 Aralık 2014 Salı akşamı TİM Show Center’da buluştu. Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin’in ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Gökçe, İrem Derici, Murat Evgin, Öykü Gürman,
Soner Olgun ve Suzan Kardeş sevilen şarkılarını TOÇEV Öğrenim Merkezimiz için seslendirdi.
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20. yılımızda TOÇEV Öğrenim Merkezini hayata geçirerek okuma istekli
çocuklara verdiğimiz desteği daha da
güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle
özel gecemizden elde ettiğimiz gelirin
tamamını öğrenim merkezimizin
yapımına aktardık.
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2 ARALIK SALI

21:00

TİM SHOW CENTER

Biletler

Konserimizi hayata geçirmemizde
bize destek veren Biletix ve TIM
Show Center ekibine, İrep Çakır’a,
Ebru Hekimoğlu’na, Kubilay
Şenyiğit’e, ISS Türkiye çalışanlarına,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne,
Hürriyet’e, Best FM’e, Quality Of
Magazine’e, Tribeca’ya, Aristo’ya,
Finansbank’a, Futureland’e ve burada isimlerini sayamadığımız bütün
destekçilerimize şükranlarımızı
sunuyoruz.
ANA SPONSORUMUZ

ISS

Konserimizde ana
sponsorluğumuzu üstlenerek
bize destek veren ISS Türkiye’ye
sonsuz teşekkürler.
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KONSERİMİZE BASINDAN YOĞUN İLGİ
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HEDEFİMİZ

TOÇEV ÖĞRENİM MERKEZİ
20. yılımızı kutladığımız 2014
yılında yepyeni bir hedefle
yola çıktık: TOÇEV Öğrenim
Merkezi... Hem direk olarak
desteklediğimiz hem de isteyen
bütün çocuklarımızın faydalanabileceği merkezimizde tiyatro sahnesinden kütüphaneye,
atölyelerden müzik odasına
kadar bir çok olanak sağlamayı hedefliyoruz...
TOÇEV Öğrenim Merkezimiz, tamamlanması ile Çocuklarımızın, sosyal ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için
sağlayacağımız katkılarda, onlara ev sahipliği yapacağımız evimiz olacak. Merkezimiz ile ayrıca, çocuklarımızın

kendi dünyalarını farklı bir gözle görmelerini, yeni fırsatlar
yakalayabilmelerini, yetenekli oldukları alanda kendilerini
geliştirmelerini ve gönüllülerimizi bir çatı altında toplamayı
hedefliyoruz.

TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Sahnesi
- Tiyatro izleme imkanı olmayan çocuklarımıza ücretsiz
olarak TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı eğitici oyunları sunacağız,
- Görsel olarak hafızalarında yer alacak, eğitici oyunlar
sayesinde temizlikten çevre bilincine, diş sağlığından
enerji tasarrufuna kadar birçok konuda çocuklarımızı
bilinçlendireceğiz,
-TOÇEV çocukları içinde tiyatroya ilgisi olan çocuklarımızı tiyatro akademisiyle tanıştıracağız,
- TOÇEV’in kurumsal duruşuna uygun olan oyunlara
sahnemizi kiralayarak vakfımıza destek sağlayacağız,

Atölye Odaları
- Çocuklarımıza profesyoneller eşliğinde atölye çalışmaları yapma imkanı sunacağız,
- Çocuklarımıza etüt çalışmaları ve özel dersler için mekanlar oluşturacağız,
- Gönüllü psikologlarımızla ihtiyacı olan çocuklarımızın
birebir görüşmesini sağlayacağız.

Müzik ve Resim Odaları
- Sanatın çocuklarımızın gelişimine yaptığı katkıları göz
önünde bulundurarak, çocuklarımızın iç dünyalarını
zenginleştirmelerini, estetik bakışlarını geliştirmelerini
sağlayacağız,
- Yeteneklerini keşfederek geleceklerini yönlendirmelerine katkıda bulunacağız,

Kütüphane
- Çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de kültürel
birikimlerine katkı sağlayacak kitaplardan oluşan kütüphanemizle onların gelişimine destek olacağız.
- Yepyeni dünyalar tanıyarak hedeflerini geliştirmelerini
sağlayacağız,
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KATTIĞI GÜZELLİKLERLE HER ZAMAN GÖNÜLLÜMÜZ
Çok uzun bir maraton koşuyoruz
aslında. Günler geçtikçe yaptıklarımızı arkamızda bırakıp daha büyük
hedeflere doğru hızlanırken yıllar da
birbiri ardına geçiyor.
Bu uzun yolda görevini daha genç
arkadaşlara devreden dostlarımız da
oluyor. Bunlardan biri de AYDAN
KIZILOKLU.
Kurulduğumuz günlerden bu yana
vakfımıza gönüllü destek veren, 12
yıldır da Gönüllü Bağış Yöneticiliğimizi sürdüren AYDAN Hanım görevini, AYTEN OĞUR arkadaşımıza
teslim etmiştir.
Bu vesileyle; AYDAN
Hanım’a emekleri için çocuklarımız adına
teşekkür ederken mutlu bir
yaşam dileriz.
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Çocuklarımız İçin
“ÖZGÜRLÜĞÜM”
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Cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş
arasındaki çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanması, enerjilerini doğru kullanabilecekleri oyun
alanlarının geliştirilmesi ve annelerin çocuklarıyla
olan davranış biçimlerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırladığımız “Özgürlüğüm” Projemiz
başladı.
Yaptığımız saha çalışmalarıyla geliştirdiğimiz, Adalet Bakanlığı ve Worldview Impact Foundation (WIF) işbirliği
ile hayata geçirdiğimiz “Özgürlüğüm”
Projemiz Avrupa Birliği tarafından
açılan Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi
Kriterler Hibe Fonu tarafından destekleniyor. Yeni projemiz kapsamında,
cezaevlerinde anneleri ile birlikte
yaşayan çocukların, mama, bebek
bezi, oyuncak gibi temel ihtiyaçlarını
sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca çocukların hayatlarındaki olumsuzlukların
azaltılabilmesi de ana hedeflerimiz
arasında.
Bu nedenle eğitmenlerimiz Klinik
Psikolog - Psikodramist İnanç Sümbüloğlu, Aile ve Çift Terapisti Özlem
Mumcuoğlu ve Eğitmen ve Yaşam
Koçu Leilani Van Rheenen ile birlikte

ilk olarak çocuğuyla
birlikte kalan annelerin, çocuklarını
büyütürken yaşadıkları zorluklarla
mücadele etmelerini
ve çocuklarıyla doğru
iletişim kurmalarını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca
anneleri, kişisel farkındalık,
özgüven, öfke yönetimi ve kişisel
gelişim konularında da destekleyeceğiz.
Cezaevinde kalan çocuklar için önemli
bir unsur da cezaevinde görev yapan
ceza infaz memurları, psikolog ve
sosyal hizmet uzmanları. Bu sebeple
cezaevi çalışanları ile yapacağımız
çalışmalarla, mahkûmlarla yaşadıkları
zorluklar konusunda nasıl çözümcül
yaklaşımlar üretebileceklerini, maruz

kaldıkları stresle nasıl baş edebileceklerini anlatmayı planlıyoruz.
Toplam 15 ay sürecek projede, Adalet
Bakanlığı tarafından belirlenen, çocuğu
ile kalan anne sayısının fazla olduğu;
Gebze, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, İzmir
ve Denizli illerindeki yedi cezaevinde
çalışma yapacağız.

Çalışmalarda Neleri Geliştirmeyi Hedefliyoruz?
Anneler için;
• Öfke yönetimi
• Şiddetsiz iletişim ya da Barışçıl iletişim yollarının aktarılması,
• Çocuğun bedensel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim basamaklarının
ve yaşlara göre gelişim özelliklerinin
anlatılması,
• Daha iyi imkanlar ve geliştirilmiş
kabiliyetler sayesinde annelerin çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirme
yollarının paylaşılması,
• Daha barışçıl bir ortamda bir arada
yaşama yollarının öğretilmesi,
• Yaşam becerilerinin zenginleştirilmesi,
• Geleceğe dair yaşam yapılandırılması.
Çocuklar için,
• Duygusal, bilişsel, sosyal ve bedensel
olarak sağlıklı bir ortamda büyütülme
imkanı,
• Annelerinden kaliteli ilgi ve bakım
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alabilmeleri,
• Oyun ve öğrenmeyi eşzamanlı olarak
elde edebilecekleri kaliteli fiziksel
etkinliklerin yapılması,
• Yaşam becerilerinin zenginleştirilmesi,
• İhtiyacı olan cezaevlerine, çocuk
oyun parkı kurulması,
• Yaş gruplarına göre temel ihtiyaçların sağlanması.

Psikolog ve sosyal hizmet uzmanları,
• Mesleki tükenmişlik ile baş etme
yöntemleri,
• İletişim becerileri,
• Çatışma çözme becerileri,
• Stres yönetimi,
• Mahkum psikolojisi,
• Çocuk ve insan hakları,
• Yaşam becerileri.

İlk Eğitimimizi Gerçekleştirdik
“Özgürlüğüm” Projemiz kapsamında ilk çalışmamızı ceza infaz memurları, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile birlikte
gerçekleştirdik. 16-20 Şubat Tarihleri arasında Şişli Bade Otel’de gerçekleşen çalışmalarımız, projemizin ne kadar umut
verici olduğunu bir kez daha gösterdi.

Basın Toplantısına
Yoğun İlgi
Basın tanıtım toplantımızı 19 Ocak 2015’de Şişli
Bade Oteli’nde gerçekleştirdik. Toplantıya gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Başkanımız Ebru
Uygun, Wordview Inpact Foundation Başkanı Dr.
Bremley W. B. Lyngdoh ve Bakırköy Cumhuriyet
Savcısı Fuat Arı’nın katıldığı toplantıdan televizyonlara ve gazetelere yansıyan haberler de bu yoğun
ilgiyi doğrular nitelikteydi.

Benergenim’e Üç Özel Ödül

Ergenlik dönemindeki çocuklarımızla, aileleriyle ve öğretmenleriyle bu dönemin sağlıklı atlatılabilmesi için çalışma yaptığımız Benergenim
projemizin başarısı üç önemli ödülle taçlandı.

International Business Awards ödüllerinde
Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde “Altın Ödül”

International Business Awards ödüllerinde
İlaç Sektöründe Yılın En İyi Yeni Hizmeti
kategorisinde “Gümüş Ödül”

Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödüllerinde
Sağlık Bilinci Oluşturma kategorisinde “En
Başarılı Sağlık Kuruluşu Özel Ödülü”
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Balparmak Firması ile birlikte hayata
geçireceğimiz “Kahvaltılı Sabahlar Sağlıklı Yarınlar” projemiz 2015’te başlayacak.
Obezite çağımızda çocuklarımızın
karşılaştığı en büyük tehlikelerden
biri. Biz de obezite ile erken mücadele için Balparmak ve Milli Eğitim
Bakanlığı ile birlikte “Kahvaltılı
Sabahlar Sağlıklı Yarınlar” projesini
geliştirdik.
Çünkü araştırmalar; düzenli olarak
kahvaltı yapan çocukların obez olma
riskinin yapmayanlara oranla daha
düşük olduğunu ortaya koyuyor.
Ayrıca kahvaltının çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra
zihinsel ve fiziksel gelişimlerine de
katkı sağladığı biliniyor. “Kahvaltılı
Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” projemiz
ile obeziteyi ve şişmanlığı doğrudan işaret etmeyen olumlu mesajlar
kullanılarak çocuklara kahvaltıyı
sevdireceğiz. Proje kapsamında; sağ-
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lıklı gelişim için besleyici ürünlerle
zenginleştirilen kahvaltının düzenli
olarak yapılmasının önemini doğru
mesajlarla ve uygun dilde hazırlanan
eğlenceli bir çizgi film ile çocuklara
anlatmayı planlıyoruz.
Proje ile ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine bilinçlendirme çalışması
yapacağız. İlk etapta 8 ilde 16 bin çocuk için programladığımız projemizin
uygulamasının başında, içinde kahvaltı ile ilgili bilgiler bulunan soruların
yer aldığı formları öğrencilerimize
dağıtacağız ve cevaplamalarını isteyeceğiz. Proje için özel olarak hazırlanan çizgi film gösterimi ve uzman
sunumunun ardından aynı soruları
tekrar cevaplamalarını isteyeceğiz. Son
olarak cevapları karşılaştırarak çocuklarımızdaki gelişmeyi gözlemleyeceğiz.

20 Yıla Özel Kitap
Vakfımızın 20 yıllık hikayesi kitap oluyor. 5 çocuğun eğitimini desteklemek
için kurulduğumuz 1994 yılından bu
yana yaşadıklarımız, dokunduğumuz
hayatlar, gerçekleştirdiğimiz projeler...
Bazen engeller çıktı karşımıza aşılmaz
gözüken. Bazen de olanaklarımızın
yetersizliği bağladı elimizi kolumuzu.
Ama biz hepsini aşmayı başardık. İşte
bu yaşadıklarımızın hepsi desteğini
bizden hiç bir zaman esirgemeyen
İclal Aydın’ın kaleminde hayat bulacak
ve STK kurmak veya sosyal sorumluluk dünyasında yer almak isteyenlere
ışık tutacak.
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Çocuklarımıza Özel
Psikolojik Terapi Vereceğiz

Siz Hayal Edin
Biz Gerçekleştirelim

Vakıf olarak ilköğretim çağından Üniversite sonuna kadar
desteklediğimiz çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal
gelişimleri için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Ancak maalesef bazı çocuklarımızın gelişimleri, ailevi kayıplar, bakım
ihmali gibi sebeplerden dolayı yaşıtlarıyla aynı seyretmeyip
gerisinde veya ilerisinde kalabililiyor.
HSBC ile gerçekleştireceğimiz TOÇEV Çocukları Psikolojik Destek Projemiz ile bu çocuklarımızla özel çalışmalar
yürütmeyi planlıyoruz. Projemizle; çocukların Sosyal
gelişimlerini güçlendirecek, sosyal yaşamda var olabilmeleri, duygusal gelişimleri üzerinde durarak, duygusal farkındalık yaratmayı ve öfke yönetimini, zihinsel gelişimlerini
destekleyerek, iletişim becerilerini, etkin dinleme ve ifade
etme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Proje süreci,
İstanbul-Vize-Ankara- Sinop illerinde yaşayan çocuklarımıza atölye çalışmaları, bireysel psikolojik seanslar ve aile
görüşmeleri yapılarak devam edecek.

Köy çocuklarının ve öğretmenlerinin en çok yaptığı şey
hayal etmek. Çoğu zaman, soğuk geçirmeyen camları, sıcacık duvarları, teknoloji malzemeleri ile dolu bir okul süsler
hayallerini… Tıpkı; gazetede okudukları, televizyonda
gördükleri şehir merkezindeki okullar gibi…
Biz de bu hayalleri gerçekleştirmek için çıkıyoruz yola.
Eren Holding ile planladığımız proje ile belirlediğimiz köy
okullarına gideceğiz ve teknolojik olarak neye ihtiyacı varsa
karşılayacağız: Printer, Akıllı Tahta, Projeksiyon Cihazı,
Fotokopi Makinası, Kaynak Kitaplar…
Sağlıklı ve yeterli imkanlarla eğlenmek de hakları. Bu nedenle eğer oyun parkları yoksa onu da yapacağız.Ve onları
ziyarete gittiğimizde, bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirmek için, tüm çocuklarımıza kırtasiye malzemesi
ve oyuncaklar hediye edeceğiz.
Tek beklentimiz de mutlu yüzler ve umut dolu gelecekler...
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TOÇEV ürünleri SOPSY’de
Sizler için özel olarak hazırlanan
kupadan tohum kaleme, tişörtlerden
peluş oyuncaklara kadar onlarca ürün
tocevdukkan.sopsy.com adresinde.
İster kendinize, isterseniz sevdiklerinize alarak mutluluğunuzu okuma
istekli çocuklarımızla paylaşabilirsiniz.
Kurumsal olarak da değerlendirebileceğiniz ürünlerimizle, çalışanlarınızın,
iş ortaklarınızın veya müşterilerinizin
özel günlerini paylaşın ve vakfımıza
destek olmanın gururunu onlara da
yaşatın.

Butterfly’dan
Tatlı Destek
El yapımı özel çikolata markası Butterfly kurumsal olarak çikolata alan
müşterilerine vakfımıza bağış imkanı
sunuyor. Böylelikle de her çikolata
satışından çocuklarımızın eğitimi
için destekte bulunuyor. Teşekkürler
Butterfly.

Kitaplarımız
Porland’da

Yuvarlayın
Destek Olun

Türkiye’nin en önemli porselen markalarından Porland, kitaplarımızı mağazalarında satarak vakfımıza 2014’te
de desteğini sürdürdü. Siz de Porland
mağazalarında satılan kitaplarımızdan
alarak okuma istekli çocuklarımızı
destekleyebilirsiniz.

Alışveriş sitelerinden yaptığınız alışverişlerin ardından ödeme tutarınızı
yuvarlayarak vakfımıza destek olabileceğiniz sistem Biletix, Morhipo, NetWork, Fabrika, Boyner, Gittigidiyor ve
Divarese’te. Yuvarlayın, destek olun...

TOÇEV Ürünleri
İnternet Sitelerinde

Bağışlanan Kıyafetlerimiz
“Aslı’nın Dolabı”nda
İlk olarak kendi kullanmadığı kıyafetleri STK’lara destek olmlak için
satışa çıkararak çalışmalarına başlayan
Aslı Güvenç , 2014’te destek olduğu

STK’lara vakfımızı da ekledi. Birbirinden şık ve özel kıyafetlerimizin satışta
olduğu siteye http://www.aslinindolabi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Okuma istekli çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca destek verdiğimiz zorlu
yolda, çalışmalarımıza gelir sağlamak
amacıyla hazırladığımız ürünleri internet sitelerinde sizlere ulaştırıyoruz. Size
özel tasarlanmış kupamızdan hikaye
kitaplarına, geri dönüşümlü malzemelerden hazırlanmış ve tepesinde Batı
Ladin ağacı tohumu bulunan kalemlerden Joy Selection müzik cd’mize kadar
bir çok ürün... Hepsi bir tık uzağınızda.
Gittigidiyor ve Morhipo sitelerindeki
dükkânlarımızdan ürün alarak çocuklarımızın eğitimini destekleyebilirsiniz.

Ürünlerimizden satın alarak veya kurumunuzun bizimle çalışmasını sağlayarak
vakfımıza destek olabilirsiniz.
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firmanıza özel logolu çalışmalarla kurumsallığınızı koruyun
değer verdiklerinize özel olduklarını hissettirin
çalışanlarınızın firma bağlılığını artırın
markanızı güçlendirin
farklılığınızı gösterin

20 yıllık TOÇEV tecrübesi sizinle
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Çocuklarımız

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 2014’te düzenlediğimiz aktivitelerimiz:

Cumhuriyet’e Coşkulu Kutlama
Çocuklarımızla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük gurur ve coşkuyla kutladık. Renaissance İstanbul
Bosphorus Hotel’in desteği ile gerçekleştirdiğimiz kutlamamızda ilk olarak
Çocuk ve Gençlik Tiyatromuzun
geçmiş dönem oyuncularından Tanyar

Ablak Cumhuriyetimizin kurulum
sürecini anlattı. Sunumun ardından
çocuklarımız yemeklerini yedi.
Kendilerine hazırladığımız şablonlar
üzerinden gruplar halinde 29 Ekim gazetesi tasarlayan çocuklarımız kutlamanın sonunda müzik eşliğinde eğlendi.

Uçurtma Müzesi’nde
Çok Eğlendik

İstanbul’da yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle 22
Mart’ta Üsküdar Uçurtma Müzesi’ni gezdik. Çocuklarımız,
müze seyahatinde çok eğlendiler. Özellikle de hayal güçlerini zorlayan uçurtma tasarımları karşısında, hayranlıklarını
gizleyemediler.
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Deniz Müzesini Gezdik
İstanbul’da yaşayan Ortaokul son sınıfı ve lise öğrencilerimizle birlikte İstanbul Deniz Müzesi’ni gezdik. Boğaziçi
Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü’nün organize ettiği gezimizde, çocuklarımız Osmanlı’nın ve Genç
Türkiye’nin denizcilik tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi aldı. 29
Mart Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz etkinlikte özellikle Saltanat Kayıkları çocuklarımızın ilgisini çekti. Etkinliği
organize ederek çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmelerini sağlayan BÜYAK’a teşekkür ederiz.

Kids For Freedom ile
Çocuklarımız Özgürlüğe Yelken Açtı
Çocuklar için yelkencilik projesi olan
ve bir çok ülkeden çocukların yer
aldığı Kids For Freedom projesine
bu sene TOÇEV çocukları da katıldı. Her yıl Temmuz’un son haftası
Marmaris’te gerçekleşen projede çocuklarımız tekneyle koyları gezdi. Bir
hafta süren projede yelken açmadan
yelken kullanmaya kadar yelkencilikle
ilgili çalışmalar yaparken, uğranılan
her sahilde de birbirinden güzel aktivitelerde yer aldılar.
Phoenix Yatçılık firmasının sos-

yal sorumluluk projesi "Kids for
Freedom"da çocuklar gruplar halinde
yelkenli teknelerde halatları bağlamayı, yelkenleri açmayı, usturmaçaları
takmayı ve seyir halinde kaptanı asiste
etmeyi öğrenerek denizcilik sektörünü
tanıdı. Altı farklı ülkeden toplam 84
öğrencinin katıldığı kampta öğrencilerimiz yabancı akranlarıyla iletişim
kurdular. Futbol, takı tasarımı, dans,
yüz boyama gibi kulüplere katıldılar.
Aynı zamanda gönüllü genç hocalarından yüzme dersleri aldılar.

23 Nisan’ı KOÇ Üniversitesi’nde Kutladık
Koç Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği 23 Nisan Şenliği’nde çocuklarımız çok eğlendi. KOÇ Üniversitesi
Kampüsü’nde tamamen öğrencilerin
çalışmalarıyla gerçekleşen şenlikte
çocuklarımız güne tiyatro oyunu izleyerek başladı. Ardından Spor Salonu’na
kurulan şişme oyuncakların yanına
giden çocuklarımız burada oyuncaklarla doyasıya eğlendi. TOÇEV ile birlikte
bir çok STK’nın ve resmi kurumların
desteklediği çocukların da katıldığı
şenlik bayram havasında geçti.

Öğrencilerimizle Heybeliada’yı Gezdik

Lise ve üniversite
öğrencilerimizle
beraber 11 Eylül’de
Heybeliada’ya gittik.
Güzel bir ada turu
yaptığımız gezimizi,
eğlenceli bir piknikle
sonlandırdık.

Aybike
Yurtsever Guşa
Genel Müdür
Yardımcısı
Çeşitli zamanlarda ve çeşitli yerlerde farklı çocukların davranışlarını
gözlemleyip içinizden “ahhh bu
çocuklar, hepsi aynı” diyerek gülümsediğiniz oldu mu hiç? Aslında
bu düşünce bende çoğu zaman acı
bir tebessüm oluşturur. Çünkü her
çocuk aynıdır ama her ebeveyn
farklıdır. Bu farklılık kimisi için bir
“şans” iken kimisi için “şansızlık”tır.
Düşünsenize dört veya beş yaşında
bir çocuksunuz, anaokuluna giderken anneniz sizi öperek uyandırıyor,
güzelce giydiriyor ve sizi okula bırakıyor veya servise bindiriyor, akşam
döndüğünüzde evde mis gibi yemek
kokusu ve annenizin veya bir yakınınızın gülen yüzü sizi karşılıyor.
Bir şeyler atıştırdıktan sonra evdeki
oyuncaklarla oynamaya, hafta sonu
ise hep beraber parka gidip oyunları
çeşitlendirmeye devam.
Bir de şöyle düşünün; beş altı yaşlarındasınız, anneniz ve tanımadığınız birçok kadınla aynı büyük odayı
paylaşıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz aynı büyük oda akşam yatıyorsunuz aynı büyük oda. Anaokuluna
giderken (ki eğer gidebiliyorsanız)
anneniz sizi bu “büyük oda”nın kapısına kadar getirebiliyor, sonra bir
abla sizi okula gitmeniz için uzun
bir koridordan ve kapılardan geçirip
dışarıya çıkartıyor. Döndüğünüzde
oyuncaklar yerine yine bu büyük
oda sizi karşılıyor. Oyun oynayacak özel bir alan, kendinize ait bir
yatak veya ilginizi fazlasıyla çeken
ses çıkaran bir oyuncak… Bunların
hepsini yaşam alanınızın dışında
bırakmak zorundasınız. Anneniz
dahil sizinle oyun oynayan pek yok,
etrafınızda bir çok kadının ağzında
masallar yerine şiddet dolu sözler,
küfürler, yaşanmışlıklar… Hafta
sonu bu büyük odadan başka bir yer
seçeneğiniz yok, “her çocuk gibi”
anne parka gidelim diye tuttursanız
bile nafile. Nedenini bile anlamadan
kapalı kapılar arkasında büyümeye
çalışıyorsunuz.
Biliyor musunuz, Türkiye’de 0-6
arası yaklaşık 600 çocuk anneleriyle
birlikte cezaevlerinde kalıyor!
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Şenlik Tadında Piknik ‘14
Her sene geleneksel olarak İstanbul’da
yaşayan çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz pikniğimizde bu sene de çok
eğlendik. ISS Catering’in desteğiyle
yemeklerimizi yerken, pikniğimize yine gönüllü destek veren SİM
Animasyon’un birbirinden eğlenceli
oyunlarıyla da çok eğlendik. Her sene
pikniğimize gönüllü ev sahipliği yapan
Hezarfen Havaalanı’nda sabah saatlerinde başlayan pikniğimiz, akşam
saatlerinde son bulurken, hiçbirimiz
saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Geleneksel TOÇEV Pikniği ‘14’te bize des-

tek olan ISS Catering, SİM Animasyon
ve Hazerfan Havaalanı İşletmesi’ne
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

İçimizdeki Sanat
29 Eylül’de katıldığımız ÜLKER
Çocuk Sanat Atölyesi’nde ilköğretim
öğrencilerimiz içlerindeki sanatçıları
keşfetti.

Çocuklarımız Sahada
Çocuklarımız, 16 Eylül Salı günü
Master Card’ın davetlisi olarak Galatasaray-Anderlecht Şampiyonlar Ligi
maçında futbolcularla fair-play için
sahaya çıktı. Çocuklarımızın heyecanı
görülmeye değerdi.

Öğrencilerimizle
Bolu’yu gezdik

TOÇEV İftarı ‘14 Çok Keyifli Geçti
Öğrencilerimize ve ailelerine her sene
geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar
yemeğini bu sene 12 Temmuz Cumartesi günü ISS’in merkez binasında organize ettik. Yemeğimizde, derslerinde
başarılı olan çocuklarımıza hediyelerini verdik. Sene boyu düzenlediğimiz
aile eğitimlerimize katılan velilere
ödüllerini vermemizin ardından iftar
yemeğimizi neşe içinde yedik. Gecenin sonunda da ailelerimize Yiyecek
Kolileri’ni verdik. Keyifli geçen yeme-
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ğimizde bize destek olan ISS’e, Mapfre
Sigorta’ya ve Tursan’a teşekkür ederiz.

Gurur kaynağımız başarılı öğrencilerimiz ile birlikte bu sene de kültür
turu yaptık. Başarıyı vurgulamak ve
öğrencilerimizi ödüllendirmek için
yaptığımız gezimizi 16-28 Ağustos
tarihleri arasında Bolu’ya gerçekleştirdik. Bolu Valisi’ni ziyaretimiz ile
başladığımız gezimizde ilk gün şehir
merkezini gezdik ve Termal’e gittik.
İkinci günümüzü ise Yedigöller’i
gezerek geçirdik. Son günümüzde de
Abant Milli Parkı’na giderek burada
piknik yaptık.

Yılbaşı Partimizde Çok Eğlendik
Her sene çocuklarımız ve aileleri
ile birlikte geleneksel olarak düzenlediğimiz yılbaşı partimizi bu sene
21 Aralık’ta Kemal Özkan Sünnet
Sarayı’nda gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yoğun katılım gösterdiği partide
ISS Catering’in desteği ile yemeklerimizi yedik, SIM Animasyon’un
destekleri ile oyunlar oynadık.
Hediyeler Süzer Plaza’dan
Yılbaşı partimize sayılı günler kala

çocuklarımızı tek tek aradık ve hediye
olarak ne istediklerini sorduk. Sonunda oluşan listeyide Süzer Plaza çalışanlarına verdik. Onlar da çocuklarımızı
kırmayarak onları hediyelerle mutlu
etti. Yılbaşı partimizde çocuklarımızın
mutluluklarını artıran Kemal Özkan
Sünnet Sarayı’na, ISS Catering’e, Süzer
Plaza’ya, Tursan’a, Başaran’a, Selin
Necipoğlu’na ve tüm gönüllülerimize
sonsuz teşekkürler.

Mezunlarımızla Gururluyuz
2014 yılında 23 öğrencimiz daha
üniversite eğitimini başarıyla tamamlayarak bizleri gururlandırdı. İşte o öğrencilerimiz ve bitirdikleri bölümler:
Ahmet Nur Yıldırım, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği, Baran Akkurt,
Malatya İnönü Üniversitesi İlköğretim
Matematik Öğretmeliği, Ebru Gici,
Adıyaman Besni Üniversitesi Büro
Yönetimi, Fatma Akalın, Süleyman
Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Bölümü, Fatma Güneyli, Yıldız Teknik Üniversitvesi Mimari Restorasyon
Bölümü, İdris Çelik, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü, İshak Gün, Sakarya
Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği,
Maşallah Yalçın, Bingöl Üniversitesi Yaşlı Bakımı, Mehmet Nurullah
Taymur, Dicle Üniversitesi Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği, Mehmet Sıddık
Badem, Adıyaman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Öğretmenliği, Meral Salman,

Hatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret
Lojistik Bölümü, Nermin Bektaş,
Muğla Üniversitesi Biyoloji Bölümü,
Sedef Kargın, Tünceli Üniversitesi
Gıda Teknikerliği, Sezer Çimen, Marmara Üniversitesi Elektrik Bölümü,
Sena Nur Ertekin, Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, Sevcan Yıldız,
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Coğrafya Bölümü, Süleyman Demir,
Kütahya Dumlupınar Yüksek Meslek
Okulu Elektrik Bölümü, Uğur Kurt,
Trabzon Teknik Üniversitesi İşletme
Bölümü, Ümmügülsüm Akkum,
Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Vedat Elçi, Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi Matematik Öğretmenliği, Yasemin Aydemir, Giresun
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği,
Zehra Demir, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Zihinsel Engelliler
Öğretmenliği, Zehra İpek, İstanbul
Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Minopolis’te Meslekleri Öğrendik
İstanbul’da yaşayan ilkokul öğrencilerimizle beraber 28 Ağustos
Pazar günü Marmara Forum’daki

Minopolis’e gittik. Çocuklarımızın
meslekleri öğrendiği etkinlikte çok
eğlendik.

Aydan Kızıloklu
İktisadi İşletme
Gönüllü
Bağış Yöneticisi

Yirmi yıl. Gerçekten dile kolay.
Çok güzel hedeflerle çıktığımız
bu yolda tam yirmi yılı geride
bıraktık. İlk hedeflerimizi aştık, daha büyüklerini belirledik.
Sonra daha da büyüklerini.
Yıllar takvim yapraklarından
dökülürken tatlı yorgunluklarını
bıraktı hatıra olarak. Sonunda
yoğun tempoda gerçekleştirdiğim
gönüllülük çalışmalarımı biraz
daha ağırlaştırmam gerektiğine
karar verdim ve yirmi senelik
gönüllülük ile 12 senelik bilfiil
yürüttüğüm Gönüllü Bağış Yöneticiliğini sonlandırdım. Manevi
ailelerimizin ve destekçilerimizin
her telefonunda ben çıkamayacağım artık maalesef. Bunun hüznü
içimi burksa da genç arkadaşlarımızın bayrağı devraldığını
görmek bir o kadar mutlu ediyor.
Biliyorum ki TOÇEV daha nice
yirmi yıl var olacak ve çocukların
umudu olmaya devam edecek.
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Atölyelerimizle Çocuklarımızla Beraberdik
“Koşulsuz Paylaşım”
Paylaşımın önemini ve değerini
vurguladığımız “Koşulsuz Paylaşım”
temalı atölye çalışmamızı Mayıs
ve Haziran aylarında, Adıyaman,
Mardin, Şanlıurfa, Sinop, Kırklareli,
İstanbul ve Ankara’daki bütün çocuklarımızla gerçekleştirdik.
Atölye çalışmamızda ilk önce çocuklarımızı yaşlarına göre gruplara ayırdık. Daha sonra, verdiğimiz kâğıtlara
bir yemek resmi yaparak kendi aralarında paylaşmalarını istedik. Bunun
ardından hepsine birer balon dağıttık.
Şişirdikleri balonlarını, hangisi kimin
olduğu belli olmayacak şekilde karıştıran çocuklarımız, rastgele balonlar
alarak birbirlerine hediye etti. Son
olarak da büyük boy bir pantolona
iki çocuğumuz birer ayağını soktu ve
böyle yürüme egzersizi yaptı. Hem
çalışmalar hem de çalışmalar esnasında yapılan sohbetler, paylaşım üzerine çocuklarımızın farkındalıklarının
gelişiminde çok faydalı oldu.

“Güçlü Kişiliğim ve Sokak Hayvanları”
2014 yılındaki ikinci atölyemiz için
de Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
yine Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa,
Sinop, Kırklareli Vize, İstanbul ve
Ankara’daki bütün çocuklarımızla bir
araya geldik.
“Güçlü Kişiliğim ve Sokak Hayvanları” temalı atölyemizin ilk çalışmasını
çevremizdeki insanların olumsuz
düşüncelerinden etkilenmemek için
gerçekleştirdik. Çalışmamızda iki
kişi sohbet ederken arkasında bir kişi
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çocuğumuzun kulağına olumsuz düşünceler fısıldadı. Onun arkasındaki
kişi de olumlu düşüncelerini. Çalışma
sonunda da çocuklarımızla, olumsuz
düşüncelerden ne kadar etkilendiği
üzerine sohbet ettik.
İkinci çalışmamızda da halka şeklinde toplanıp bir kişiye hoş olmayan
bir kıyafet giydirdik. Gruptaki herkes
onu eleştirirken, ortadaki kişi nahoş
kıyafetine yönelik eleştirilere güçlü
kişiliğine yönelik savunmasıyla geri

bildirimler verdi. Eleştiren halkadan kişiler ikna oldukça alkışlamaya
başladı ve ortadaki kişi tüm grup
alkışlayana kadar kendini savunmaya
devam etti. Böylelikle çocuklarımızın kişiliklerinin güçlü yanlarını fark
etmesini sağladık.
Son olarak da uygun malzemelerle
sokak hayvanları için barınaklar inşa
ettik ve çocuklarımızın diğer canlılar
için olumlu pekiştirmeler yapmasını
sağladık.

Ebeveynlik Tarzınız Nedir?
Ebeveynlik Tarzı testimizi çözerek ebeveynlik tarzlarından hangisine uyduğunuzu öğrenebilirsiniz.
1) Çocuğunuzun parkta başka bir çocuğa
vurduğunu gördünüz.
a) Sorunu kendi aralarında çözmelerini
beklersiniz.
b) Çok sinirlenir ve çocuğunuzu eve götürürsünüz.
c) Çocuğunuza başkalarına vurmanın doğru olmadığını söyleyip, diğer çocuktan özür
dilemesini istersiniz.
2) Çocuğunuz yaşına uygun olmayan bir
film izlemek istiyor. Gerekçe olarak da filmi
tüm arkadaşlarının izlediğini bir tek onun
izlememiş olduğunu söylüyor.
a) İzlemesine izin verirsiniz.
b) Bu film onun yaşına uygun olmadığı
için, sinirlenir ve ona bu filmi izlemek
isteyerek film izleme hakkını kaybettiğini
söylersiniz.
c) Filmin yaşına uygun olmadığını anlatıp
beraber başka bir film seçmeyi teklif edersiniz.
3) Eve geldiğinizde çocuğunuzun arkadaşıyla birlikte tüm salonu dağıttığını
görüyorsunuz. Bununla beraber size evde
oynamaktan sıkıldıklarını ve dışarı çıkmak
istediklerini söylüyorlar.
a) Çocukların dışarı çıkmalarına izin verip
evi siz toplarsınız.
b) Çocuğunuzu ortalığı bu hale getirdiği
için azarlayıp, dağıttıklarını onlara toplatırsınız. Sonuçta bu kadar şımarmamalıydı.
c) Çocukların ortalığı toplamasına yardım
eder, kim daha çok oyuncak toplayacak
yarışması yapmayı önerirsiniz.
4) Çocuğunuz saat geç olmasına rağmen
yatağa girmeyi reddedip bir şeyler yemek
istediğini söylüyor.
a) İstediği şeyleri yemesine izin verirsiniz.
b) O saatte bir şey yemesinin yanlış olduğunu bildiğinizden bir şey yemesine izin
vermeden onu yatağa yollarsınız.
c) Sağlıklı bir şey atıştırmasına izin verir
ancak bir dahaki sefere acıkmaması için
akşam yemeğinde daha çok yemesi gerektiğini söylersiniz.
5) Çocuğunuz kendi sorumluluğunda olan
işleri (oyuncaklarını toplamak, balığın
suyunu değiştirmek vb.) yapmıyor.
a) Yapılması gerekenleri siz yaparsınız.
b) Kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenmeli, kızar ve sorumsuzluğunu
cezalandırırsınız.
c) Yapması gerekenleri ona hatırlatır, bunların onun sorumluluğunda olduğunu söyler ne zaman tamamlayacağını sorarsınız.
6) Çocuğunuz, alışveriş yaparken gördüğü
oyuncağı size aldırmak için kendini yerlere

atıp, tepiniyor. Ama seçtiği oyuncak gereksiz. Herkes size bakıyor.
a) Susması için istediği oyuncağı alırsınız.
b) Toplum içinde isteklerini böyle dile getirmemeli. Ona böyle davrandığı için kızar
ve uzun bir süre oyuncak alma hakkını
kaybettiğini söylersiniz.
c) Çocuğunuza hayır der, oyuncağı çok
istiyorsa harçlıklarını biriktirdiğinde onu
buraya tekrar getireceğinizi, bu şekilde
davranmasının ona bir şey kazandırmayacağını söylersiniz.

7) Çocuğunuz dışarıda oynamak istiyor
ancak yemek vakti olduğu için izin vermek
istemiyorsunuz. “Lütfen!” diyor, siz yine
“hayır” diyorsunuz. “Söz veriyorum, sadece
10 dakika sonra geleceğim. Lütfen. Lütfen.
Lütfen.” diyerek ısrar etmeye devam ediyor.
a) Dayanamaz izin verir ancak 10 dk sonra
dönmesini istersiniz.
b) Daha fazla ısrar etmemesini söyler, ısrar
etmeye devam ederse odasına yollayıp,
akşam televizyon izleme hakkını kaybedeceğini söylersiniz.
c) Hayır der, isterse yemekten sonra oynayabileceğini söylersiniz.
8) Çocuğunuz oyalandığı için okul servisini
kaçırıyor.
a) Bu doğaldır. İşinizi bırakıp çocuğunuzu
okula kendiniz götürürsünüz.
b) Böyle bir şey sizin ailenizde olmaz,
çünkü sabahları herkesin sıkı bir şekilde
uyacağı bir düzen uygulanır.
c) Çocuğunuzu kendiniz götürürsünüz
ama yolda giderken ertesi gün için daha
organize olma sözü alırsınız.
9) Çocuğunuz, bu ay içinde üçüncü kez
okul defterini kaybediyor.
a) Ona yeni bir defter alır, daha dikkatli
olmasını söylersiniz.
b) TV seyretmek veya dışarıda oynamak
gibi bir ayrıcalıktan mahrum edersiniz.
Cezasını çekerse defterini kaybetmemeyi
öğrenir.
c) Onunla sorumlulukları hakkında konuşur, yeni defterin maliyetinden bahseder,
eşyalarına nasıl sahip olacağını öğretirsiniz.

A’lar fazla ise; Aşırı Hoşgörülü Ebeveynsiniz
Çocuğunuza hayır demeyi genellikle çok
zor buluyorsunuz. Israrlarına pek dayanamıyorsunuz. Herkesi mutlu etmeye
çalışırken siz yıpranıyor olabilirsiniz. Çocuğunuz üzerindeki kontrolünüzün az olması
kızgınlık ve hayal kırıklığı yaratıyor olabilir.
Yanlış ya da yalnız değilsiniz. Sadece bazı
yeni beceriler kazanmanız gerekiyor. Çocuğunuzla işbirliği yapmayı ve yanlış davranışlarla baş etmeyi öğrendiğiniz zaman,
ebeveynlikten ve çocuğunuzla olmaktan
çok daha fazla zevk alacaksınız.
B’ler fazla ise; Otoriter Ebeveyn
Kurallarınız var ve çocuğunuzdan
bunlara uymasını bekliyorsunuz. Kurallara uyum göstermediği durum ceza ile
sonuçlanıyor. Çocuğunuzdan taleplerinize sorgulamadan uymasını bekliyorsunuz. Ama burada bir olumsuzluk var, bu
durum onun kuralları bilmesini ancak
kuralların konulma sebebini bilmemesine
neden oluyor. Ceza korkusu veya ödül
beklentisi ile iyi davranışlar sergileyen
bir çocuk ebeveyn yanında olmadığı
zamanlarda ona yardımcı olacak özdisiplini edinemez. Otoriter ebeveynleri
olan çocuklar otoriteye boyun eğmeyi
öğrenirler ve kendilerini ifade etmeyi
öğrenemezler. Onlara her zaman ne
yapmaları gerektiğini söyleyen birisinin
varlığına alışmaları onları yanlış yerlere
götürebilir. Kurallarınız olması kötü değil
ancak onları zaman zaman biraz esnetmekten zarar gelmeyeceğini öğrenmeniz
lazım. Çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar
okumanızda yarar var.
C’ler fazla ise; Açıklayıcı-Otoriter Ebeveynsiniz
Test sorularını dürüstçe yanıtladığınıza
emin misiniz? Cevaplarınıza bakarsak
işinizi gayet iyi yapıyorsunuz. Bu konuda
kitaplar okumuşsunuz, kurs almışsınız veya
size model olacak iyi bir aileniz varmış.
Çocuk eğitimi konusunda çok şey bilmeniz
kötü bir gününüzde yaptıklarınızı başarısız görmenize neden olabilir. Mükemmel
ebeveynlik diye bir şeyin olamayacağını
unutmamanız gerekir. Sizin genel ebeveynlik yönteminiz sağlıklı ve üretken, böyle
devam edebilirsiniz.

Elif Avcı
Eğitim Bölümü
Psikolog
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Zamanı kaliteli yapan nedir?
Kimsenin dilinden düşürmediği
kaliteli zaman, çocuğunuzla birlikte
olmaktan keyif almanızdır. İki taraf da keyif alınca ilişkiyi beslemiş
olur. İlişkide, çocuğunuzu ne zaman
koruyup ne zaman kendi tecrübelerini
kazanmasına izin vereceğinizin sınırını bilmeniz önemlidir. Hayatı
her duyusuyla hissetmesine izin
verin, kendinizin de, çocuğunuzun da.
Bugün 5 duyunuza hitap edecek
ne yaptınız? Her günün sonunda kendinize, eşinize ve çocuğunuza “Bugün ne yaptın?” “Günün nasıl geçti?” yerine yeni 3
soru sorun; -Bugün seni mutlu
eden ne oldu? -Bugün seni üzen
ne oldu? –Bugün yeni öğrendiğiniz ne oldu? Bu aranızdaki
iletişimi, duygu farkındalığını
ve paylaşımı güçlendirecektir.
Akşam işten eve geldiniz saat
geç, siz yorgunsunuz, çocuğunuz ilgi bekliyor. İşte tam o
anda kendi ihtiyaçlarınızı geri
plana atıp beş dakika için bile
olsa çocuğunuza sevginizle
vakit ayırarak, olumlu, sakin ve
istekle, istediği oyuna katılarak
ona hizmet ediyorsanız, aktif
dinlerken duygusunu fark edebiliyorsanız; o andaki bedensel,
duygusal ihtiyacının ne olduğunu anlıyorsanız kaliteli zamanınız başlamış demektir. Gerçekçi konuşalım,
bazen gerçekten enerjiniz olmayabilir.
Dürüst olmak, olumlu olumsuz her
duyguyu ifade etmek,
“Şu an
kendimi
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bu oyuna veremiyorum, birlikte oynayabileceğimiz farklı bir oyun bulalım
mı?” gibi önerilerde bulunabilmek de
önemlidir. “Ben” dilini kullanarak “Bu
oyun çok sıkıcı” demek yerine “Ben bu
oyundan keyif alamıyorum” demelisiniz.

Çocuklar, söylediklerinizin ne olduğundan çok; nasıl söylediğiniz, sesinizin tonu ve vücut dilinize bakıyorlar.
“Ben iyiyim” derken iş yerindeki
aksaklığı, trafik stresinizi, eşinizle
probleminiz ses tonunuza kadar yansıyor olabilir ve çocuğunuz bunu fark
ettiğinde kafası karışır. Bu durum da
aranızdaki “güveni” zedeler.
Bu yüzden ebeveyn olarak önce kendi
ihtiyaçlarınızı fark edip, kendinize
anlayış ve çözümle yaklaşmalısınız
ki, çocuğunuzu büyütürken ona da
faydanız dokunsun.
Ebeveynin de kendine ait özel alanı
ve özel vakti olmalıdır. Bunu
çocuk da bilmelidir. Çalışan
ebeveyn olmanın avantajı, iyi
organize olabilmektir. Günlük
işlerinize çocuğunuzla vakit
geçirmeyi de eklemeniz, önleyici bir çalışma niteliğinde
çocuğunuzun normal psikolojik gelişimine katkıda bulunacaktır. Aksi takdirde çocuğunuz

sizden vaktinizi davranış problemleri
göstererek isteyecek ve onunla zoraki
ilgilenmek zorunda kalacaksınız.
Yoğun çalışmanın verdiği suçluluk
duygusu sebebiyle ebeveynliği bir
görev olarak görmeyin, çocuğunuzla
ilişki kurmanın keyfine varın. Doğal
bir şekilde çocuğunuzun ihtiyaçlarını görerek, ev ve iş dengesinde kurduğunuz iletişim,
zamana kaliteyi kendiliğinden
getirecektir.
Çocuğunuzla kaliteli zaman
geçirmek için etkinlikler düzenleyin ve mutlaka etkinlik içine
sohbetler ekleyin.
İşte size kalite zaman geçirmek
için birkaç ipucu,
-Mutfak işlerinde onun eserler
yaratmasına izin verirseniz,
yaratıcılığını geliştirirken, siz
meşgulken sıkılmaz.
-Alışveriş listesini birlikte yapıp,
bir miktar paranın sorumluluğunu verip, bazı ürünleri ona
aldırabilirsiniz.
-Bir kenardaki boncuklar,
düğmeler, alüminyum folyo,
kumaşlarla bir şehir, bir eğlence
parkı oluşturabilir veya bir uzay
üssü planlayabilirsiniz.
-Sanatçı bir çocuğunuz varsa
film için birlikte kartondan
yapacağınız bir kamera ile etrafında gördüklerinin filmini çekebilir,
hayal gücüyle istediği yere gidebilir.
-Geleceğin bilim adamı sizin evinizdeyse, ona iyi bir gözlemci olması için
bir defter hediye ederseniz, doğaya
zarar vermeden bulduklarını yapıştırıp, araştırmacı gözüyle ilgili bilgileri
toplayabilir.
Çok çocuklu bir aileyseniz, her
çocuğun eşit ilgi görmesi önemlidir.
Kıyaslama, arzu ettiğiniz gibi hırs değil, “onu benden daha çok seviyor, ben
değersizim.” algısı yaratabilir. Anne ve
babayla dengeli vakit geçirebilmesi de
önemlidir, baba işten çocuk uyuduktan sonra dönüyorsa, çocuğun uyku
saatleri, babasıyla vakit geçirmesine
göre düzenlenebilir.
Ceyda Demirbaşoğlu
Eğitim Bölümü
Psikolog

Sömestre Tatilini Dolu Dolu Geçirdik

Her sene olduğu gibi, bu sömestre
tatilini de, çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz birbirinden güzel ve
eğlenceli aktivitelerimizle dolu dolu
geçirdik. Neler yoktu ki aktivitelerimizde: Buzda kaydık, bowling oynadık, sinema ve tiyatro izledik, kariyer

Yeþil Nokta Yarým Sayfa Dergi Ýlaný.pdf 1 18.2.2015 10:43:20

günü gerçekleştirdik...
Aktivitelerimize 29 Ocak’ta Airport
AVM’de bowling oynayarak başladık.
Ortaokul ve lise öğrencilerimizin katıldığı bu etkinlikle aynı gün yine Airport
AVM’de Buz Pateni yaptık. Sinop’un
Durağan ilçesinde 29 Ocak’ta, Boyabat
ilçesinde de 30 Ocak’ta çocuklarımızla
birlikte “Şirinler 1” filmini izleyip oyunlar oynadık. 31 Ocak’ta yine bowling
için ortaokul ve lise öğrencilerimizle
Korukent Bowling’teydik. 1 Şubat’ta
ilkokul öğrencilerimizle Kağıthane
Sadabad Sahnesi’nde Pıtlatan Bal oyununu izledik. 3 Şubat’ta Ankara’daydık.
Arcadium AVM’de Ankaralı öğrencilerimizle birlikte Buz Devri 4’ü izledik.
Yine Buz
Devri 4 filmini izlemek
için 4 Şubat’ta
ilkokul ve
ortaokul öğrencilerimizle

birlikte Nişantaşı Citys AVM’deydik.
5-7 Şubat tarihleri arasında gittiğimiz
Adıyaman ve Mardin ile 6 Şubat’ta git-

tiğimiz Kırklareli’nin Vize ilçesinde de
çocuklarımızla film izleyip oyunlar oynadık. Metrocity Iceporto’da 7 Şubat’ta
ortaokul ve lise öğrencilerimizle buz
pateni yaparken, yine aynı gün Astra
Zeneca’da lise
ve üniversite
öğrencilerimizle birlikte
kariyer günü
gerçekleştirdik.

Mağazalarımız “ Yeşil Nokta” oluyor...
Nişantaşı Şubemiz İstanbul’un ilk “Yeşil Nokta” sertifikalı marketidir.
Yeşil Nokta nedir?
Yeşil Nokta Projesi; en çok kullanılan doğal kaynakların; tüketim kanallarından tasarruf etmeye dayalı bir sistem
üzerine kurulmuştur. Dünyamızın içinde bulunduğu çevresel sorunlar, ancak herkesin kendi üzerine düşeni
yapmasıyla aşılabilir. Bu sebeple üretimden tüketime kadar zincirin her halkasının, üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirmesinin çok önemli olduğunu düşünen Unilever, WWF ile “Yeşil Nokta”
projesini başlattı.
Mağazaların enerji verimliliğini en üst seviyeye çekerek onları birer Yeşil Nokta'ya dönüştüren proje,
perakende sektörünü, gelecek nesillere doğru koşullarda taşımak adına büyük önem taşıyor.

Yeşil Noktaların önemli kazanımları
•Yeşil Nokta projeli dış ışıklandırmada LED sistemler kullanarak %33 elektrik tasarrufu sağlanır.
Bu bir futbol sahasının yarısı kadar büyüklükteki orman alanının sağladığı karbon emisyonu faydasına denk gelmektedir.
• Su tasarruflu armatürler ve sensörlü musluklar kullanarak, normal musluklara kıyasla %85'e varan oranda tasarruf edilir.
• Enerji tasarruflu soğutucu kullanımı ile yılda 8,241 kWh enerji tasarrufu sağlanabilir.
Bu da ortalama küçük bir aile aracının 55 depo yakıt harcamasına denk gelmektedir.

www.ucler.com

Sosyal medyadan
bizi takip edin.
Fırsatları ve sürprizleri
kaçırmayın.
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Projelerimiz

PROJELERİMİZLE ÖNCÜYÜZ
20 yılda 16 ulusal proje ve milyonlarca çocuk... Öyle çok şey yaşandı, öyle güzel hikayeler birikti ki projelerimizde,
sayfalar yetmiyor... Ama biz yine de bir seferde görebilmeniz için verilerimizi topladık. İşte projelerimiz ve ulaştığımız son sayılar:

YAŞASIN OKULUMUZ

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

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 laboratuar
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” oyunuyla 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 öğretmenlerimizin
kendilerini eğitime daha iyi adayabilmeleri için lojmanlarını
onardık, yeni yüzleriyle öğretmenlerimize hediye ettik.

YARININ İZLERİ

Küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak için başlattığımız projemizde "Dünya Kurtarıcısı" oyunuyla çocuklarımıza küresel ısınmayı anlattık.

PAYLAŞMAYI SEVEN
PARMAK KALDIRSIN

2009 yılında başladığımız “Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın”
projemizde binlerce çocuğumuzu kitaplarla buluşturuyoruz.

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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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 interaktif tiyatro oyunumuz ile temizliğin sağlık açısından önemini vurguladık.

KÜTÜPHANELER

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

ENERJİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN

Projemizde, tiyatro oyunumuzla çocuklarımızda, enerji tasarrufu,
doğru enerji kullanımı ve alternatif enerji kaynakları konusunda
farkındalık oluşturuyoruz.

BENERGENİM

“Benergenim” projemizde, ergenlik dönemindeki çocuklarımızla,
aileleriyle ve öğretmenleriyle bu dönemin sağlıklı atlatılabilmesi
için çalışma yapıyoruz.

YBO PROJESİ

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi Şehit Çavuş Selçuk Gürdal
Yatılı Bölge Okulu öğrencileriyle psikodrama yaşantı grup
çalışması yaptık.

ÖZGÜRLÜĞÜM

Cezaevinde annesiyle kalan çocuklarımızın daha iyi bir ortamda büyüyebilmesi için ihtiyaçlarını karşılayacak, annelerine ve cezaevi personellerine eğitim vereceğiz.

PROJE İSMİ
Yaşasın Okulumuz
Bir Şey Değişir Her Şey Değişir
Günebakan
İlk Yardıma İlk Adım
Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler
Evimdeyim
Yarının İzleri
Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın
İyi Beslenmek İyi Gelecek
Buğdayın İyiliği Doğru Ekmeğin Mucizesi
Temiziz
Kütüphaneler
Enerjimiz Çocuklar İçin
Benergenim

BAŞLANGIÇ YILI
2005
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2013

ULAŞILAN SAYILAR
204 Okul
77.171 Öğrenci
52.897 Öğrenci
43.656 Öğrenci
3.410.000 Öğrenci
36 Öğretmen Lojmanı
39.972 Öğrenci
1.022.428 Öğrenci
18.868 Gıda Kolisi
20.517 Öğrenci
17.031 Öğrenci
51 Kütüphane
28.150 Öğrenci
6.253 Öğrenci
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Projelerimiz

BENERGENİM
Bu yıl ikinci senesini dolduran projemizde, ASTRA ZENECA ve T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile ergenlik dönemindeki gençler, aileleri ve öğretmenleri ile bu dönemi sağlıklı atlatabilmeleri
için çalışma yürütüyoruz. İçinde bulundukları umutsuzluğu kırmak ve şiddet isteğini bastırmak
için Uzman Psikolog Nesteren Gazioğlu ve Psikologlarımız Ceyda Demirbaşoğlu ve Elif Avcı
ile sürdürdüğümüz çalışmalarda çocuklarımızla balon patlatıyor, hamurları duvara atıyor, sohbet
ediyoruz. Ayrıca ailelere ve öğretmenlere de eğitimler düzenliyoruz.

TOÇEV’in yürüttüğü BenErgenim
Projesi çalışmalara katılan ergen, veli
ve öğretmenlere sağladığı farkındalığın yanı sıra, bilimsel açıdan da kıymetli bir çalışma. Ergenlik dönemine
baktığımızda; bu dönemin, insanların
en uzun geçirecekleri dönem olan
yetişkinliğe hazırlık olduğunu görüyoruz. Çocuk bedeni ile vedalaşıp,
yetişkin bedenine geçmenin yanı sıra,
sosyal toplum içerisinde kendine yer
edinme, duygularını yönetme, dürtülerinin, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının farkına varma gibi gözle görülmeyen süreçleri de barındırıyor. Bir
an önce büyüyüp kendine yetişkinler
dünyasında yer açmak isteyen ergen,
denemeleri sırasında hatalar yapıyor.
Bu hataların, çoğu zaman yetişkinler
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tarafından hoş görülmediğine tanık oluyoruz. Bu durumda
büyümek istedikçe
çocuklaştırılan ergen
çeşitli duygular yaşıyor. Bir yanda şaşkınlık, hayal kırıklığı, kızgınlık, diğer
yanda umut, sevgi,
beğenilmenin verdiği
olumlu duygular.
Ergenlik döneminde
kafası karışmış, değişik rol denemeleri
yapan, çeşitli duygular yaşayan çocuklar son derece normal. Onlara destek olmamız gereken
noktalar ise, içlerinde hissettikleri bu
duyguları nasıl yöneteceklerini, nasıl
hem kendine, hem çevresine zarar
vermeyen şekilde aktarabileceklerini
çeşitli yaşantısal örneklerle göstermektir.
AKADEMİK KISIM
Bu projenin akademik kısmında ise
ergenlerin gidilen iller bazındaki durumunu ölçümlemek istedik. Ölçümleme için, ergenlik döneminde yönetilmesi en önemli ancak bir o kadar
kolay değişmeyen kriterlerin profilini
çıkartmak istedik: Şiddet Eğilimi ve
Umutsuzluk. Ergenlik döneminde

gerek otoriteye, gerek aile bireylerine,
gerekse akranlara karşı çıkan en tehlikeli duygulardan birisi de kızgınlık ve
saldırganlıktır. Diğer yandan umut ve
geleceğe dair olumlu inanç ise, ergenin dalgalı denizde yol aldığı yelkeni
dolduran rüzgardır. Her gidilen okulda çeşitli zaman dilimleri içerisinde
yapılan ölçümlemeler erkeklerin kız
öğrencilere oranla daha fazla şiddet
eğilimli olduğunu gösterirken, kız
öğrencilerin umut seviyelerinin erkek
öğrencilere göre daha düşük olduğunu
veriyor. Projede 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınıf bazında incelendiğinde ise,
il bazında farklılıklar mevcut olmakla
beraber, sınıf büyüdükçe hem şiddet
eğiliminin hem de umutsuzluğun doğru orantıda arttığı gözlemlenmiştir.
Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi meslektaşlarım Yard. Doç. Dr. İdil
Balkan ve Uzm. Psk. Ayşenur Aktaş ile
analiz ettiğimiz ölçümlemelerin 2015
tarihli makale ve analiz kitapçığı olarak
yayımlanmasını planlıyoruz. Ulusal ve
uluslararası platformlarda çalışmanın
kazanımlarının ve analizlerinin makale
ve konferans sunum aracılığı ile paylaşılması da planlarımız arasında.
BenErgenim projemizin daha uzun yıllar devam ederek; tüm ülke bazında her
ile ulaşması ve dünya akademik yayınlarına katkıya devam etmesi dileklerimle.

Uzm. Psk. Nesteren Gazioğlu

YBO PROJESİ
Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı
Bölge Okulu’nda öğrenim gören
yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri
ile Nisan 2014’ten dönem sonuna
kadar psikodrama grup çalışmaları
yürüttük ve bu öğrencilerimize cinsel
gelişim eğitimi verdik. Bu çalışmaları
yürütürken çocukların kendi gelişim
süreçlerine dair farkındalıklarının
artmasını, grup içinde ifade etme
becerilerinin gelişmesini, kurallara
uyabilmelerini, sınırları korumalarını ve karşı tarafın sınırlarına saygı
duymalarını hedefledik. On oturum
süren çalışmalarımızın sonunda grup
içindeki bir çok çocuğun hayatına
dokunabildiğimizi gözlemledik.
Çocukların ergenlik dönemindeki
cinsel gelişimle ilgili bilgi düzeylerini
değerlendirmek için cinsel gelişim
anketi ve çalışmanın yararlılığını test
etmek için de geribildirim anketi
uyguladık.
Burada temel hedefimiz ergenliğe
girmeden çocuğun cinsel gelişimine
dair bilgileri ebeveynlerinden, öğretmenlerinden doğru bir şekilde alıp
almadığını öğrenmekti.
Uygulanan cinsel bilgiler anketinde erkek ve
kız çocuklarının cinsellikle ilgili bilgileri daha
çok internetten edindikleri, az bir kısmının
ise aileden ve okuldan
öğrendikleri saptandı. Her iki grubun da
cinsel kimliklerine dair
mitlerinin ve yanlış

inanışlarının olduğu görüldü.
Çalışmalar sonucunda görülmüştür ki, karma yatılı sistemde olan
YBO’larda cinsel eğitim çok önem
taşımaktadır. Çocukların kendi
bedenlerini tanımaları, kendi cinsel
gelişimlerini bilmeleri, özdoyumun
sağlanması çocuklar arasındaki
zarar verici düzeydeki cinsel denemeleri önlemede de önemli bir
adımdır. Verdiğimiz cinsel eğitimin
ardından uygulanan geri bildirim
anketinde bir çocuk dışında bütün çocukların eğitimi çok yararlı
bulduklarını gördük. Ayrıca; kendi
cinsel kimliklerini daha iyi tanımaları, ergenlik dönemiyle kendilerinde olan değişimleri daha iyi anlamaları, cinsel gelişmeleri ile ilgili yanlış
bildikleri şeyleri fark etmeleri, bu
çocuklar için bu tür eğitimlerin ne
kadar yararlı olduğunu daha net bir
şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca
hazırlanan rapor İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Psikolog Vesile Çetin

MALTEPE CEZAEVİ’NDEKİ GENÇLERLE
PSİKOSOSYAL ÇALIŞMALAR YAPTIK
Hükümlü/tutuklu çocuklarla psikososyal çalışmalar yapmak için geçen sene
Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’na ziyaretler gerçekleştirdik. Amacımız onlarla BenErgenim
projemizdeki çalışmaları yapmak,
onların sosyal yaşamda var olabilmelerini ve duygusal farkındalık yaratarak,
öfke yönetimi yapmalarını sağlamaktı.
Ayrıca çalışmalardan keyif almalarının
yanında kendilerine bir şeyler katabilecekleri uygulamalar yapmayı hedefledik. Bunların yanı sıra iletişim, etkin

dinleme ve ifade etme becerilerini
geliştirmek, gelecek planlaması yapmalarında ve umutsuzluk düzeylerini
düşürmelerinde destek olmak, uyum
ve işbirliği becerilerini artırmak ve tahliye edildikten sonra farkındalık sahibi
bireyler olarak hayatta tutunabilmelerini sağlamak çalışmamızda önemli
motivasyonlarımızdandı. Yaptığımız
15 ziyaret sonunda gördük ki daha
gelişimlerini tamamlayamadan suça
sürüklenen çocuklarımız, çalışmalarımızda çok büyük yol kat ettiler.

Dilek Ültanır
Genel Müdür
Yardımcısı

TOÇEV’le tanışalı bu sene on yıl oluyor. Bana sorsanız daha yeni başlamış
gibiyim…
Vakıf çalışanı olmak bir ayrıcalıktır
diyoruz hep, çünkü gezdiğimiz yerler,
tanıdığımız insanlar, duyduğumuz hikayeler ve tabiî ki bunların bize kattığı
değerler anlatılamaz. Başka bir meslekte olsam hayatıma dair bu kadar çok
şey katabilir miydim bilmiyorum.
Her yeni projede kendim, çevrem ve
ülkem adına aldığım birçok kazanım
var. Tabii bir de bu çalışmaların getirdiği hayaller hayeller…
Geçen on yıla rağmen aklımdaki deli
sorular devam ediyor hala. Çocuk
yapmak bencillik midir? Birinin yaşam
hakkı sizin ellerinizde ve bunu istediğiniz gibi yönetebilir misiniz? Bir çocuk
neden suç işler? Şiddetle neyi çözersin?
İşte bu sorular akılda dönmeye başladıkça, yepyeni projeler hayal ediyor
ve cevaplarını aramaya başlıyoruz. En
güzeli de bir soruna eğilirken bunları
birçok kişiyle paylaşarak farkındalık
yaratabilmek.
Tıpkı Özgürlüğüm projesi gibi…
Cezaevleriyle tanıştığımızdan beri hem
bazı sorularıma cevap buldum hem de
sorularımın çoğaldığını fark ettim.
Suça teşvik edilmiş çocuklarla konuşurken aslında birçok problemin aileden
ve çevre faktörlerden kaynaklandığı
çok açık. Bazıları bu düzenin içinde doğuyor ve aslında seçim hakkı olmuyor.
Annesinin yanında kalan minnacık
bebeklere baktıkça kaderi böyleymiş
demekten başka bir şey yapamıyorsunuz. İşte en büyük soru. O bebek bu
duvarlar arkasında mı doğmak isterdi?
6 yaşına kadar suçlu psikolojisi ile büyüyen çocuk hangi mesleği seçebilir?
Peki ya suç işleyen insanlara baktığınızda ergenlik döneminde neler yaşadı
ve neler hissettiler de bu çaresizliğin
içinde buldular kendilerini.
“Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz
için”se o zaman hayatın bu döngüsü
içinde herkes birbirinden sorumlu.
İyiliklerin ve kötülüklerin üzerinde
hepimizin bir etkisi var.
Gelin bu etkiyi iyilikler üzerinden
yaymaya başlayalım. Her arayış bir
çözümü beraberinde getirebilir.
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PARLAK GÜLÜŞLER PARLAK GELECEKLER
Pırıl pırıl gülüşler için Colgate, T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata
geçirdiğimiz “Parlak Gülüşler Parlak
Gelecekler” 6. yılını doldurdu. Projemiz
ile çocuklarımız diş fırçalama tekniklerinin ve ağız sağlığının öneminin yanı sıra

el yıkamanın önemini de uygulamalı
olarak öğreniyor. Diş sağlığı eğitimini,
çizgi film ve uygulamalı olarak verilen
eğitim ile eğlenceli bir yolla anlattığımız

projemizi, çocukların, motor becerilerinin henüz gelişmekte olduğu ve diş fırçalama alışkanlığını en iyi öğrendikleri
dönem olan 3. Sınıf öğrencileri için gerçekleştiriyoruz. Okulları ziyaretimizde
son olarak, öğrencilerimize kitapçık ve
ürünler hediye ederek aldıkları eğitimi
evlerine de taşımalarını sağlıyoruz.

BİR ŞEY DEĞİŞİR HER ŞEY DEĞİŞİR
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte
2006 yılından bu yana yürüttüğümüz projemizle; 77.171 öğrencimize
bot–mont ve içi kırtasiye malzemesi
dolu çanta gönderdik. İsimlerine özel
hazırlanmış hediyeler öğrencilere
ulaştığında mutluluklarını ifade eden
resimler ve şiirler dolu mektuplar aldık. Gönderdikleri resimlerdeki yüzlerindeki gülümseme bizler için de en
güzel hediye oldu. Destekçilerimiz,
Sunel Ticaret, Leo Pr, Netaş ve Agito
bu mutluluğu 2014’te Van, Erzurum,
Kayseri, Hakkari ve Muş’taki çocuklarımıza yaşattı.

Samsung Geleneğini Bozmadı
Çifte Mutluluk Dağıttı
Onardığı 9 okuldaki öğrencilerini
bu sene de unutmayan Samsung,
“Bir Şey Değişir Her Şey Değişir”
projemiz kapsamında daha önce
onardığı okullarda okuyan öğrencilerimize bot-mont ve kırtasiye
malzemesi, öğretmenlerimize de
dosyalık çanta hediye etti. Toplam
1044 öğrenciye isimlerine özel
olarak hazırladığımız paketlerini
gönderdiğimiz çalışmada Samsung, bu çalışma için özel olarak
hazırladığı kartları da müşte-
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rilerine yılbaşı hediyesi olarak
gönderdi.
Gönderim yapılan okullar:
Batman’ın Gercüş 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 Malazgirt İlçesi Çiçekveren ve Mardin’in Derik İlçesi
Kovanlı İlk Öğretim Okulları.

NAPOLYON’DAN
8.055 KİTAP

n
ı Seve n
y
a
m
ş
Payla k Kardırsı
Parma

Kitap okuma imkanı bulamayan
çocuklarımıza bambaşka dünyalar kazandırmak için başladığımız
Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın
projemiz bu sene 5. yılını doldurdu.
Üç senedir, üyelerinin doldurduğu
anketlerden kazandıkları NAP puanları bağışlamalarıyla çocuklarımıza
kitap gönderen Napolyon bu sene de
212 öğrencimize 1.060 kitap hediye
etti. Siz de çocuklarımızın hayal
dünyalarını geliştirmek için katkıda bulunmak isterseniz Napolyon.
com’u ziyaret edebilirsiniz.

Işın Gürdal
Yönetim Kurulu
Üyesi

ENERJİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN
İlkokul öğrencilerine enerjinin doğru kullanılması konusunda eğitim
verdiğimiz projemizi, Zorlu Enerji
Elektrik Üretim A.Ş ve T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı ile hayata geçiriyoruz. 2014’te 37 okulda 12.980 öğrenciye ulaştığımız projemizde, kaynakları 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 anlatıyoruz.
Böylelikle çocuklarımızın çevresine
duyarlı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamayı amaçlıyoruz.

Türkiye’nin her bölgesindeki çocuklarımıza senede üç defa gitmek,
uzaktaki özlediğimiz akrabalarımıza ziyaret gibi bizi heyecanlandırıyor. Onlarla İstanbul’dakiler
kadar sık görüşemediğimiz için
buluşmalarımız ve vedalaşmalarımız yüreğimizi daha çok titretiyor.
En güzeli de, daha önce desteklediğimiz mezun olan öğrencilerimizle karşılaşmalarımız. Örneğin
2014’te Sömestre etkinliği için
gittiğimiz GAP turunda onları ne
kadar özlediğimi fark ettim. Saat
10.30 da toplanacaktık. Buluşma
yerine gittiğimizde onların erkenden gelip bizi beklediğini gördük.
Heyecandan uyuyamamışlar. Bunu
yaşamak yaptığımız uzun seyahatin bütün yorgunluğunu unutturdu. Yine geçen sene Sinop’un
ilçesindeki çocuklarımızın denize
o kadar yakın olmalarına rağmen
daha önce denizi görmemiş olmalarını öğrenmemiz bizi harekete
geçirdi. Sinop’a gezi düzenleyip
onlarla güzel bir gün geçirdik.
Denizi ilk gördüklerindeki heyecanlarını anlatmamın maalesef
imkanı yok. Sonuç olarak sosyal
faaliyetlerin çocukların üzerinde
ne kadar olumlu izler bıraktığını
görmek bize bu işi neden yaptığımızı hatırlatıyor ve onlar için hep
daha fazlasını istememize sebep
oluyor.
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KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
Firmaların başka hayatlara da dokunmak için çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiği Kurumsal Gönüllülük Çalışmaları
2014’te de artarak devam etti. İşte Total, Colgate, Şaypa Market, Yapı Kredi Bankası, Polat Holding, Mosder, Çilek Mobilya, TEB PNP Paribas, İş Bankası, Casper, Mapfre Sigorta ve Süzer Plaza firmaları ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar:

TOTAL OIL TÜRKİYE
TOTAL Oil Türkiye, Günebakan
Projemiz kapsamında 2014’te beş okula
daha Fen Teknoloji odası hediye etti.
Proje kapsamında Çorlu’nun Havuzlar Ortaokulu’na, Bilecik’in Vezirhan
Ortaokulu’na, Edirne’nin Karaağaç
Yatılı Bölge Okulu’na, Kastamonu’nun
İlyasbey Fahri Aygün Ortaokulu’na ve
Kırklareli’nin Vize Atatürk Ortaokulu’na
odalar yapıldı. TOTAL Oil Türkiye,
Fen Teknoloji Odası hediye ettiği okul
sayısını böylelikle 10’a çıkardı.

COLGATE VE ŞAYPA MARKET
Colgate ve Şaypa Market birlikte güzel
bir kurumsal gönüllülük çalışmasında bulundu. Firmalar, “Günebakan”
projemiz dahilinde Bursa İli Osmangazi İlçesi Altıparmak Fethi Açan Çiçek
Ortaokulu’na müzik odası hediye ederken, açılış 17 Şubat 2014’te gerçekleşti.

YAPI KREDİ BANKASI
Yapı Kredi Bankası, “Günebakan”
projemiz dahilinde Ağrı İli Patnos İlçesi Yürekveren Baltacık
İlkokulu’nun anasınıfını yeniledi.
Açılış 12 Haziran 2014’te yapılırken,
çocukların yeni malzemelere ve
oyuncaklara kavuştukları zaman ki
mutlulukları görülmeye değerdi.

POLAT HOLDİNG
Polat Holding çok güzel bir kurumsal
gönüllülük çalışması gerçekleştirerek,
çocuklarımızı 29 Ekim Şenliği’nde
Renaissance Otel’de misafir etti.
Çocuklarımızı lezzetli yemekler ve çok
sıcak yaklaşımları ile ağırlayan Polat

Holding çalışanları ile gerçekleştirdiğimiz kutlamada çocuklarımız Cumhuriyet temalı gazeteler tasarladı. Günün
sonunda da müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen çocuklarımız, etkinlikten daha bilinçli ve mutlu ayrıldı.

MOSDER VE ÇİLEK MOBİLYA
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
ve Çilek Mobilya, İstanbul Bağcılar
Lokman Hekim Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ne “Eğitim Odası” yaparak
otistik çocuklarımıza, günlük hayatta
yapmaları gerekenlerle ilgili aldıkları
eğitimi pratikleştirme olanağı sağladı.

30

TEB BNP PARIBAS
TEB BNP Paribas çok güzel
bir kurumsal gönüllülük çalışması gerçekleştirerek, şirketlerinin girişine yerleştirdikleri yılbaşı ağacına, daha
önce çekilişle belirledikleri
hediyeleri alarak koydular.
Daha sonra bu hediyeleri
Arnavutköy Ayazma İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine
hediye ettik.

MAPFRE SİGORTA
Mapfre Sigorta, gerçekleştirdiği
Kurumsal Gönüllülük çalışmasında
kafeteryalarına dilek ağacı yerleştirdiler.
Çalışanlar dilek ağacındaki hediyeleri
seçerek çocuklarımız için aldılar ve biz
de bu hediyeleri çocuklarımıza karne
hediyesi olarak verdik.

İŞ BANKASI
İş Bankası ve İştirak çalışanlarından meydana gelen “İş Oyuncuları Tiyatro Topluluğu”, İngiliz yazar William Shakespeare’in en çok sergilenen komedyalarından biri olan On İkinci Gece’yi TOÇEV yararına sahneledi. 16 Aralık, 20 ve 27
Ocak’ta üç defa sahneye çıkan ekip, satılan biletlerden elde edilen geliri TOÇEV’e
bağışladı.

Ülkü Baş Karagöz
Proje Bölümü
Müdür Yardımcısı

CASPER
Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz
“Mutlu Çocuklar Ağacı” çalışmamızı
bu sene de hayata geçirdik. Casper
çalışanları Aralık ayı boyunca, Casper binasına kurulan yılbaşı ağacına,
hediyelerini bıraktı. Biz de hediyeleri,
Sakarya Pamukova İlçesi Şeyhvarmaz
Köyü İlkokulu öğrencilerine ulaştırdık.
Casper ayrıca; insanların sosyal medya
hesaplarında yer verdiği “Mutlu Çocuklar Ağacı” fotoğraflarının her 250
paylaşımı için bağışladığı beş bilgisayar
ve tableti de, Şırnak’ın Cizre İlçesi Gürsu İlk-Ortaokulu’na hediye etti.

SÜZER PLAZA
Yılbaşı öncesi Süzer Plaza çok güzel
bir Kurumsal Gönüllülük çalışmasına
imza attı. Vakıf bünyemizde eğitimlerini
desteklediğimiz çocuklarımızı tek tek
aradık ve yılbaşı hediyesi olarak ne istediklerini sorduk. Süzer Plaza çalışanları
da oluşan liste üzerinden çocuklarımızın hediyelerini alarak, onlara yılbaşı
partimizde tek tek hediye etti. İstedikleri
hediyelere kavuşan çocuklarımızın
mutluluğu katlandı.

20 yıldır aynı amaç ve misyon doğrultusunda okumak isteyen öğrencilere maddi-manevi destek olmaktayız ve olacağız.
Destek olduğumuz öğrencilerimizi
kendi çocuğumuz kendi kardeşimiz
gibi benimseyerek onların temel
eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor, psikososyal yönden gelişimlerine katkı
sağlıyor, dershane, yurt, harç, servis
gibi ihtiyaçlarına karşılık beklemeden destek oluyoruz.
Onlardan isteğimiz ise;
Bizleri abla ve abileri gibi görmeleri,
bizimle iletişim halinde olmaları,
hayatlarındaki değişiklikleri bizlerle paylaşmaları, eğitim hayatları
ile ilgili gerekli evrakları bizlerle
paylaşmaları ve tabii ki psiko-sosyal
yönden gelişimleri için düzenlediğimiz etkinliklere katılmaları.
Maalesef zaman zaman bu bilgileri
ve evrakları almakta zorlanıyoruz.
Yılmadan defalarca arayıp tekrar
tekrar aynı bilgileri paylaşıyoruz ve
paylaşmaya da devam edeceğiz.
Bağışçılarla birlikte yürüyen, yürümeye de devam edecek olan vakfımızın destek olduğu ailelerimizden
ve çocuklarımızdan tek isteği bizlerle iletişim halinde olmaları ki onlara
daha faydalı olabilelim.
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EB
RU
ca
Moda ile Sanatı Buluşturduk
Moda dünyasının güçlü markası adL
ve ebru sanatçısı Ebru Uygun ile
hayata geçirdiğimiz “EBRUca” projemizle 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 satılan bu kıyafetlerin gelirinin bir kısmı vakfımıza

aktarılırken, bir yandan okuma istekli
çocuklar desteklenmiş bir yandan da
unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatı
modern dokunuşla göz önüne çıkartılmış oldu.
İsmi Ebru olan birbirinden ünlü ismin
destek verdiği proje için Ebru Akel,
Ebru Aykaç, Ebru Cündübeyoğlu,
Ebru Gürsoy, Ebru Güzel, Ebru Hekimoğlu ve Ebru Şallı, ünlü fotoğrafçı
Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi.

Standımızla AVEA’daydık
25-27 Şubat tarihleri arasında
AVEA’nın üç
müdürlük binasında kurduğumuz
stantlarla ürünlerimizi sattık. Ürünlerimize ilgi gösteren
AVEA çalışanlarına
teşekkür ederiz.
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Partili Destek
Moda Deniz Kulübü,
18 Nisan 2014 akşamı
düzenlediği Zumba
Partisy’nin tüm gelirini
vakfımıza bağışlayarak
eğitimlerini desteklediğimiz çocukların
mutluluklarını artırdı.
Ayrıca gecenin sponsor gelirlerini de vakfımıza aktaran
kulübe teşekkür ederiz.

Zirvede TOÇEV
Çıktıkları her zirvede bayrağımızı dalgalandıran Anadolu
Dağcılık Ekibi, bu sene de Bağır ve Kılıçkaya dağlarının
zirvesindeydi. Ekip, 21 Aralık’ta Erzincan’ın Kılıçkaya
Beldesi’nde bulunan ve bölgenin en yüksek ve ulaşımı zor
olan dağlarından Kılıçkaya Dağı’nın 3487 metre yüksekliğindeki Akbaba Zirvesi’ne tırmandı. Ekip ayrıca 30 Aralık’ta
Tuncelinin Pülümür ilçesinde bulunan ve Pülümür’ün en
yüksek dağı olan Bağır Dağı’nda bayrağımızı sergiledi.

İstrunbul TOÇEV İçin Koştu
Spor tutkunlarının kurduğu Team
İstrunbul Koşu Takımı, 16 Mart’ta
Barselona‘da gerçekleştirilen maratonda, TOÇEV için koştu. Tüm sporseverleri TOÇEV’e destek olmaya çağıran
Team İstrunbul, özellikle Finansbank
çalışanlarının katkılarıyla topladıkları
bağışlarla 285 çocuğumuzun bir aylık
eğitimini destekledi.
Team İstrunbul Barselona Kadrosu:
Serhat Yıldırım, Elia Penso, Egemen
Erden, Zeki Koen, Onur Levent, Dilek

Baytam, Nikola Marincic, Haluk Babacan, Bülent Altınel, Alpay Güneralp,
Alper Bahar, Jilda Bal, İpek Zivane,
Ozan Gür Yolcu, Ahmet Özbetecek,
Türker Tunalı, Murat Aysan, Zafer
Civelek, Gökhan Baykal, Cihan Serdar
Kızılcık, Feyza Sungur, Igal Mitrani,
Eylem Abalioğlu, Emil Pagida, Suzan
Güven, Yasemin Benker ve John Liatos.
Team İstrunbul ekibine ve çağrıları ile
vakfımıza bağışta bulunan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.

Mehmethan’dan Kardeşlerine Hediye
Ünlü futbolcu Mehmet
Topal ve eşi Selda Topal,
oğulları Mehmethan’ın 3.
doğum günü için sevdiklerinin hediye alması yerine
vakfımıza bağış yapmalarını istedi ve böylelikle 200
çocuğumuzun bir aylık
eğitim masrafını karşıladı.
Teşekkürler ve nice mutlu
yaşlar Mehmethan...

Utku Olgun
Kurumsal İletişim
Sorumlusu
Vakfımıza gelir sağlamak amacıyla
yaptığımız satışları İktisadi İşletmemiz üzerinden gerçekleştiriyoruz.
Kupalar, kalemler, kitaplar, tohum
kartlar...
Bireysel olarak gerçekleşen satışların yanında kurumsal satışlar da
bizler için çok önemli. Bu nedenle
geçtiğimiz sene kurumsal ürünlerimizi bir araya toplayarak bir katalog
oluşturduk ve öncelikle ilişkimiz
olan kurumları tek tek ziyaret ederek
ürünlerimizi tanıttık. Gittiğimiz her
firmada karşılaştığımız teveccüh
bizleri oldukça memnun etti. Ancak
takdir edersiniz ki kısıtlı imkanlarımızla gidebildiğimiz kurum sayısı
maalesef sınırlı kalıyor.
Bu noktada, daha çok çocuğun
hayatına dokunabilmek amacıyla
yaptığımız bu çalışmalarda sizlerin de
desteğine ihtiyacımız var.
Çalıştığınız, iletişimde olduğunuz
kurumlara bizlerden söz edebilir,
vakfımızın doğru kanallara ulaşarak
hedefine varmasına destek olabilirsiniz.
Bir çocuğun gülümsemesinden daha
güzel ne olabilir ki?
Bizim de bütün çabamız işte bu sıcacık gülümseme için.
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Hem Geri Dönüşüme Hem de Eğitime Destek
20. yılımız onuruna hazırladığımız
“Anneden Kızına” çalışmamızı, çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca
verdiğimiz desteği güçlendirmenin
yanı sıra modern toplumun tüketim alışkanlıklarına olumlu yönde
etki etmek amacıyla gerçekleştirdik.
Quality Of Magazine ve ortakdolap.
com İnternet Sitesi ile birlikte hayata

geçirdiğimiz projemizde, cemiyet hayatının ünlü isimleri annelerinin yıllar
önce kullandıkları kıyafetlerini giyerek
objektiflere poz verdi. Ebru - Meziyet
Uygun, Selin - Canan İmer, Bennu Canan Gerede, Aslı Güneriç - Seval
Ermiş ve Seba Cüceylioğlu - Sema
Basa’nın yer aldığı fotoğraflar Quality
Of Magazine dergisinin Mayıs sayısın-

Ortakdolap .com

da yer aldı ve bağışlanan kıyafetler de
Anneler Günü döneminde vakfımız
için Ortak Dolap’ta satışa sunuldu.
Böylelikle bir yandan geri dönüşüm
konusunda önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atılırken bir
yandan da çocuklarımızın eğitimine
destek olundu. Kıyafetlere ulaşmak
için: http://www.ortakdolap.com/

TAMER YILMAZ’DAN
ÖZEL DESTEK
Ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz, 20. yılımız için gerçekleştirdiği fotoğraf çekimiyle çalışmalarımıza çok önemli bir
destek verdi. Tamer Yımaz’a ve tüm Fabrika Photography
çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Bağış Kutularımız
Krispy Kreme’deydi
Krispy Kreme, bağış kutularımızı, 19 mağazasında bulundurarak vakfımıza verdiği
desteği 2014’te de sürdürdü.
Müşterilerin diledikleri yardımı yapabildikleri kutularda
biriken bağışlarla, Doughnuts
severler çocuklarımızın eğitimlerine destek oldu.
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“Benim Adım Yarın”

Yıllardır çalışanlarının çocuklarına bizimle birlikte eğitim desteği sağlayan, hemen hemen her etkinliğimize destek olan
ISS Türkiye, 2014’te de yanımızdaydı. 20.
yılımız onuruna düzenlediğimiz Yıldızların Konseri’ne ana sponsor olarak destek
veren ISS Türkiye, ayrıca yılbaşında müşterilerine vereceği ajandaları vakfımıza
yaptırdı. Böylelikle de kurumsal desteğe
çok güzel bir örnek oluşturdu.

“Ayakkabı Kardeşliği”nin Sıcaklığı
Takatuka.com internet sitesiyle gerçekleştirdiğimiz projemizde, 0-12 yaş grubu
çocuklarının ayakkabılarını az kullanıyor
olmalarından hareket ettik. Yaptığımız çağrı
ile internet sitesi müşterileri 1-30 Haziran
tarihleri arasında kullanmadıkları ya da çok
az kullandıkları 0-12 yaş arası kışlık çocuk
ayakkabılarını gönderdiler. Takatuka da
tamirat ve temizliğin ardından ayakkabıları
Ordu’nun Çatalpınar İlçesi Gündoğdu Köyü
İlkokulu’na ve Kars’ın Sarıkamış İlçesi Hamamlı Köyü İlkokulu’na gönderdi. Çocuklarımız da kışı sıcacık ayakkabılarıyla geçirdi.

Bizden Haberler
Kurumsal İletişim Sorumlumuz Utku Olgun’un 16 Mart
2014’te Atlas ve Bulut isminde ikizleri dünyaya geldi.
Psikologlarımızdan Ceyda Demirbaşoğlu da Maltepe
Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına başladı.

Özel Standımızla
İBS ve Educatürk’teydik
Boyut Group tarafından organize edilen İstanbul Baby
Show 2014’e ve Educatürk 2014’e bu sene de stantlarımızla
katıldık. Boyut
Group’un
gönüllü olarak
hazırladığı özel
standımıza
gelip bize destek olan tüm
dostlarımıza
teşekkürlerimizi sunarız.
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Ürünlerimiz

Kurumsal Hediyeler

Büyük bir umut ve inançla çıktığımız yolculukta milyonlarca çocuğun
hayatına dokunmanın onurunu yaşıyoruz.
Siz de bu onuru paylaşmak ister misiniz?
Çalışanlarınıza, müşterilerinize ve tedarikçilerinize hediyelerini TOÇEV’den alın,
bu onuru onlarla paylaşın.
Okuma istekli çocukları desteklemek, aydınlık Türkiye için en önemli görevimiz....

firmanıza özel
logolu çalışmalarla
kurumsallığınızı koruyun
değer verdiklerinize
özel olduklarını
hissettirin

markanızı
güçlendirin

farklılığınızı
gösterin

çalışanlarınızın
firma bağlılığını
güçlendirin

TERFİYILBAŞITEBRİKDÜĞÜNDOĞUMGÜNÜ
“YÜZÜM UMUTTUR”
FOTOĞRAFLARI

“Yaşasın Okulumuz” projesinin öyküsünü Bennu Gerede,
Nihat Odabaşı, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Tahsin Aydoğmuş ve Tamer Yılmaz gönüllü olarak kendi objektiflerinden
anlattı. Bu fotoğraflardan satın alarak çocuklarımızın umudu
olabilirsiniz.
• 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

36

“İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK”
FOTOĞRAFLARI

“İyi Beslenmek, İyi Gelecek” projesi kapsamında Ünlü
fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Sinop’un Durağan ilçesinde çocukların gözlerindeki ışıltıyı fotoğraf karelerine
yansıttı. Gelin siz de “İyi Beslenmek, İyi Gelecek” fotoğraflarımızdan satın alarak bize destek olun. Fotoğraf fiyatları
boyutlarına göre 124 TL ile 454 TL arasında değişiyor.

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

TOÇEV SERTİFİKASI

TOÇEV KUPASI

KİTAP AYRACI

Doğum günü, evlilik yıldönümü, nikâh,
doğum gibi mutlu günlerde ya da hastalık, vefat gibi acı günlerde çiçek, çelenk
göndermek yerine sevdikleriniz adına
bağış yapabilirsiniz. Bir çocuğumuzun
bir aylık eğitim ihtiyacını karşılayan
sertifikamız için bağış bedeli 60 TL.

TOÇEV için özel olarak tasarlanan ve
Porland tarafından üretilen kupalardan satın alarak TOÇEV çocuklarının
eğitimine katkıda bulunabilirsiniz.
Fiyatı: 15 TL

Özel tasarım ayraçlarımızdan alarak
çocuklarımızın eğitimine destek olabilirsiniz. Fiyatı: 2 TL

ÇOCUK KİTAPLARI

TOHUM KALEM

NİKAH MAGNETİ VE
AYRACI

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

BDHD SERTİFİKASI

Bir Şey Değişir Her Şey Değişir projemiz ile okullar açılırken çocuklarımıza, eksiksiz okula gidebilsinler diye, içi
kırtasiye malzemesi dolu çantalarını
ve kışın, soğukta üşümesinler diye
bot-montlarını gönderin.
Sertifika bağış bedeli: 150 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

JOY SELECTION CD

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

Nikahınızda sevdiklerinize TOÇEV
magneti veya ayraçı hediye ederek,
bu özel gününüzü daha da anlamlı
kılabilirsiniz. Teslim süresi siparişten
itibaren 7 gündür. TOÇEV Magneti:
349 TL. (300 adet), TOÇEV ayraçı: 1.2
TL (1 adet)

TOHUM KART

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
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Sponsorlarımız

SPONSORLARIMIZ
Eğitim Sponsorlarımız
ETKİNLİK

Açı Okulları, Airport Bowling, Anka Yatçılık, Ataşehir Belediyesi, Bab Bowling, Beşiktaş Belediyesi, Buz Dünyası, Cinederin, Cosmic Bowling,
Doğa Koleji, Doğuş Grubu, Fida Sinemaları, Hezarfen Havaalanı, Icessporto, İstanbul Modern, Kadıköy Belediyesi, Kağıthane Belediyesi,
Kemal Özkan Sünnet Sarayı, Koç Üniversitesi, Master Card, Olgu Psikolojik Danışmanlık, Ortaköy Afife Jale Sahnesi, Phoenix Yatçılık,
Polat Renaissance Otel, Seaside Bowling, Sim Animasyon, Şişli Belediyesi ve Ülker çocuklarımıza eğitim aktivitelerinde ücretsiz olarak destek veriyor.

ETKİNLİK YEME-İÇME

Algida, Burger King, Ersu, ISS Catering, McDonald’s ve Sbarro Pastanesi aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini ücretsiz olarak karşıladı.

SAĞLIK

Dr. Abdullah Ongan, Diş
Hekimi Emek Saran ve
Medipol Üniversitesi Diş
Sağlığı Hastanesi
ücretsiz olarak
çocuklarımızın tedavilerini
gerçekleştiriyorlar.
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ULAŞIM

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

KIRTASİYE

Adel Kalemcilik Pensan, Umur Kırtasiye ev Üçler Market çocuklarımıza kırtasiye malzemesi desteği verdi.

ÜRÜN

adl, Beks, Bony, Bross, LC Waikiki, Mavi Jeans ((çorap, iç çamaşırı ve giysi), Colgate (Diş macunu ve fırçası), Evyap (hijyenik ped),
Günışğı Kitaplığı, ON8 (kitap), Sun Optik-Zeynep Toygar (gözlük), Süzer Plaza (çocuklarımıza yılbaşı hediyesi) ve Unilever (deodorant) desteği verdi.

Kurumsal Sponsorlarımız
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Asya Bayrak (bayrak), Basın Odası (basın bülteni gönderimi), Best Fm, Hürriyet, Quality Of Magazine (Basın Sponsorluğu),
Biletix, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİM Show Center (Konser çalışmalarında destek), Dijimecmua (dijital bülten yayını),
İstanbul Baby Show (stand desteği), Kertenkele (Reklam Ajansı), Tribeca (Amerikan servislerde reklam)
ve Pleksici (bağış kutusu) destek vermiştir.

TASARIM

Hitay Holding kuruluşu Napolyon her
ay gönüllü olarak e-bülten tasarımı ve
gönderimi hizmeti vermektedir.

TEMİZLİK

ISS, temizlik hizmetini
gönüllü olarak sağlamaktadır.

MEDYA TAKİP

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

KARTLI SİSTEM

Meyer kartlı personel geçiş hizmetini,
Teknik Kart öğrenci kartlarını
ücretsiz olarak sağlamaktadır.

KAĞIT VE BASKI

Galata Kırtasiye kâğıt ve fotokopi desteği vermektedir. Copy Right,
baskılarımızı gönüllü olarak yapmaktadır.
Xerox kâğıt bağışında bulunmaktadır.

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.

MİMARLIK

Ergünoğlu ve Çalışlar Mimarlık, yapmayı planladığımız TOÇEV Öğrenim
Merkezimizin tasarımına destek oldu.

E-TİCARET

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

HUKUK

Cumhur Velibeyoğlu gönüllü olarak
hukuk danışmanlığımızı sürdürmektedir.

BAĞIŞ KUTUSU

Krispy Kreme, bağış kutularımıza
mağazalarında yer vermiştir.

Çocuklarımızın eğitimi için çıktığımız yolda bizi
yalnız bırakmayan kurumlara teşekkür ederiz.
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Okuyorum
Okuyorsun
Okuyamıyor!
Okumak isteyen ama maddi olanak bulamayan
çocukların bize ihtiyaçları var.

Vereceğimiz küçük bir destek,
onlar için büyük bir gelecek demek.
0212 282 89 16
tocev.org.tr

