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Gelin,
beraber tamamlayalım mı

       sene sonunda 
       sizlerin desteği ile 
       ofisimize kavuşuyoruz 
       ama hala eksiklerimiz var.

?
Birlikte tarih yazalım mı?

Ofisimizin duvarına 
isminizi kazımak istiyoruz.

Üç ayrı bütçe ile 
on bin veya beş bin veya üç bin TL 

destek sağlayarak 
bizimle olur musunuz ?



       sene sonunda 
       sizlerin desteği ile 
       ofisimize kavuşuyoruz 
       ama hala eksiklerimiz var.

İnanmak... Hep deriz ya “inanmak belki de yolun yarısıdır” diye…
İnandığın, ulaşmak istediğin hayali, önce yüreğinde sonra da bey-
ninde şekillendirmek ve hedefe doğru ilerlemek gerek... Elbette 

sana inananlar olduğu gibi inanmayanlar da olacaktır. Ama sen öyle 
derinden görüyor ve hissediyorsundur ki, yanında olanlarla birlikte, 
sadece doğru yolla ona uzanabilmen yeterli olacaktır.
Bu zorlu bir süreç tabii… Zaman içerisinde inancınızı yitirebilirsiniz 
ya da endişeleriniz olabilir ama öyle bir an olur ki yine aynı heyecanı 
duymaya başlarsınız… Bilirsiniz ki, hayaliniz inandığınız tüm değer-
lere uyuyordur. Bu hayal sizi yıllar içinde farklı bir boyuta taşıyacak-
tır. Siz hayatta bunu hakkediyorsunuzdur. Tıpkı kuruluşundan 23 yıl 
sonra TOÇEV binamıza kavuşmamız gibi …
Kendi binamızın olması da, tıpkı TOÇEV’in kuruluşu gibi önceleri 
sadece uzakta bir hayal gibiydi. Ama dediğim gibi, inanmak ve hiç 
bırakmamak, doğru yolu zaman içinde bulmanızı sağlıyor. Kendili-
ğinden gelen bir yolun içinde akıp gidiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde 
hissediyor ve inanıyorsunuz... İşin sırrı; sabırla doğru zamanı bekler-
ken, akışın içinde aynı heyecanla gidebilmekte, endişe ve kaygılara 
rağmen yoluna devam edebilmekte…
Binamızın; çocuklarımız ve tüm ekibimiz, yani büyük ailemiz için en 
doğru yer olduğunu ve beynimdeki resme uyduğunu ilk gördüğüm 
anda hissetmiştim..
Evet, belki taşınmamız zaman alacak ama TOÇEV’in hakkettiği ve 
ona yakışan bir bina olacağına, hem bizler hem de bina için bize des-
tek olan her kurum inandı ve hiç düşünmeden ihtiyaçlarımızda bize 
destek oldular, destek olmaya da devam ediyorlar ..
Belki daha yolumuz var ama çocuklarımızın geleceği için çok daha 
güzel projelerin hayat bulacağına inandığım, inanın onca çaba ve 
koşmadan sonra “evet sonunda“ diyebildiğim bir güzelliğin hayatımı-
za  giriyor olması, TOÇEV’e yakışan sıcacık bir eve sonunda kavuşa-
cak olmamız; beni olduğu kadar, TOÇEV ailemi ve tüm destekçile-
rimizi de özellikle böyle zor günlerde heyecanlandırdığına ve mutlu 

ettiğine inanıyorum.
İnsan ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olsa da, hayallerinden, geleceğinden uzaklaşmıyor ki. Hatta daha da yakınlaşı-
yor ve yeni hayaller kurmaya devam ediyor. Çocuklarımız için atılan onca adımı gördükçe daha da heyecanlanıyor…
Aylar sonra Türkiye ye geldiğimde “Benergenim” projemizin kapanış toplantısına katıldım... Yapılanları uzaktan seyret-
mek bazen hepimiz için daha faydalı oluyor,  yani hataları ve doğruları daha da iyi görebiliyorsunuz... Bugüne kadar bir 
çok projemiz beni heyecanlandırdı ve gururlandırdı ama “Benergenim” projesinin geleceğimize ne kadar faydalı olacağı-
na başından sonuna kadar çok inandım ve özellikle de hiç bitmemesi ve devam etmesi gerektiğini savundum...
O nedenle projenin; organize edeceğimiz bir konferansla ve özel okullarda uygulanmasıyla devam edebilmesi için çaba 
sarf etmekteyiz... Projede gerçekleştirdiğimiz  workshoplarla özellikle ergen çocuklarımızın öfkelerini kontrol etmelerini 
sağlıyoruz. Aynı zamanda bu dönemin normal bir süreç olduğunu ve çocuklarımızla nasıl iletişim içinde olmamız gerek-
tiğini hem ebeveynlere hem de öğretmenlere aktarmaya çalışıyoruz ...
Ergenlik döneminde bastırılmış duygular ve öfkenin kontrol altına alınamamış olması, çocuğun yetişkinlik döneminde 
ne kadar başarılı olursa olsun ruhsal açıdan problemler yaşamasına sebep oluyor. Projemizin üç yıllık çalışmasındaki 
başarıyı gördükten sonra projeye daha da inanmaya devam ettim. Ulaşılan çocuk sayısının yanı sıra çocuklardaki olumlu 
değişimi görmek beni ve tüm ekibi inanılmaz yüreklendirdi. Dediğim gibi bugüne kadar bir çok önemli projeye imza 
attık ama bitmesini hiç istemediğim bu projenin bir şekilde devamının geleceğine inanıyorum. Belki de buradan size ve 
ekibime çağrı yapmış oluyorum. Lütfen devam edelim her şekilde…
Yazıma “inanmak” hem de yürekten inanmak diyerek başlamıştım... TOÇEV yuvasından bahsederken birden bire hepi-
niz şaşırmışsınızdır ki “benergenim” projesine geçtim. Çünkü şu günlerde en çok yüreğimden geçen ikisi. Beni heyecan-
landıran, gururlandıran ve “inanırsanız” sözlerime çok güzel birer örnek…
Tabii siz her hayal gerçekleşmiyor diyebilirsiniz. Benim şansım, doğru hayal edebilmemi sağlayan; yüreği güzel, sevgi 
dolu, cesur, çalışkan, dürüst, şeffaf ama en önemlisi hiç düşünmeden geleceği için koşturan değerli TOÇEV Ailem. Size 
yürekten teşekkür etmek istiyorum ve her zaman olduğu gibi ellerinize, yüreklerinize sağlık ki bizleri 5 milyondan daha 
da büyük bir aile yaptınız… 

İNANMAK
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Genç Ailem: Ayda 165 TL ödeyerek üniversite öğren-

Web sitemizin www.tocev.org.tr/online-bagis sayfasından 
online olarak  ya da hesap numaralarımıza havale/EFT 
yoluyla bağış yapabilirsiniz. Kurban, fitre ve zekatlarınızı 
bağışlayabilirsiniz. Bu yollarla, TOÇEV çocuklarının ihti-
yaçlarını karşılamamıza destek olabilirsiniz.

Web sitemizin www.tocev.org.tr/online-bagis sayfasından 
online olarak  ya da hesap numaralarımıza havale/EFT yo-
luyla bağış yapabilirsiniz. Bu yollarla, TOÇEV çocuklarının 
ihtiyaçlarını karşılamamıza destek olabilirsiniz.

Özel Gün Seçenekleri
Doğum günü, evlilik yıldönümü, nikah ve doğum gibi 
mutlu günlerde ya da hastalık, vefat gibi acı günlerde çi-
çek, çelenk göndermek yerine sevdikleriniz adına hazırla-
yacağımız sertifikalarımızdan alabilirsiniz. tocevdukkan.
sopsy.com, GittiGidiyor.com ve Morhipo.com internet 
sitelerinden diğer ürünlerimize de ulaşabilirsiniz.

Özel Gün Seçenekleri
Çalışanlarınızın veya müşterilerinizin; doğum günü, evlilik 
yıldönümü, nikah ve doğum gibi mutlu günlerinde ya da 
hastalık, vefat gibi acı günlerinde çiçek, çelenk göndermek 
yerine onlar adına hazırlayacağımız sertifikalarımızdan 
ulaştırabilirsiniz. tocevdukkan.sopsy.com, GittiGidiyor.com 
ve Morhipo.com internet sitelerinden diğer ürünlerimize 
de ulaşabilirsiniz.

çocuklarımız için bağış toplayabilirsiniz.

çocuklarımız için bağış toplayabilirsiniz.

“Okumak Her Çocuğun Hakkıdır”
Çocuklarımıza hak ettikleri eğitim koşullarını sağlamak için bu yolda birlikte yürüyelim.

En önemli hedefimiz, çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz desteği daha da güçlendirmek için 
yeni ofisimizi kurmak. Gelin, sizin de desteklerinizle yeni ofisimizi hayata geçirelim.



Hayatta en keyifli anlar; hayal etmeye başlamakla, 
hayalinin gerçek olması arasında ki o sonsuz gibi 
görünen zamandır.
Sevdiğiniz bir kitaba sahip olmayı, beğendiğiniz 
bir elbiseyi almayı ya da tutkuyla istediğiniz bir 
arabaya sahip olmayı hayal edebilirsiniz. 
Her zaman kendiniz için kurmazsınız hayalleri, 
bazen de; sevdikleriniz için kurarsınız.
Ya da hiç tanımadıklarınız ilgilendirir sizi; iyi ko-
şullarda yaşadıklarını, dünyada hep barış olduğu-
nu düşlersiniz.
Bu üçünü, yüreğinde barındıran insanlardır dün-
yayı güzel kılan... Yaşanır hale getirecek olan… 
Hem kendi için hem de hiç tanımadığı insanlar 
için yürekten isteyenler…
Onlar hayal eder ve hayalleri gerçeğe dönüşene 
kadar o isteği öylesine derin yaşar ki, o keyiftir 
hayali gerçeğe dönüştüren ve yenilerine tutunma-
sını sağlayan…
Ne demiş Vincent Van Gogh “Önce resmimi hayal 
ederim, sonra da hayalimi resmederim.”
İşte, hayal  ile gerçek birbirine karıştığında gerçek-
leşiyor mucize…
Dünya senin istediğinden ve ihtiyacın olandan çok 
daha fazlasıyla doluyken neden sadece kendi için 
istesin insan… Toplumlar ancak bu düşünceyle ge-
lişebilecekken neden başka türlüsünü yapar insan.
Severek, herkesin iyiliğini isteyerek ve tabii ki 
paylaşarak güzelleşebilecekken…
TOÇEV, böyle hayaller kurabilen biri tarafından 
var olmuş…
Çocukların hayallerini gerçek yapmak için uğra-
şan çok özel bir ekiple 23 yıldır devam ediyor…
Her projeyi önce hayal ediyoruz,  sonra başlıyoruz 
çalışmaya, ta ki gerçek oluncaya dek…
Son beş yıldır kendimize ait bir bina hayal ettik ve 
gerçekleştirmek için çok çalıştık. Tabii ki çalışmak 
yeterli olmuyor. Zor olan hayal ettiğinize insanları 
inandırmak…
Bu kısmı başarmak da, isteğinize ne kadar tutkuy-
la bağlı olmanızla ilgili…
Hayal ettik, tutkuyla bağlandık, çalıştık ve başar-
dık…
Şimdi binamızın eksiklerini tamamlamak için yine 
“inandıklarımıza inandırıyoruz” insanları
TOÇEV var oldukça bu döngü devam edecek…
Çok yakında yeni binamıza taşınıyoruz. Sizlerle 
birlikte bu ülke için, geleceğimiz için başarılı çalış-
malar yapmaya devam edeceğiz.
Hayatların ufak bir dokunuşla nasıl güzelleştiğini 
görmenin hazzı tarifsiz.
Hayallerine kavuşan her çocuğumuzun mutluluğu 
size teşekkürümüz olsun
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İşte bina hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için,  güzel insan-
ların desteği ile yaptığımız organizasyonlar.:
• ISS’in sponsorluğunda, Erol Evgin’in ev sahipliğinde   
   gerçekleştirdiğimiz “TOÇEV 20. Yıl Konseri”.
• Yıldız futbolcular Mehmet Topal ve Serkan Balcı’nın 
   öncülüğünde, eşleri Selda Topal ve Berfin Balcı’nın 
   desteğiyle, çok sayıda sponsor ve bağışçıyı yanımıza 
   aldığımız; Türk sporunun dev isimlerini sanat dünya-
   sının güçlü sesleri ile bir araya getirdiğimiz “Yıldızların 
   Şarkıları Çocukların Yarınları” konseri.
• Cengiz Abazoğlu’nun tasarımını yaptığı, moda dünya-
   sının güçlü markası adL nin üretimini yaptığı tişörtleri-
   miz için çok sayıda ünlünün fotoğraf çekimine katılarak 
   tanıtımına ve satışına destek olduğu, “Farkında mısınız?    
   Dokunuyoruz!” projesi.
• Vakıf Başkanımız ve Ebru Sanatçısı Ebru Uygun’un geli-
   rini bağışladığı sergiler.
• Ressam Berfin Balcı’nın gelirini bağışladığı “Özgürlük” 
   temalı sergisi,
• Vakıf Başkanımız ve Ebru Sanatçısı Ebru Uygun’un   
   desenlerini, adL ile bir kolleksiyonda buluşturduğumuz, 
   ismi EBRU olan ünlü isimlerin kıyafetleri giyerek tanı-
   tım desteği verdiği “EBRUca” projesi,



Yaklaşan Çalışmalarımız
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Yeni Ofisimize Taşınıyoruz

Hey Genç Harekete Geç

Uzun zamandır planlamasını yaptığı-
mız ve gerçekleşmesi için çalışmalar 
yürüttüğümüz ofisimize çok yakında 
taşınıyoruz. Yeni ofisimizin getirdiği 
imkanlar ile, çocuklarımızla yaptığı-
mız atölye çalışmaları ve gönüllülerin 
desteği ile gerçekleştirdiğimiz ders ça-
lışma programlarını çok daha sağlıklı 
koşullarda uygulayabileceğiz. 
Daha çok çocuğumuza ulaşmak 
ve eğitimlerine verdiğimiz desteği 

“Hey Genç Harekete Geç!” kapsamında, diyabet ve obeziteyi önleyici bir ça-
lışma niteliğinde, gençleri harekete yönlendirmeyi hedefliyoruz. Mart ayında 
pilot çalışmasına başlayacağımız projemizde, öğrencilerin hayatına fiziksel 
aktivite ve egzersizi yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde sokarak, bir yandan da 
diyabet-obezite-sağlıklı yaşam konusunda, interaktif farkındalık eğitimleri 
düzenleyeceğiz. Alanında uzman diyetisyen ve psikologlar ile, obezite-diya-
bet ve sağlıklı yaşam konusunda okullarda eğitimler vereceğiz. Fiziksel akti-
viteleri tanıtıp öğrencilere uygulatmak üzere sporcularla  okullarda “hareket 
grupları” oluşturacağız. Öğrencilerimiz, rol model sporcuların önderliğinde 
seçtikleri spor dalını uygularken, videolar çekip projemizin sitesine yükle-
yecek. Her dönem sonunda da yapılacak ödül töreni ile öğrencilerimizi ve 
okullarımızı ödüllendirileceğiz. 

YENİPROJE

güçlendirmek amacıyla hazırladığı-
mız ofisimizin hala eksiklikleri var. 
Amacımız, bugüne kadar yaptığımız 
bütün çalışmalarda bize gönüllerini 
açan destekçilerimizin yine yanımız-
da yer almalarıyla, ofisimizin tamam-
lanması. 
Gerçekleştirilecek ayni veya nakti 
destek ile daha aydınlık bir Türkiye’ye 
giden yolda daha büyük adımlarla 
ilerlemek üzere...

Sekiz yılda ses getiren iki projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz AstraZeneca ile, şimdi de 
“Hey Genç Harekete Geç” diyoruz. 2007 yılında “İlk Yardıma İlk Adım” ile başlayan ve 
beş sene süren işbirliğimiz 2013 yılında “Benergenim” ile devam etti. Bu başarılı çalış-
maların ardından, sosyal sorumluluğun sürdürülebilirliğini prensip edinen AstraZene-
ca ile yeni bir projede daha buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

YENİ OFİSİMİZE 
DESTEK OLAN KİŞİLER

Bahadır Güler, Belkıs Tamakan Argıt, 
Betül Özakyol, Burak Şardağ, Selda 
Gümüşel ve Uğur Sezin Aksoy yeni 

ofisimize destek olmuşlardır.
YENİ OFİSİMİZE 

DESTEK OLAN FİRMALAR
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TOÇEV 1. Uluslararası Benergenim Konferansı
6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ergen-
likle ilgili farkındalıklarını artırıp, bu 
dönemde şiddet eğilimini azaltmak ve 
umudu artırmak için hayata geçirdiği-
miz “Ben Ergenim” projemizde elde et-
tiğimiz verileri konuyla ilgili çalışmalar 
yapan ulusal ve uluslararası akademis-
yenlerle değerlendireceğimiz konferan-
sımızı Mayıs ayında gerçekleştireceğiz. 
Akademisyenlerin kendi çalışmaları 
hakkında da bilgi vereceği toplantımı-
za farklı üniversitelerden akademisyen-
ler, basın mensupları ve isteyen herkes 
katılabilecek. Konferans neticesinde, 
dört yılda gerçekleştirdiğimiz projemi-
zin verilerinin akademik boyutta da ele 
alınarak daha geniş kitlelere ulaşmasını 
ve her yıl yeni verilerle konferansımızı 
geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.

T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü-
ğü onayı ile yürüttüğümüz ve mali açıdan Yeşilay 2015 yılı 
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı tarafından 
desteklenen projemiz kapsamında, hedef grubumuz Maltepe 
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan suça 
sürüklenmiş 12-18 yaş arasındaki 40 çocuk ile 20 haftalık 
sanat terapisi oturumları gerçekleştirdik.
Çalışmalarımızın sonuçlarını; uyguladığımız bilimsel ölçek-
lerden elde edilen nicel bulgular ve alınan gözlem notlarından 
elde edilen nitel bulgular olmak üzere karma bir araştırmayla 
sunacağız. Ön test – son test puanları arasında çıkabilecek 
anlamlı farka ve nitel analiz sonuçlarına göre durum tespiti 
yapacağız ve yayınlayacağız. Çalışma, ilerleyen dönemlerdeki 
projelere rehber niteliğinde bir araştırma olacak.

“Parmaklıklar Ardında Bir Sanat Terapisi Deneyimi” 
Projesi Bilimsel Raporu

Eğitime tatlı destek sloganıyla Butterfly ile birlikte gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. 
Karaköy’de bulunan Karabatak Cafe’nin kahve ikramlarının 
yanında verdiği madlen butterfly çikolatanın ambalajında 
vakfımız ile ilgili bilgi yer alacak. Her yediğiniz çikolatadan 
Butterfly, çocuklarımız adına bağışta bulunacak.

Butterfly’dan Tatlı Destek



Yıldız futbolcular Mehmet Topal ve Serkan Balcı’nın öncülüğünde eşleri Selda Topal ve Berfin 
Balcı’nın desteğiyle muhteşem bir konsere daha imza attık. Konserimizde Türk sporunun dev isim-
leriyle sanat dünyasının güçlü seslerini birlikte unutulmaz şarkılar seslendirmek için buluşturduk.
Eğitimlerini desteklediğimiz çocuklarımız için Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da 9 Şubat’ta 
gerçekleştirdiğimiz konserimizde tüm biletlerin satılması bizim için ayrı bir mutluluk oldu. “Yıldız-
ların Şarkıları Çocukların Yarınları” konseri, usta müzik adamı Metin Özülkü’nün müzik direk-
törlüğünde ve Selçuk Yöntem’in sunumuyla seyirciyle buluştu. Sahneye çıkan yıldızlarımıza ise 
Metin Özülkü Orkestrası eşlik etti.

SANAT VE SPOR DÜNYASININ 
ALTIN KARMASI TOÇEV İÇİN BULUŞTU

Bizden
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Gecenin sponsorları: Akyürek 
Technology, Ayşe Deliismail Çiftliği, 
Burçin Göksu&Kryolan, Dekora-
zon, Develi Restaurantları, Drape 
By Gökçe Sürmeli, Hakan Köse, 
Lions Kulüpleri Birliği 118T, Nilüfer 
Ambalaj, Playback Müzik, Serttaş 
Bakliyat.

Medya Sponsorları: Kral TV ve Kral 
Pop Radyo.
Bağışçılar: Adem Büyük, Arda Tu-
ran, Dr. Nevzat Bodur, Enis Özkan, 
Hamza Sofuoğlu, Mehmet Topal, 
Mustafa Küçük, Nuri Şahin, Olcan 
Adın, Serkan Balcı, Tülay Demir 
Oktay, Uğur Uçar.

Destekçiler: Anadolu Form Matba-
acılık Limited Şirketi, Beşiktaş JK, 
Ebru Seyyar, Fenerbahçe Spor Kulü-
bü, Gökalp Kılıç, Galatasaray Spor 
Kulübü,  Hakan Akkaya, İstanbul 
Mersin İdman Yurdu, Medipol Ba-
şakşehir Futbol Kulübü, NTV Ailesi, 
Ozan Yıldırım, TV 8.

GECENİN SPONSORLARI

80x115 mm
4 renk
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Ayşegül Aldinç-Bülent Korkmaz Bülent Serttaş-Metin Tekin & Rıza Çalımbay

Feridun Düzağaç-Cüneyt ÇakırFatih Erkoç – Tanju Çolak

İpek Açar-Semih SaygınerFunda Arar-Volkan Babacan

Candan Erçetin-Kerem Tunçeri Eda Özülkü - Bekir İrtegün

Metin Özülkü - Burak Yılmaz Kubat-Emre Belözoğlu

Mustafa Ceceli-Cüneyt TanmanMurat Dalkılıç - Lale Orta

Selami Şahin-Tümer MetinNilüfer-Gökhan Töre Nükhet Duru-Abdullah Avcı

Ümit Besen - Çağla Büyükakçay Zara-Serkan Balcı

MUHTEŞEM DÜETLER

Bizden
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Konserimiz Basında Geniş Yer Buldu
AKŞAM

HABERTÜRK

HÜRRİYET

SABAH

MİLLİYET
POSTA TAKVİM

SÖZCÜ STAR
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Bizden
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38. İSTANBUL MARATONU’NDA
İYİLİK PEŞİNDE KOŞTUK

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin bu sene 38. defa düzenlediği 
Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
yardımseverlik koşusu konseptiyle 
yer alarak çocuklarımız için destek 
topladık. Bireysel koşucuların ve 
kurumsal takımların yoğun ilgi 
gösterdiği çalışmamızda 5 Kasım - 
8 Aralık tarihleri arasında katılım-
cılar destek çağrısında bulunup 
bağış topladı.
Destekçilerimiz toplamda 129.654 
TL bağış toplayarak 108 çocuğu-
muzun bir yıllık eğitimlerini des-
tekledi. Yardımseverlik koşumuza 
katılarak ve bize bağış yaparak 
destek olan herkese teşekkürleri-
mizi sunarız. 

Bu yıl, yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak 
için faaliyet gösteren Adım Adım platformuna dahil olduk. Platfor-
ma üye olan 30 sivil toplum kuruluşundan biri olarak vakfımız adına 
kaynak geliştirdik. Adım Adım kurucularına böyle güzel bir platforma 
öncülük ettikleri için çok teşekkür ederiz.

Topladıkları Bağışlarla İlk Beşe Girenler

Destekçimiz Olan Kurumlar

Kurumsal Takımlarımız
SOCITE GENERALE BANK

IBS ANNELERİ 

ÇELEBİ
BNP PARİBAS  LEASING

TEB CETELEM

Bireysel Koşucularımız
ÖZLEM KAPLAN ATALAY

ONUR KIRCALI

ULUSHAN ULUSMAN
SİBEL YAMAN

ÜLKÜ BAŞ KARAGÖZ



TOÇEV ÜRÜNLERİYLE
ÇİFTE MUTLULUK

Kendi kullanımınız için veya hediye olarak
alacağınız birbirinden özel ürünlerimizle

mutluluğunuzu çocuklarımızla paylaşabilirsiniz...
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Çocuklarımız

ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL ETKİNLİKLERLE GELİŞİYOR
Çocuklarımızın her açıdan gelişimleri bizim için çok önemli. Bu nedenle onlara verdiğimiz 
eğitim desteğine ek olarak, sosyal bireyler olarak yetişebilmeleri için aktiviteler düzenliyoruz. 
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere dahil ederek özgüvenlerini güçlendiriyoruz...

Cumhuriyet Bayramımızı Coşkuyla Kutladık
Her yıl geleneksel olarak gerçek-
leştirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinliğimizde bu sene de 
çocuklarımızla bir aradaydık. Etkin-
liğimizde çocuklarımızla ilk olarak 
Cumhuriyet ve Atatürk temalı video 
izledik. Ardından çocuklarımızla yedi 
grup oluşturarak resim, elişi, kitap, 
şiir, puzzle, harf birleştirme gibi ya-
ratıcı çalışmalar gerçekleştirdik. Bilgi 
yarışması yaptığımız etkinliğimizin 
sonunda çocuklarımız eğlenceli mü-
ziklerle dans etti.
Boğaziçi Üniversitesi BÜYAK 
Kulübü’nün desteği ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği-

miz kutlamamızda bize destek olan 
BÜYAK’a, çocuklarımızın etkinlik 
alanına ulaşımını sağlayan Tursan’a 

ve çocuklarımızın yemeklerini 
hazırlayan ISS’e sonsuz teşekkürleri-
mizi sunarız.

TOÇEV Velileriyle
Aile Eğitimi

Açı Koleji’nde, TOÇEV velilerine özel “Aile Eğitimi” dü-
zenledik. 31 Ocak’ta iki eğitim olmak üzere 28 Şubat  ve 
17 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz toplam dört eğitimde ebe-
veynler, gönüllü psikoloğumuz Nazmiye Arduç’tan çocuk 
gelişimi, ergenlik ve ebeveynlik becerilerini geliştirmekle 
ilgili özel danışmanlık alma imkanı yakaladı. 

Paintball’da Çok Eğlendik
Çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz sosyal aktiviteleri-
mize bir yenisini daha ekledik ve çocuklarımızla paintball 
oynadık. 30 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde 
çocuklarımız bir yandan takım çalışmasını kavrarken, bir 
yandan da eğlenceli bir hafta sonu geçirdi...
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Aybike
Yurtsever Guşa

Genel Müdür
Yardımcısı

Çocuklar….
Hayatımızın en meşakkatli ama 
aynı zamanda en sevgi dolu za-
manlarını yaşatır bizlere. Sorunla-
rı ile ilgilenirken bazen boğuldu-
ğumuzu ve çözümsüz kaldığımızı 
düşündüğümüz anlarda, bir söz, 
bir bakış ne kadar doğru yolda 
olduğumuzu anlatır bize.
Hayal kurarız çocuklarımız için. 
Daha iyi şartlarda okusunlar ki; 
ülkemizin geleceğini aydınlatsın-
lar, daha iyi beslensinler ki; onlar 
da sağlıklı nesiller yetiştirebilsin-
ler ve daha çok sevgi görsünler 
ki; kendi çevrelerine mutluluk 
yayabilsinler. Burada tüm öğren-
cilerimizle birebir ilgilenirken 
kurduğumuz bu hayalleri hayata 
geçirmeye çalışırız.
Onların mutluluğunu ve okuma 
sevgisini pekiştirebilmek için var 
gücümüzle çalışırız.
Gelin siz de bizim bu sevgimize ve 
çalışmamıza ortak olun. Olun ki 
çocuklarımızın hayalleri de gerçe-
ğe dönüşsün.

23 Nisan’ı Keyifle Kutladık
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutla-
mak için Life Park’taydık. İstanbul’da yaşayan çocukla-
rımızdan ellisinin katıldığı kutlamamızda çocuklarımız 
oyun alanlarında keyiflerince eğlendi. 24 Nisan Pazar 

günü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize ulaşım desteği 
veren Tursan’a ve bizi gönüllü olarak ağırlayan Life Park’a 
çocuklarımızın bitmeyen kahkahalarıyla teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Samsun ve Sinop’ta Film Keyfi
Sömestre aktivitesi kapsamında Samsun ve Sinop’taki 
öğrencilerimizle film keyfi yaptık. 25-27 Ocak tarihleri ara-
sında gerçekleştirdiğimiz aktivitemizde Samsun’un Vezir-

köprü ile Sinop’un Durağan ve Boyabat ilçelerinde çocukla-
rımızla, yaşlarına uygun film izleyip, kutu oyunu oynayarak 
takımlar arası rekabet, eğlence ve heyecan yaşadık. 

sömestre

aktivitesi

Hayalimizdeki Ağacı Çizdik
İstanbul’daki sömestr tatili aktivitelerimiz 28 Ocak Perşembe günü, ilko-
kul öğrencilerimizle İstanbul Modern Müzesi’nde başladı. Çocuklarımızla 
“Hayalimdeki Ağaç” atölye çalışmasına katılarak doğayı ve sanatı konuş-
tuk. Sohbet sonrası çocuklarımız hayallerindeki ağaçları tasarladılar. Atöl-
ye sonrasında ise müzeyi gezerek sanat dolu günümüzü noktaladık. 

sömestreaktivitesi
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Çocuklarımız

BAB Bowling’e Gittik Değişim Teorileri’ne Katıldık
Çocuklarımızın en çok sevdiği aktivitelerimizden olan 
bowling için 29 Ocak’ta BAB Bowling’deydik. Anadolu 
Yakası’nda oturan ortaokul ve lise öğrencilerimizle ger-
çekleştirdiğimiz etkinliğimizde çocuklarımız önce bow-
lingin püf noktalarını öğrendiler. Kısa eğitimin ardından 
çocuklarımız gönüllerince bowling oynadı.

sömestreaktivitesi

Ankara’da Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Müzesini Gezdik

Ankara’daki sömestre etkinliğimizi 1 Şubat’ta ODTÜ’de 
Verimlilik Topluluğu’nun organizasyonu ile gerçekleştir-
dik. Ankara’daki bütün öğrencilerimizle gerçekleştirdiği-
miz aktivitemizde Bilim ve Teknoloji Tarihi müzelerini 
gezip, ilkokul öğrencilerimizle el işi çalışırken, lise öğren-
cilerimizle önce yumurta deneyi yapıp sonra kutu oyunu 
oynadık.

sömestreaktivitesi

2 Şubat’ta lise ve üniversite öğrencilerimizle, PWC’nin 
destekleriyle Kariyer Günü düzenledik. Gençler kariyer 
planlama ve iş hayatı konusunda merak ettiklerini, başarı-
lı PWC yöneticilerinden dinlediler.

PWC’de Kariyer Günü 
Gerçekleştirdik

sömestre

aktivitesi

Underwater Paradise Show’u İzledik
İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan çocuklarımızla 6 
Aralık’ta The Underwater Paradise Show için Wolksvagen 
Arena’ya gittik. İEG Sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 
aktivitemizde dramanın, pandomimin, dansın, illüz-

yonun, kuklanın, kum sanatının ve sihrin, köpüklerin 
büyüleyici güzelliği ve şaşırtıcı lazer gösterileriyle har-
manlandığı şovu zleyen çocuklarımız unutamayacakları 
bir gün geçirdi.

sömestre
aktivitesi

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun (KUSIF) baş-
lattığı çok keyifli bir projeye dahil olduk. Koç Üniversite-
si “MGMT 310 Sosyal Etki: Deneyimsel Öğrenme” dersi 
kapsamında üniversite öğrencileri, seçtikleri STK’lar ile 
Değişim Teorileri üretti. Bizim de daha çok gönüllüye ve 
çocuğa ulaşmamıza destek olmak için değişim teorimiz 
gönüllülük sistemimiz üzerine oldu. Uygulanabilir Deği-
şim Teorisi için öğrencilerle düzenli toplantılardan sonra 
poster sunumuna katılarak, gönüllü etkinlik planımız 
için yeni stratejimizi geliştirdik. Gençler bu yolla; ileride 
sivil toplum alanında, 
sosyal etkisi olumlu 
büyük projelere imza 
atabilmek için, pro-
je yazma süreçlerini 
deneyimsel olarak 
öğrenme fırsatı yaka-
ladılar. Her gelişim bir 
değişimdir...
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Buz Pateni ve Bowling Keyfi
Airport AVM’de 4 Şubat’ta Avrupa Yakası’ndaki ortaokul 
öğrencilerimizle bir sömestr klasiğimiz olan buz pateni & 
bowling oyunlarımızla, öğrencilerin heyecanla bekledik-
leri bir organizasyonda daha bir araya geldik.

sömestre

aktivitesi

Vize’de Film Seyrettik
Kırklareli’nin Vize ilçesindeki öğrencilerimizle 3 Şubat’ta 
ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına ayırdığımız çocukları-
mızla, yaşlarına uygun film izleyip, kutu oyunları oynayarak 
genel kültürümüzü geliştirirken, eğlenceli vakit geçirdik.

sömestreaktivitesi

Atölye Konumuz Duygu Farkındalığıydı
Çocuklarımızın her açıdan gelişmiş bireyler olarak yetişebilmesi için yılda iki defa gerçekleştirdiğimiz atölye çalışma-
larımızdan ilkini Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirdik. 25 Mayıs’ta Samsun’da, 26 Mayıs’ta Sinop’da, 29 Mayıs’ta 
İstanbul’da, 1 Haziran’da Kırklareli’nin Vize İlçesi’nde ve 4 Haziran’da Ankara’da yaşayan çocuklarımızla yaptığımız 
atölye çalışmamızın konusu, iyi dokunuş kötü dokunuş, duygu farkındalığı, beden ve zihin farkındalığı ile ergenliğe ilk 
adımdı. Ayrıca çocuklarımızla atölyelerin ardından piknik yaparak günümüzü eğlenceli bir şekilde tamamladık.

Beşiktaş-Dinamo Kiev 
Maçındaydık

Hour Of Code

İlköğretim öğrencilerimiz ile, Mastercard sponsorluğunda, 
28 Eylül’de oynanan Beşiktaş-Dinamo Kiev şampiyonlar 
ligi maçındaydık. Çocuklarımız fair play çağrısı için maç 
öncesi yapılan sera-
moniye futbolcularla 
birlikte çıkarken, se-
ramoninin ardından 
hep birlikte maçı 
izledik. Keyifli ve 
eğlenceli geçen gece 
için Mastercard’a 
teşekkür ederiz.

Dünya çapında gerçekleşen “Hour Of Code” kapsamında 
ilkokul öğrencilerimizle Bahçeşehir Üniversitesi desteğiy-
le 10 Aralık’ta coding workshop’u yaptık. Her öğrencinin 

bilgisayar 
bilimlerini 
öğrenmeye 
fırsatı olmalı-
dır sloganıyla 
bize destek 
olanUğur Şen 
ve Elif Yıl-
maz’a teşek-
kür ederiz.



20

Çocuklarımız

Yazımız Kamplarla Dolu Dolu Geçti
DERİN BEYİN MERKEZİ

İlkokul öğrencilerimiz ile birlikte 11-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Tuzla’da bulunan Derin Beyin Merke-
zi’ndeydik. İçeriğini Carma Platformu ile, bir gelişim modeli olarak şekillendirdiğimiz kampta, Steam modeli ile, 
çocuklarımızla dil gelişimi, doğal beslenme ve yaratıcı düşünce becerileri üzerine yeni deneyimler edindik. Çocuk-
larımızın kampa katılımında bize destek olan Derin Beyin Merkezi’nin Kurucusu Sayın Oğuzhan Gözek’e, Carma 
Platformu’na ve Permakültür Kolektifi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

BÜYAK KAMPI
Lise öğrencilerimiz ile birlikte 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulü-
bü’nün desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü’nde çok güzel bir kamp gerçekleştirdik. Günlerini yüzme, tasa-
rım, film gösterimi, satranç, kutu oyunları, yaratıcı düşünme, dil atölyesi, mentör görüşmeleri, zumba ve spor yarışları 
ile değerlendiren çocuklarımız, kamptan unutulmaz anılarla ayrıldı. BÜYAK ve Craft ekibine teşekkür ederiz.
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KIDS FOR FREEDOM
Kids For Freedom projesine bu sene de ortaokul öğrencilerimizle katıldık. 9–16 Temmuz tarihleri arasında katıldığımız 
projede çocuklarımız yelken açmadan yelken kullanmaya kadar yelkencilikle ilgili çalışmalar yaparken, uğranılan her 
sahilde de birbirinden güzel aktivitelerde yer aldılar. Altı farklı ülkeden toplam 84 öğrencinin katıldığı kampta öğren-
cilerimiz yabancı akranlarıyla iletişim kurdular. Futbol, takı tasarımı, dans, yüz boyama gibi kulüplere katıldılar. Aynı 
zamanda gönüllü genç hocalardan yüzme dersleri aldılar. Çocuklarımızın kampa katılımı için üç yıldır bize destek olan 
Kids For Freedom’a ve Phoenix Yatçılık’a teşekkürlerimizi sunarız.

DÜŞLER AKADEMİSİ
Her sene yaz boyunca Kaş’ta düzenlenen Düşler Akademisi kampına bu sene de çocuklarımızla birlikte katıldık. 26 
Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında yer aldığımız kampta, yüzme öğrendik, yelken ve yoga yaptık, ata bindik, tarımcılı-
ğı öğrendik...  Kamp için bize destek olan Ayder’e ve Düşler Akademisi ekibine teşekkür ederiz.



2017’ye Keyifli Merhaba

Teknoloji Bağımlılığı Atölyemizi Gerçekleştirdik
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Çocuklarımız

Bata Çıka’da Koştuk

Geyik Koşusunda 
Yerimizi Aldık

Öğrencimiz Melisa’nın
Konserindeydik

Macera Akademisi’nin organize 
ettiği Bata Çıka Koşusu’na bu sene 10 
çocuğumuzla birlikte katıldık. Öğ-
rencilerimizden Engincan’ın üçüncü 
olarak bizi gururlandırdığı koşunun 
zorlu parkurunda çocuklarımız çok 
eğlendi. Koşuda çocuklarımızın üc-
retsiz katılımını ve öğle yemeklerini 
sağlayan Macera Akademisi kurucu-
su Caner Odabaşoğlu’na teşekkürle-
rimizi sunarız.

Her sene geleneksel olarak düzenledi-
ğimiz yılbaşı partimiz bu sene de çok 
eğlenceli geçti. İstanbul’da yaşayan 
çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz partide çocukla-
rımız SİM Animasyon’un oyunlarıyla 
keyifli zaman geçirdi. Oyunların 
ardından çocuklarımız birbirinden 
güzel hediyeleriyle heyecanlı anlar 
yaşadı. Yılbaşı pastamızı kesmemiz-
den sonra da çocuklarımız hareketli 

Macera Akademileri’nin 16 Ekim’de Belgrad Ormanla-
rı’nda düzenlediği Geyik koşusunda çocuklarımızla ye-
rimizi aldık. 4-12 yaş arası çocuklarımızla koştuğumuz 
maratonda çocuklarımız çok eğlenirken, spor yapmanın 
keyfine de vardılar.

Müzik tutkusu ve becerisiyle göz önünde olan öğrencileri-
mizden Melisa’nın bağlama çaldığı konseri keyifle izledik. 
İleride başarılı bir müzisyen olmasını yürekten diliyoruz.

şarkılarla eğlencelerini sonlandırdı.
Yılbaşı partimizde bize destek olan 
Gönül Davet Tahtasaray’a, Murat Öz-
kan’a, ISS Catering’e, Tursan’a, Tat-Al 
Trabzon Vakfıkebir Ekmek Fırını’na, 
Gölcük Tahıl Gıda’ya, Ec Itrıyat Gıda 
İmalat’a, Katmer Börek Baklava 
Gıda’ya, Adnan Kurt Un Ve Unlu 
Mamüller Gıda’ya, Sihirli Spatula’ya 
ve SİM Animasyon’a teşekkürlerimizi 
sunarız.

Yılda iki defa ayrı konseptlerle, 
uzman psikologlarımız ile birlikte 
eğitim verdiğimiz çocuklarımız için 
gerçekleştirdiğimiz atölye çalışma-
larımıza Teknoloji Bağımlılığı ve 
Sosyal Destek temalı atölyemizle 
devam ettik. 1 Aralık’ta Kırklare-
li’nin Vize İlçesi’nde, 3 Aralık’ta 
İstanbul’da, 10 Aralık’ta Sinop’ta ve 

15 Aralık’ta Samsun’da gerçekleştir-
diğimiz atölyemizde çocuklarımızla 
birlikte teknolojinin olumlu yanla-
rıyla birlikte bağımlılık yaratarak 
sosyal ortamdan uzaklaştıran olum-
suz yanlarını inceledik. Sosyal birey 
olmanın faydaları ve teknolojinin 
doğru kullanımı hakkında sohbetler 
gerçekleştirdik.



Hangi çağda yaşıyoruz? Yakın çağ, 
bilgi çağı, dijital çağ derken içinde 
bulunduğumuz çağı bir hız çağı 
olarak adlandırırsak; “Hepimiz daha 
hızlı olmak zorundayız, hızlı olan ül-
keler gelişir, hızlı bağlantılar avantaj-
lıdır, spor arabalar moderndir” algısı 
oluşmuştur.
Yemekler fast food, internet fiber, 
ulaşım hızlı, tüketim hızlı derken, bu 
hıza karşın; 
tablet ve akıllı telefonlarla kolay 
ulaşılabilir hale gelen teknolojik 
aletlerin, 
her geçen gün sayısı artan alışveriş 
merkezlerinin, 
avlulu evlerin yerine modern yaşama 
uygun küçük blokların
hayatımıza girmesiyle çocukların 
hareketsiz, durağan bir yaşam tarzını 
benimseme eğiliminde olması dikkat 
çekici bir çelişkidir. 
Çocuklar hayata hazırlanırken, 
görerek örnek aldıkları ilk modeller 
anne ve babalarıdır. Eğer anne baba 
olarak sağlıklı bir yaşam tarzını 
ailece benimseyebilir ve sporu ailece 
yaptığınız bir sosyal aktivite haline 
getirebilirseniz, çocuklarınız da bu 
alışkanlığı kendi yetişkinliklerine ve 
kendi çocuklarına aktarabilirler. 
Biz de kaynak geliştirmek üzere yer 
aldığımız iyilik koşularına bu sene 
vakıf öğrencilerimizle katıldık ve 
onlara örnek olarak birlikte koştuk. 
Bir öğrencimiz 3.olarak yeteneğini 
keşfetti ve bizi gururlandırdı. Siz de 
çocuklarınızla iyilik koşularına bizim 
adımıza katılarak hem çocuğunuzun 
sosyal sorumluluk bilincini geliş-
tirmiş, hem de ailecek koşmasanız 
bile yürüyerek sağlıklı yaşam için bir 
adım atmış olabilirsiniz. 
3 yaşından itibaren kaba kasların 
gelişimini destekleyen 
jimnastik ve dans gibi 
oyunlu denge sporları, 
7 yaşına kadar birey-
sel sporlarla çocuğun 
cesaretlendirilmesi, 9 
yaşından itibaren ta-
kım sporları, 10 yaşın-
dan itibaren rekabet 
sporları önerilir. As-
lında doğru yönlen-
dirme ile hiperaktivite 
ve dikkat eksikliği gibi 
tanılar, yerini aktif ve 
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Harekete Geçiyoruz
sağlıklı bir yaşam tarzına bırakabilir.
Bireysel sporlar; özgüven, disiplin ve 
kendi sorumluluğunu alma becerisini 
geliştirirken,
takım sporları; paylaşma, yardımlaş-
ma, bireysel hırsların takımın önüne 

geçmesini kontrol etmeyi geliştirir. 
İstatistiksel olarak, küçük yaştan beri 
spor yapan çocukların akademik 
başarılarının daha yüksek olduğu bi-
linmektedir. Spor hobi olarak görülse 
de aslında zaman yönetimini ve disip-
lini öğrenmek okul başarısını destek-
ler. Düzenli yapılırsa çocuğun kemik 
gelişimi ve kilo kontrolü de sağlanmış 
olur. Spor sayesinde, hareketsizlik 
ve aşırı kilo sebebiyle yaşanan kalp 
damar ve şeker hastalığı önlenebilir. 
Biz bu koruyucu ve önleyici sağlık 
hizmetini yeni projemiz “Hey Genç 
Harekete Geç” ile hayata geçiriyo-
ruz. Lise öğrencileri hem obezite ve 
diyabet farkındalığı kazanıp, hem 
de uzmanlarla yeni spor dallarıyla 

tanışıp sağlıklı yaşam tarzını benim-
seyecekler. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı 
olmak; fiziksel-zihinsel-soysal-ruh-
sal olarak uyumlu olmak demektir. 
Pozitif sağlık, ’Sadece bir hastalığın ya 

da rahatsızlığın olup olmaması değil, 
fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal ola-
rak tamamıyla iyi olma hali’ dir. Bu 
iyi olma hali çocuklarda –isteklilerse- 
çocuk yogası ile sağlanabilir. Çocuk 
yogası ile, zihinsel olarak özgüven ve 
motivasyon kazanan, farklı öğrenme 
yollarını deneyimleyip kendini ifade 
edebilen, sosyal olarak yaratıcılık ve 
problem çözme becerisi gelişmiş, sı-
nav kaygısıyla baş edebilen, ergenliği 
rahat atlatabilen, önyargısız, ayrım-
cılık yapmayan, maddiyat, marka ve 
nesne bağımlılığında özgürleşmiş 
çocuklar, rekabetsiz ve güvenli bir 
alanda eğlenceyle birleşen hareketler 
yaparak, enerjilerini doğru yöne ka-
nalize etmiş olurlar. Beden-akıl-ruh 
uyumu dengelenmiş olan çocukların 
bu dengeyle yaşama devam etmeleri 
sağlanır. Tüm bu kazanımlar, Dalai 
Lama’nın sözünü aklımıza getiriyor: 
“Eğer her 8 yaşındaki çocuğa medi-
tasyon yapması öğretilirse, sadece 1 
jenerasyonda dünya üzerindeki tüm 
şiddeti ortadan kaldırırız.”   



Mezunlarımızla Gururluyuz

Steam Modeliyle Eğitim Gerçekleştirdik

Geleneksel İftar Yemeğimizi Gerçekleştirdik

2016 yılında 11 öğrencimiz daha üniversite eğitimini başarıyla tamamladı: 
• Ahmet Demir Marmara Üniversitesi Hemşirelik, 
• Ebru Açıkgöz Malatya Üniversitesi Hemşirelik, 
• Fatma Algın Balıkesir Sağlık Meslek Yüksek Okulu/ Ebelik Bölümü, 
• Feride Yıldırım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
• Merve Efe Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi, 
• Özge Gürkan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi - Ekonometri Bölümü, 
• Sema Çağlayan Sakarya Üniversitesi İşletme Yönetimi MYO, 
• Semra Korkmaz Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 
• Tuba Karasungur Adıyaman Üniversitesi Ebelik, 
• Yeliz Tüter Süleyman Demirel Üniversitesi İmalat Mühendisliği, 
• Yıldız Çoban Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü’nün (IEEE) ve Empa Elektroni-
cs’in desteği ile gerçekleştirdiğimiz Bilim Teknoloji Mühendislik etkinliğimiz-
de, bilim, teknoloji, sanat ve matematik alanlarını kapsayan STEAM eğitim 
modeline çocuklarımızla birlikte katıldık. 24 öğrencimizle 4 oturumda gerçek-
leştirdiğimiz atölye çalışmalarında teknoloji, mühendislik ve sanat eğitimini 
bir araya getirdik. Eğitimde bu modelin gerekliliğinin ve yaratıcılığın önemini 
vurguladık. Destekleri için Boğaziçi Üniversitesi IEEE Kulübü ve Empa Elekt-
ronics’e teşekkürlerimizi sunarız.

Çocuklarımıza ve ailelerine her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimizi bu sene 12 Haziran’da gerçek-
leştirdik. İstanbul’da yaşayan çocuklarımızın aileleriyle birlikte katıldığı etkinliğimizde keyifli bir iftar geçirirken, bu 
organizasyonda bize ev sahipliği yapan ISS’e, ulaşım desteği veren Tursan’a ve Başaran’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Çocuklarımız

Okuma istekli çocuklarımıza, yıl boyu tüm ihtiyaçlarını içeren 
gönderilerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Bu sene Haziran, 
Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirdiğimiz üç gönderimimizde de 
çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Çalışmada bize destek 
veren gönüllülermize teşekkür ederiz.

Acun Ilıcalı’nın düzenlediği ve TV 8’de 
ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasına, 
10 Ekim’de seyirci olarak çocuklarımızla 
birlikte katıldık. Eğlenceli anlara sahne olan 
programda çocuklarımızla çok eğlendik.

Çocuklarımızın Gönderimlerini 
Gerçekleştirdik

O Ses Türkiye’yi İzledik
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Kutunun Dışında Düşünebilmek
Size Alajand-
ro’nun hikâye-
sini anlatarak 
başlamak 
istiyorum. Ale-
jandro, Meksi-
ka’nın bir kö-
yünde yaşayan 

genç bir adam. Bir gün motorsikleti 
ile sınıra yaklaşır ve sınır polisi onun 
şüpheli bir hal içinde olduğunu düşü-
nerek onu durdurur. Çantasını işaret 
ederek içerisinde ne olduğunu sorar. 
Alejandro, “yalnızca kum” cevabını 
verir. Polis inanmaz ve Alejandro’nun 
çantasını boşaltmasını ister ve her yeri 
arar. Çantadan gerçekten de kumdan 
başka bir şey çıkmaz.
İsteksizce Alejandro’ya yol verir. Bir 
sürenin ardından Alejandro yine 
motorsikleti ve çantası ile sınırdan 
geçmek üzereyken aynı sınır polisi-
ne takılır. Aynı sorgu, aynı sonuçla 
devam eder. İki yıl boyunca belirli 
aralıklarla Alejandro sınırı geçer. 
Şüphelenmekten vazgeçmeyen sınır 
polisi, her defasında Alejandro’nun 
çantasını kontrol eder ancak şüplerin-
de haksız çıkar. Sonunda sınır polisi 
emekli olur. Bir gün Meksika yakın-

larında bir cafede otururken Alejand-
ro’nun içeri girdiğini görür. Yıllarca 
şühelendiği bu kişiye yaklaşır ve 
“Artık emekli oldum, senin bu süreçte 

bir şeyler kaçırdığını biliyorum ama 
seni yakalayamadım. Kaçırdığın şey 
neydi?” diye sorar. Alejandro, gülüm-
ser ve “Motorsiklet” cevabını verir. 
Anglosakson terminolojisinde 
Thinking Outside of the Box, “ku-
tunun dışında düşünmek” olarak 
adlandırılan bu deyim, yaşamımızın 
yönünü belirleyici etkiye sahip. Farklı 

düşünmeyi, ezberlerimizin dışında 
fikirler üretebilmeyi deneme cesareti 
göstermekle başlayan yolculuğun bizi 
götürebileceği yerler inanılmaz. Siz 

yaşamınızı ve yaşamları inanılmaz 
kılmak ister miydiniz? Nobel Fizik 
Ödüllü Einstein “Bir  problemi yara-
tan bir zihni, aynı düzeyde çalıştıra-
rak o problemi çözemezsiniz” diyor. 
İyi haber şu ki düşünceler geliştiri-
lebilir. Ancak bu şekilde problemle 
gelen kutuların kapakları açılarak 
aydınlık çözüme çıkılabilir. Peki neler 
yapabiliriz, kutunun dışında düşüne-
bilmek için, işte Editör Mr. Wax’tan 
size birkaç öneri:
•   Pek çok ayrı alanda incelemeler 
yapabilirsiniz.
•   Başka dinler hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz.
•   Toplum, doğal dünyada yaşamak 
vb. konularda dersler alabilirsiniz.
•   Farklı türlerde romanlar okuyabi-
lirsiniz.
•   Şiir yazabilir, resim yapabilirsiniz.
•   Geriye doğru çalışabilirsiniz. 
İstediğiniz sonuçtan yola çıkıp şu 
an bulunduğunuz konuma gelerek 
düşüncenizin yönünü tayin edebilir-
siniz.
•   Rasgele fikirleri ardı ardına sırala-
yabilirsiniz.
•   Duş alabilirsiniz.
•   Ve bir çocuktan tavsiye isteyebi-
lirsiniz. 

G. Meriç Ocak
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22 yılda 19 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 ulaştı-
ğımız son sayılar:

PROJELERİMİZLE ÖNCÜYÜZ

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

YAŞASIN OKULUMUZ

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

GÜNEBAKAN
“Günebakan” projemizde, kütüphane, sanat odaları ve laboratuar 
ihtiyacı olan okulları titizlikle belirleyip, bu ihtiyaçları karşılıyo-
ruz. 

İLK YARDIMA İLK ADIM
6 sene sürdürdüğümüz “İlk Yardıma İlk Adım” projemizde, Yİ-
BO’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 başlat-
tığımız projemizde "Dünya Kurtarıcısı" oyunuyla çocukları-
mıza 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 sağ-
lıklı beslenme bilincini vurgulamak için, belirlediğimiz çocukla-
rımıza, 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 tiyat-
ro oyunumuz ile temizliğin sağlık açısından önemini vurguladık.

KÜTÜPHANELER
Mobilyasından boyasına, yer döşemesine kadar baştan sona yeni-
lediğimiz 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.

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

YBO PROJESİ

Cezaevinde annesiyle kalan çocuklarımızın daha iyi bir or-
tamda büyüyebilmesi için ihtiyaçlarını karşılayacak, annele-
rine ve cezaevi personellerine eğitim vereceğiz.

ÖZGÜRLÜĞÜM

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 
tutuklu/hükümlü 12-18 yaş arasındaki 40 çocuk ile 20 haftalık 
sanat terapisi oturumları gerçekleştirdik.

PARMAKLIKLAR ARDINDA 
BİR SANAT TERAPİSİ DENEYİMİ



PROJE İSMİ BAŞLANGIÇ YILI ULAŞILAN SAYILAR
Yaşasın Okulumuz 2005 204 Okul
Bir Şey Değişir Her Şey Değişir 2006 80.749 Öğrenci
Günebakan 2007 53.933 Öğrenci
İlk Yardıma İlk Adım 2007 43.656 Öğrenci 
Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler 2008 4.275.500 Öğrenci 
Evimdeyim 2008 36 Öğretmen Lojmanı
Yarının İzleri 2009 39.972 Öğrenci
Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın 2009 1.023.744 Öğrenci
İyi Beslenmek İyi Gelecek 2010 18.868 Gıda Kolisi
Buğdayın İyiliği Doğru Ekmeğin Mucizesi 2010 20.517 Öğrenci
Temiziz 2011 17.031 Öğrenci
Kütüphaneler 2011 51 Kütüphane
Enerjimiz Çocuklar İçin 2012 28.150 Öğrenci

Benergenim 2013 9.170 Öğrenci
Yatılı Bölge Okulu 2013 163 Öğrenci
Kahvaltılı Sabahlar Sağlıklı Yarınlar 2014 14.977 Öğrenci
Benim Mahallem 2015 5.820 Öğrenci - 1.487 Aile
Özgürlüğüm 2015 7 Ceza İnfaz Kurumu
Parmaklıklar Ardında Bir Sanat Terapisi 2016 40 Çocuk
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Basında Benergenim



Bu yıl itibari ile tamamladığımız projemizde, ASTRAZENECA ve T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN-
LIĞI ile ergenlik dönemindeki gençler, aileleri ve öğretmenleri ile bu dönemi sağlıklı atlatabilmeleri 
için çalışma yürüttük. Çocuklarımızın içinde bulundukları umutsuzluğu kırmak ve şiddet isteğini 
bastırmak için uzman psikologlarımız ile sürdürdüğümüz çalışmalarda, çocuklarımızla balon pat-
lattık, hamurları duvara attık, sohbet ettik. Ayrıca ailelere ve öğretmenlere de eğitimler düzenledik.

BENERGENİM

Proje Kapanış Toplantısı Yapıldı

Sohbetler Kitap Oldu

6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ergen-
likle ilgili farkındalıklarını artırıp, 
bu dönemde şiddet eğilimini azalt-
mak ve umudu artırmak için hayata 
geçirdiğimiz “BenErgenim” projesi 
kapsamında 2012-2016 eğitim öğretim 
yılında 4 bölgede 8 ilde 9170 öğrenci, 
579 ebeveyn ve 300 öğretmene ulaştık. 
Projede; ergenlerle oyun hamuru ve 
balon gibi materyallerle atölye çalış-
maları yaptık.Çocukların yakın çev-
resini kapsayan aileler ve öğretmenler 
için de ergenle iletişim ve ergenlikte 
bağlanma konularında interaktif se-
minerler düzenledik. Uygulamalar bir 
hafta boyunca aynı okulda devam etti. 
Eğitim yılı içinde üç ayda bir aynı okul 
yeniden ziyaret edildi ve toplam üç 
aşamada proje uygulandı. Proje kap-

samında verilen eğitimin kalıcı olması 
ve bilginin yaygınlaştırılması ama-
cıyla hem ergenlere, hem de velilere 
yönelik kitapçıklar ve afişler hazırlanıp 
okullarda dağıtıldı. Çocukların ilgisini 
çekmek ve onlara farklı bir dilden 
ulaşabilmek amacıyla, proje mesajla-
rını karikatürlerle anlatmak üzere bir 
karikatür serisi de yapıldı.
Proje, atölye çalışmaları ve semi-
nerlerin yanı sıra, geniş kapsamlı 
bir de metodolojik çalışma içeriyor. 
Öğrencilerin şiddet eğilimleri ve 
umutsuzluk düzeyleri, hem çalışma 
öncesi, hem de sonrasında, Şiddet 
Eğilimi Ölçeği ve Beck Umutsuz-
luk Ölçeği aracılığı ile ölçüldü. Bu 
ölçümler belirli aralıklarla tekrarlandı 
ve projenin etkisi tespit edildi. Elde 
edilen veriler, grup içi ve gruplar arası 
karşılaştırmalarla Türkiye’de akade-
mik literatüre katkı sağlamak üzere 
derlendi. Projede yer alan 6. 7. ve 8. 
sınıf öğrencilerinden seçkisiz örnek-
lem yöntemi ile belirlenen bir grup ile 
yürütülen boylamsal çalışmanın ve-
rileri yakında bilimsel makale olarak 
yayınlanacak. 

2013 yılında AstraZeneca ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata 
geçirdiğimiz “Ben Ergenim” pro-
jemizin kapanış basın toplantısını 
gerçekleştirdik. Basının yoğun ilgi 
gösterdiği toplantımızda proje da-
nışmanımız Maltepe Üni. Öğ. Gör., 
Çift ve Aile Terapisti, Uzman Psikolog 
Nesteren Gazioğlu ile Maltepe Üni. 

Çok sayıda ergenle yapılan görüşme-
ler sonucunda, sorularımıza verdik-
leri cevapları iki kitap haline getirdik. 
Kitaplarımızdan biri ergenlerden 
kendi akranlarına mesajlarını içeren 
“Ergen Sohbetler”, diğeri ise ailelere 
yönelik “Ergenlerden Ebeveynlere”. 
Her iki kitabımıza da çok yakında 
kitapevlerinden ulaşabilirsiniz. Ki-
taplarımızın yazarı Mentör, Öğrenci 
Koçu ve Öğretmen Leyla Fidanay’a 
teşekkür ederiz.

Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Nermin Çelen, projemiz neticesin-
de elde ettiğimiz bilimsel verileri 
paylaşırken, psikoloğumuz Ceyda 
Demirbaşoğlu da ergenlerimizin 
mesajlarını ve proje sürecini katı-
lımcılara iletti. Üç yılda son derece 
değerli sonuçlar alan projemiz farklı 
platformlarda devam edecek...

Projenin değerlendirilen verilerin-
de, eğitim verilen okullarda;
• 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri ara-
sında yaş/sınıf büyüdükçe şiddet 
eğiliminin arttığı, 
• Şiddet eğiliminin, erkek öğrenci-
lerde, kız öğrencilere oranla daha 
yüksek olduğu,
• Umutsuzluğun, kız öğrenciler 
arasında, erkek öğrencilere oranla 
daha yüksek olduğu,
• Ergenlik ve sorunlarının yaş 
büyüdükçe ‘yoğunlaştığı’, 
• Ergenler arasında şiddet eğili-
minin eğitim sonrasında anlamlı 
oranda azaldığı,
• Yapılan çalışmalar sonucunda bir 
sonraki ziyaretin verilerine şiddet 
eğiliminde azalmanın yanı sıra 
umutta artışın yansıdığı gözlendi.
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BİR ŞEY DEĞİŞİR HER ŞEY DEĞİŞİR

PARLAK GÜLÜŞLER PARLAK GELECEKLER

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, birey-
sel ve kurumsal destekçilerimiz 
ile birlikte 2006 yılından bu yana 
yürüttüğümüz projemizle; 79.682 
öğrencimize bot–mont ve içi kırtasi-
ye malzemesi dolu çanta gönderdik. 
İsimlerine özel hazırlanmış hediyeler 
öğrencilere ulaştığında mutlulukla-
rını ifade eden resimlerle ve şiirlerle 
dolu mektuplar aldık. Resimlerindeki 

gülen yüzleri bizler için de en güzel 
hediye oldu. 
2016 yılında, destekçilerimiz ile bir-
likte Batman’ın Gercüş İlçesi Sapanlı 
Köyü İlkokulu İle Kozluk İlçesi Kar-
puzlu İlk ve Ortaokulu, Diyarbakır’ın 
Ergani İlçesi Dereboyu Köyü İlko-
kulu İle Karaburçak İlkokulu, Yine 
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi Boyacı 
İlkokulu, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi 

Derecik Kırca İlkokulu, Kahraman-
maraş’ın Onikişubat İlçesi Köseli 
İlköğretim Okulu, Mardin’in Kızıl-
tepe İlçesi Büyüktepe İlkokulu İle 
Derik İlçesi Sırt İlkokulu, Sakarya’nın 
Söğütlü İlçesi Akçakamış İlkokulu, 
Şanlıurfa’nın Hilvan  İlçesi Karapı-
nar Akşemsettin İlkokulu Ve Van’ın 
Muradiye İlçesi Akçaçay İlkokulu 
öğrencilerine paketlerini gönderdik. 

Pırıl pırıl gülüşler için Colgate ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte 2008’de hayata geçirdiğimiz “Parlak Gülüşler Parlak Ge-
lecekler” projemiz ile çocuklarımız diş fırçalama tekniklerinin 
ve ağız sağlığının öneminin yanı sıra el yıkamanın önemini de 
uygulamalı olarak öğreniyor. Diş sağlığı eğitimimizi, çizgi film 
ve uygulamalı olarak verilen eğitim ile eğlenceli bir yolla an-
lattığımız projemizi, 3. Sınıf öğrencileri için gerçekleştiriyoruz. 
Okulları ziyaretimizde, öğrencilerimize kitapçık ve ürünler he-
diye ederek aldıkları eğitimi evlerine de taşımalarını sağlıyoruz.
2015’te projemize Aksaray, Amasya, Artvin, Giresun, Gümüş-
hane, Karabük, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şırnak, Trabzon, 
Tunceli, Hatay, Bursa ve Kocaeli’yi de ekleyerek toplamda 67 ilde 
eğitim vermiş oluyoruz.
Böylesine güzel bir sosyal sorumulluk projesini sekiz yıldır birlik-
te yürüttüğümüz Colgate’e  teşekkür ederiz.

Agito • Ata Torun • Ayla Aykul • Buguniform • Comet Denizcilik • Didem Güven 
• Empa Elektronik • Gis Halkla İlişkiler • Gökhan Uç • ISS • İrem Elbir • Johnson Wax 

• Kıvanç Maroğlu • Müge Dürüstkan • North Shields Ataşehir • Parla Morhayim 
• Rüya Özcan • Sabancı Holding • Selçuk Çağlayan • Serap Uzun • Societe Generale Bank 

• Şenay Düdek • Şükriye Yıldırım • Trenkwalder • Tuba Aydın • Türkan Sabancı

Destekçi Kurum ve Kişiler



T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
onayı ile yürüttüğümüz ve mali açıdan Yeşilay 2015 yılı Ba-
ğımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı tarafından destekle-
nen projemiz kapsamında, hedef grubumuz Maltepe Çocuk ve 
Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan suça sürüklen-
miş 12-18 yaş arasındaki 40 çocuk ile 20 haftalık sanat terapisi 
oturumları gerçekleştirdik.
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Projemiz kapsamında; suça sürüklenmiş çocukların, sağlıklı iletişim kurarak 
karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilme becerilerinin gelişmesi, madde kul-
lanımı altında yatan nedenleri keşfedip mücadele etmeleri, kurumda geçir-
dikleri zamanda destek almaları amacıyla çalışmalar yaptık.Sosyal çevreleri 
dolayısıyla risk altında olan, suça sürüklenmiş 40 çocukla, 5 ay boyunca, her 
hafta Salı günü Sanat Terapisi uygulamaları gerçekleştirdik. 1 Mart – 16 Ağus-
tos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızda, hedef 
grubumuz 40 çocukla sağlıklı iletişim ve güvenli ilişki kurup, kurum personeli 
desteği ile yüksek katılım oranıyla projemizi tamamladık.

PARMAKLIKLAR ARDINDA 
BİR SANAT TERAPİSİ

 DENEYİMİ
Ergenlik – Çocukluk?  Gençlik?
Bazen çocuk olmalarını bazen yetişkin 
olmalarını beklediğimiz “ergenler”. 
Uzun bir zamandır çevremde ki herkes 
tutturmuş bir ergenliktir gidiyor. Anne-
lere mi üzülsem ergenlere mi?
BENERGENİM projesiyle birlikte 
ergenlere karşı farklı bir ilgim oluştu. 
Yaşadıkları sıkıntılar, aile içindeki anla-
şılma sorunu ve yeğenimde yaşadığım 
ve gözlemlediğim değişim süreci…
Biliyorum ebeveynler için bu dönem 
bir kabusa dönüyor ama asıl çocuğu-
nuzun nasıl bir karmaşa içinde olduğu-
nu biliyor musunuz?
Duygu değişimi, cinsel kimlik arayı-
şı, öfke patlamaları derken zorlu bir 
dönemin içinde buluyorlar kendilerini.  
Başta bu süreç, neler olduğunu anla-
maya çalışmak olsa da çevre, arkadaş 
ve aile faktörleri gençleri bu başlangıç 
seviyesinden bambaşka noktalara 
kadar sürüklüyor ne yazık ki.
Çocuklarınız büyüyor! artık onlar 
birer genç oluyor. Yetişkinden önceki 
adımdalar yani…”bizim zamanımız-
da ergenlik mi vardı” diyerek onları 
yargılamaya çalışmak yerine anlamaya 
çalışma, bunun geçici bir süreç olduğu-
nu kabullenme zamanı. 
BENERGENİM projesi kapsamında 
gençlerle röportajlar yaparak harika bir 
ergenlik kitabı hazırladık. Öyle gerçek-
çi öyle güzel anlattılar ki yaşadıklarını 
hem ebeveyn hem de ergenler için ha-
rika hikayeler çıktı. “beni çoğu konuda 
anlamıyorlar. Canım sıkkın, bıktım her 
şeyden dediğim zamanlar oluyor ama 
onlar beni anlamıyorlar. Daha küçük-
sün ne güzel hayatın var falan diyorlar. 
Bu konuda annemle sürekli kavga 
ediyoruz”. Okudukça çocuğunuzun 
içinde bulunduğu durumu anlamaya,  
anladıkça da ona destek olmaya çalı-
şacaksınız. Kitapları şimdilik vakıftan 
temin edebilirsiniz yakın bir zamanda 
piyasa da satışa çıkacak.
Gençlerin anlaşılmaya ve desteklen-
meye ihtiyacı var! Baskı altında tutmak 
yerine ona güven duyarak yetişkin bir 
birey olmasını sağlayın derim. Aksi 
halde çevresi ona destek olmaya çalışan 
kötülerle dolabilir. 
Sevgiyle,

Hedef grubumuzdaki çocuklarla;
• Kendini ifade edebilme becerisi
• Duygu farkındalığı ve paylaşımı
• Duygu durum döngüsü farkındalığı
• Karar verme mekanizmaları
• Geçmiş-şimdi- gelecek kavramla
   rı üzerinden anıyönetme ve seçim- 
   kontrolü
• Duygu yönetimi ile destek isteye-
   bilme
• Zarar verici davranış modifika-
   syonu
• Savunma mekanizmaları
• Öfke yönetimi ve sorunlarla başa- 
   çıkma mekanizmaları
• Problem çözme becerileri: duygu-
   ları anlama, ihtiyacı belirleme, yapı-
   cı iletişim becerileri

• Etkili iletişim becerileri: etkin din-
   leme, empati kurabilme, aynalama 
   tekniğiyle iletişim egzersizleri
• Duygusal ve fiziksel sınırlar : grup 
   içi paylaşım ve bireysel alan koru-
   ma dengesi
• Güvenli ortam ve kişisel paylaşım-
   da bulunabilme
• Bilinmezlik ve çaresizliği güvenle 
   dönüştürebilme role play çalışması
• Özgüven ve kişisel değerler
• Güçlü ve olumlu yönleri kullanarak 
   değer kavramlarını belirleyip hedef 
   oluşturma
• Hedefe yönelik planları hayata 
   geçirebilme ve engelleri aşabilme 
   gibi konuları sanat terapisi teknik-
   leri ile çalıştık.



32

Projelerimiz

ÖZGÜRÜM

İyilik, yardımseverlik, merhamet 
ve sevgi bir annenin kalbinde olan 
duygulardır ve bunları karşılıksız 
besler yüreğinde.
TOÇEV de tıpkı bir anne gibi 
karşılıksız besleniyor. Bir güler yüz, 
bir sevgi sözcüğü yetiyor motive 
olmamıza… 
TOÇEV’e ziyarete gelen çocukla-
rımızın, masamıza bıraktığı sevgi 
sözcükleriyle dolu mektupların 
bizleri ne kadar mutlu ettiğini 
kelimelerle anlatamam. İşte o anda 
daha iyi anlıyorsunuz ne denli özel 
bir iş yaptığınızı.
Köylerde kasabalarda ziyaretine 
gittiğimiz çocuklarımızın kırlardan 
toplayıp verdikleri buketler…
 Tıp Fakültesinden mezun olan 
doktor kızımızın TOÇEV’e yolladı-
ğı çiçek...
Biz bunların hepsiyle kalbimizde 
kocaman bir bahçe yaptık.
Bahçemizde bu güne kadar geçen 
zamanda 5 milyonu aşkın çiçek 
biriktirdik.
5 milyonu aşkın çocuğumuzun 
sıcacık kalbi. Hepsinin umudu, 
geleceği, mutluluğu...
Sizlerden aldığımız güçle, bu bah-
çeyi sevgimizle sulayarak büyütme-
ye devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu
Üyesi

2014-2015 yılları arasında Sivil 
Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler 
Hibe Fonu tarafından desteklenen 
Özgürlüğüm Projemizi başarıyla 
Tamamladık. 2016-2017 yıllarında 
Sivil Toplum Diyaloğu IV Siyasi Kri-
terler Hibe Fonu tarafından destek-
lenen “Özgürüm” projemizi Adalet 
Bakanlığı ve WIF (Worldview Im-
pact Foundation) ile birlikte hayata 
geçiriyoruz. Projemizde 
cezaevinde anneleriyle 
birlikte kalan 0-6 yaş 
arası çocuklarımıza, 
annelerine ve infaz 
koruma memur-
larına destek 
oluyoruz.
Projemiz kap-
samında, cezae-
vinde anneleriyle 
birlikte kalan 0-6 
yaş grubu çocukları-
mızın yüksek yararını 
gözeterek fırsat eşitliği 
sağlamaya çalışıyoruz. Çocuk-
larımızın okula hazırlığına, psikolo-
jik açıdan güçlenmelerine ve gelişim 
alanlarına yönelik yapılandırılmış 
çalışmalarla dış dünyaya uyum 
sağlamalarını destekliyoruz. Ayrıca 
çocuklarımızın gelişim takibini psi-
kolojik envanterlerle sağlıyoruz.
Annelerin çocuklarına yönelik far-
kındalıklarını arttırmak ana hedef-
lerimizden biri. İlk karşılaştığımızda 
projemizi oldukça “farklı” bulan 
anneler, konuları işledikçe, öğren-
dikleriyle birlikte asıl farklılığın 
kendilerinde başladığını fark ettiler. 
Yaptığımız çalışmalarda kendilerini 

cesurca ifade etmeyi, duygularını 
söylemenin zayıflık olmadığını, 
çocuğu ile birlikte oyunlar oynama-
nın saçma/ayıp olmadığını aksine 
onların gelişimine katkıda bulundu-
ğunu öğrenmeye devam ediyorlar. 
Her ay düzenli olarak gerçekleştirdi-
ğimiz ziyaretler sayesinde, çalışma-
larımız tekrar bir araya geleceğimizi 
bilmenin yarattığı güven ilişkisi ile 

ilerliyor.
Cezaevinde kalan çocuk-

lar için doğru rol mo-
del olabilecek infaz 

koruma memur-
ları ile stresle baş 
edebilme, mesleki 
motivasyon ve 
iletişim konula-
rında çalışmalar 

yapıyoruz. İhtiyaç 
analizi yapılarak, 
kendilerine özel 
olarak hazırlanan 
çalışmalarımız, di-

ğer projelerden fark-
lı yaklaşımıyla, oldukça dikkat çekti. 
Psikodramatik oyunlarla kurgulanan 
çalışmalarımız, kurum içi iletişimi, 
duygularını ifade etme yöntemlerini, 
mahkum psikolojisini anlamayı ve 
kriz çözme becerisini destekliyor. 
Böylelikle hep birlikte olaylara yeni 
açılardan bakmayı deneyimliyor, 
kendimizde geliştirmemiz gereken 
özelliklerimize dair farkındalık 
kazanıyoruz. Her ay düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz 
sayesinde kurulan dostluklarımız da 
geleceğe karşı olan umudumuz gibi 
artarak devam ediyor.

Toplam 15 ay sürecek projede, Ada-
let Bakanlığı tarafından belirlenen 
ceza infaz kurumları;
• Bursa Yenişehir Kadın Kapalı 
   Ceza İnfaz Kurumu
• Balıkesir Burhaniye L Tipi Kadın 
   Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
• Balıkesir Kepsut L Tipi Kadın 
   Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
• Antalya L Tipi Kadın Kapalı 
   Ceza İnfaz Kurumu
• Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza 
   İnfaz Kurumu
• Denizli D Tipi Kapalı Kadın 
   Ceza İnfaz Kurumu
• İstanbul Bakırköy Kapalı Ceza 
   İnfaz Kurumu

Işın Gürdal
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KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
TEB BNP PARIBAS LEASINGEREN HOLDİNG

ENKA OKULLARI IŞIK OKULLARI

TEB BNP Paribas Leasing çalışanları geçen sene olduğu 
gibi bu sene de eğitimlerini desteklediğimiz çocukları-
mıza karne hediyesi aldı. 

Eren Holding ile gerçekleştirdiğimiz kurumsal gönüllü-
lük çalışmasında İstanbul Kağıthane Osmangazi Okulu 
öğrencilerine elektronik eşya ve oyuncak hediye ederek 
çocuklarımızı mutlu ettik.

Enka Okulları öğrencileri vakfımıza gelerek çalışmala-
rımız hakkında bilgi aldı. Aldıkları bilgileri arkadaşla-
rına da ileten öğrenciler, yeni projeler için çalışmalara 
başladı.

Işık Okulları öğrencileri, “The Silver Coin” Bağış Projesi 
kapsamında, sekiz ay boyunca her ayın ilk günü harçlıkla-
rından ayırdıkları bağışlarla çocuklarımızın kışlık ihtiyaç-
larını karşılamamıza destek oldular.

BENİM MAHALLEM
Anlamlı ÖdülAkçansa, Büyükçekmece İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Büyükçekme-
ce İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 
hayata geçirdiğimiz projemiz “Benim 
Mahallem” ile öğrencilerimiz ve ai-
leleriyle eğitimler gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul Büyükçekmece İlçesinde 
hem ebeveynlere hem de çocuklara 
yönelik eğitimleri, kapalı gruplar ha-
linde özel olarak dizayn edilmiş EĞİ-
TİM TIR’ımızın içerisinde veriyoruz. 
Uzman psikologlarımız tarafından 
günde üç seans olarak hazırladığımız 
eğitim programları 6-14 yaş grubu 
çocukları ve ebeveyn eğitimlerini 
kapsıyor.
Haftada üç gün gerçekleştirdiğimiz 
eğitimlerimizin yanı sıra çocuklara 
ilk yardım ve sağlıklı yaşam konula-

 “Benim Mahallem” projemiz ilk 
ödülünü aldı. CSR Awards’ta II. 
Uluslarası Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Ödülü’nü alan projemizin 
çalışmaları başarıyla devam ediyor.

rında da eğitimler veriyoruz. Anne ve 
babalar, çocuk yetiştirmeyle ilgili in-
celikleri öğrenerek çocukların gelece-
ğe daha bilinçli ve bilgili bakmalarını 
sağlıyor. Çocuklarını yetiştirirken 
zorlandıkları ve uzman görüşü alması 
gereken konulardaki genel sorularına 
cevap olacak eğitim programlarıyla 
yardımcı olunuyor.



TOÇEV Ürünleri Dükkanımızda

Eliz Sakuçoğlu ve 
Eda Taşpınar 

Bizim İçin Yürüdü

Sizler için özel olarak hazırladı-
ğımız onlarca ürün tocevdukkan.
sopsy.com adresinde. Cam ürünler-
den muma, taş magnetten bardak 
altlığına kadar farklı alternatifte 
ürünlerimiz sizleri bekliyor. Kendi-
nize veya sevdiklerinize alarak mut-
luluğunuzu okuma istekli çocukla-
rımızla paylaşabilirsiniz. Kurumsal 
olarak da değerlendirebileceğiniz 
ürünlerimizle, çalışanlarınızın, iş 
ortaklarınızın veya müşterilerinizin 
özel günlerini kutlarken, vakfımıza 
destek olmanın gururunu onlara da 
yaşatabilirsiniz.

Türkiye’deki 5. yılını sosyal sorumlu-
luk çalışmasıyla kutlayan Amerikalı 
spor markası Skechers, beş ünlünün 
sivil toplum kuruluşlarını destekledi-
ği bir yürüyüş organize etti. 17 Nisan 
Pazar günü Maçka Parkı’nda başlayıp 
İstiklal Caddesi Skechers Mağa-
zası’nda son bulan yürüyüşte Eliz 
Sakuçoğlu ve Eda Taşpınar vakfımız 
için yürüyerek okuma istekli çocuk-
larımızı destekledi.

Gittigidiyor ve Morhipo sitelerindeki dükkânlarımız-
dan ürün alarak çocuklarımızın eğitimini destekleye-
bilirsiniz. Hepsi bir tık uzağınızda...

TOÇEV Ürünleri İnternet Sitelerinde

Farplas’tan
Anlamlı Hediye

ADL Hediyesiyle 
Destekledi

İşbirliklerimiz
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Farplas firması çalı-
şanlarına doğum 

günü hediyesi 
olarak TOÇEV 
kupaları hedi-

ye ederek hem 
çalışanlarını hem de 

çocuklarımızı mutlu etti.

ADL, 12 Aralık mağazacılar gününde 
tüm çalışanlarına ve yılbaşında iş 
ortaklarına TOÇEV kupalarından 
hediye etti. Böylelikle hem kupaları-
mızın çok sayıda evde keyifle kulla-
nılmasını sağlarken hem de vakfımı-
za bağışta bulundu

Bilgi Kozası Anaokulu Öğrencileri 
Şimdiden Sosyal Sorumluluğu Öğreniyor

Bilgi Kozası Anaokulu Öğrencileri, 
evlerinde hazırladıkları lezzetli 
yiyecekleri okullarında yaptıkları 
kermeste sattılar ve gelirini vakfı-
mıza bağışladılar. Biz de, onların 
adına TOÇEV’deki arkadaşlarına 
kışlık kıyafetlerini hediye ettik.



Valeron Home Luxury’den 
Çekim Hediyesi

Yaşamı Güzelleştiren Kadınlar

Hayatı Yeniden Tasarladık

Ebru Uygun’un 
Konuşmasına Yoğun İlgi

Ebru Uygun BBC Türkiye’deydi

Lidyana’dan Kermesli Destek

Valeron sıradışı stile sahip tasarımlarıyla  çok özel bir 
çekim gerçekleştirdi. Başrol oyuncuları Sevgili Ayşe Tolga 
ve Özlem Süer’in kızları Can Yael ile Tacım Havva’ydı. 
Valeron’un teşekkürü de, TOÇEV’den altı çocuğun bir yıl 
boyunca okul harcamalarının karşılanması oldu.

Türkiye’nin ilk ve tek lüks websitesi OGGUSTO, 8 Mart 
Kadınlar Günü için güzel bir çalışmaya imza attı. Yaşamı 
daha güzel bir hale getiren dernek ve vakıfların en üst 
düzeyinde hep kadınlar olduğunu fark eden ve  ülkemizde 
birçok STK nın üst düzey yöneticilerinin kadın olmasının 
bir tesadüf olmadığını düşünen OGGUSTO, “Dünyayı 
Daha Yaşanılır Kılan Kadınlar” başlığı altında bir konu ha-
zırladı ve vakfımıza da yer verdi. Bunu fark ettiği ve fark et-
tirdiği için 
OGGUS-
TO’ya çok 
teşekkür 
ederiz.

Çocuklarımıza daha doğru destek olabilmek için gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalardan birini, eğitmen Güler Kızıle-
nis Ulusman’ın gönüllü desteğiyle gerçekleştirdik. “Hayatı 
Yeniden Tasarla” konseptli atölyede, satan aracılığıyla 
yaratıcılığımı geliştirirken, olaylara daha estetik ve farklı 

açılardan 
bakma 
yeteneğimi-
zi güç-
lendirdik. 
Eğitmeni-
miz Sayın 
Ulusman’a 
teşekkür-
lerimizi 
sunarız.

Mastercard organizasyonu ile bu sene “su” temasıyla 
hazırlanan “Women Leadership Network” toplantısının 
bu seneki konuşmacılarından biri vakıf başkanımız Ebru 
Uygun’du. Ebru Uygun’un, Ebru Sanatına ilgisini, suyla 
uğraşmanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlattığı konuş-
ması keyifle dinlendi.

Sanal Moda Mağazası 
Lidyana.com yılba-
şında gerçekleştirdiği 
kermesin gelirini, 
sosyal sorumluluk 
bilinciyle çocukları-
mızın eğitim masra-
fına katkı sağlamak 
amacıyla vakfımıza 
bağışladı.

BBC Türkçe kanalı Kurucumuz ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ebru Uygun ile çok güzel bir röportaj ger-
çekleştirdi. 
Başkanımız 
Ebru Uygun 
röportajında 
TOÇEV’i ve 
hedeflerini an-
lattı. ”Ben çok 
güzel okudum, 
onlar neden 
okumasın” 
diyerek vakfı-
mızın kuruluş 
aşamasını 
anlattığı röpor-
tajı yoğun ilgi 
gördü. Bu güzel 
röportaj için 
Rengin Arslan’a 
çok teşekkür 
ederiz.
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İşbirliklerimiz

Türkiye’nin alanlarında önde gelen firmaları, müşteri-
lerinin, sevdiklerinin ve çalışanlarınaın yeni yılını TO-
ÇEV’den aldıkları hediyelerle kutladı. Değer verdikleri 
insanları mutlu ederken çocuklarımıza da destek olan 
tüm firmalara teşekkür ederiz.

Yılbaşında Çifte Mutluluk Yaşattılar

Berfin Balcı Sergisinden Önemli Destek
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Agito • Ata Torun • Ayla Aykul • BMS Kimya • BTR 
Tanıtım • Buguniform • Cardtek • Comet Denizcilik 
• Cormep • COMDATA TR • Didem Güven • Empa 
Elektronik • Gis Halkla İlişkiler • Gökhan Uç • ISS 

• İrem Elbir • Johnson Wax • Kıvanç Maroğlu • Müge 
Dürüstkan • North Shields Ataşehir • Parla Morhayim 

• Rüya Özcan • Sabancı Holding • Selçuk Çağlayan 
• Serap Uzun • Sezer Tekstil • Shinning Stars 

• Societe Generale Bank • Şenay Düdek 
• Şükriye Yıldırım • Trenkwalder • Tuba Aydın 

• Türkan Sabancı • Undemir Hukuk Bürosu 
• Vega Vizyon

Destekçi Kurum ve Kişiler

Her zaman yanımızda olan, ünlü 
futbolcu Serkan Balcı’nın ressam eşi 
Berfin Balcı düzenlediği sergi ile vak-
fımıza yaptığı desteklere bir yenisini 
ekledi. Çağla Şikel, Hakan Akkaya, 
Zara, Özge Ulusoy, Ayşe Kazancı, Fa-
tih Ürek, Uğur Uçar, Işıl Reçber, Tol-
ga Zengin, Olcan Adın, Hakan Bilgin, 
Fatoş Kabasakal, gibi sanat ve spor 
camiasından birçok ismin katıldığı 
sergiden elde ettiği gelirin tamamını 
vakfımıza bağışlayan Berfin Balcı’ya 
teşekkür ederiz.

Türkiye’de, ba-
ğışçılar ile ba-
ğışçı haklarını 
tanıyan şeffaf 
ve hesap ve-
rebilir dernek 
ve vakıfları bir 
araya getir-
mek amacı ile 
kurulan Açık 
Açık platfor-
muna TOÇEV 
olarak biz de 
katıldık. Bu 
katılım ile 

daha önce de prensip olarak uyguladığımız “Bağışçı Hakla-
rı Beyannamesi”ni imzaladık. Detaylı bilgi için acikacik.org 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kitaplarımız Porland’da Açık Açık Platformu’ndayız
Türkiye’nin en önemli porselen markalarından Porland, 
kitaplarımızı mağazalarında satarak vakfımıza 2016’da da 
desteğini sürdürerek çok sayıda çocuğumuza destek oldu. 
Siz de Porland mağazalarında satılan kitaplarımızdan 
alarak okuma istekli çocuklarımızı destekleyebilirsiniz.



Ünlü İsimler Çocuklarımız İçin Şarkılarını Seçti

Ebruly’den Sürekli Destek

Yarısı Sizden Yarısı Bizden

İBS Fuarı’ndaydık

TOÇEV ile hayatımın en güzel yoluna 
girdim….17 senelik iş hayatımda 
edindiğim tecrübeler aslında tamam-
lanmamış, TOÇEV’de çalışmaya 
başladığımda bunu anladım, hep 
yarım kalmışım… Sadece daha iyi 
para kazanmak, daha çok prim almak 
ve daha çok satışı yapmak değilmiş 
bu iş hayatı. TOÇEV’de sadece maddi 
durum yetersizlik sebebi ile okumak 
isteyen ama okuyamayan çocukla-
ra yardım etmiyoruz, onların ailesi 
oluyoruz; onların ablası, abisi, öğret-
meni oluyoruz. Bu inanılmaz güzel 
bir duygu. Etrafınızı saran bir sürü 
umut dolu gözlerle birlikte gülmek, 
birlikte eğlenmek ve birlikte belki de 
öğrenmek hayatta edindiğim en güzel 
tecrübe benim için. Hele birde kurum-
sal firmalardan ve bireylerden gelen o 
güzel yorumlar yok mu; “İyi ki sizler 
varsınız”, “Sizler sayesinde ülkemizi 
daha iyi gelecekler bekleyecek”, ”Sizler 
sayesinde bir çocuğu daha mutlu ede-
bileceğiz”….Bunları duydukça insan 
daha fazlasını başarabilmek ve daha 
çok çocuğa yardım edebilmek istiyor. 
Sivil toplum kuruluşları nasıl çalışır, 
nelere ihtiyaç duyarlar daha önce hiç-
bir fikrim yoktu. Her şeyi TOÇEV’de 
öğrendim;  o inanılmaz güçlü, payla-
şımcı, sadece iyilik peşinde çalışan iş 
arkadaşlarım sayesinde.
Bence hep birlikte sosyal sorumlu-
luk duygusunu en küçükten büyüğe 
anlatıp, öğretebiliriz çünkü hala inanın 
farkında olmayanlar var. Bu sebep 
ile iletişim bizler için çok değerli. Siz 
de bu zincirin bir halkası olmak ister 
misiniz? 

Elif

Kurumsal İletişim
Sorumlusu

Radio Slow Time ve Sony Music 
Türkiye’nin işbirliğiyle hayata ge-
çirdiğimiz projede sevilen şarkılar, 
birbirinden ünlü isimlerin desteği 
ile tek bir albümde buluştu! Efsane 
olmuş isimler ve günümüzün sevilen 
sanatçılarının şarkıları, iş ve sanat 
dünyasından önemli isimlerin seçkisi 
olarak okuma istekli çocuklarımız 
yararına bir araya geldi. 
Albümde Elvis Presley, Bob Dylan, 
Janis Joplin, Patti Smith ve Michael 
Jackson gibi efsane isimlerin dünyaca 
beğenilen şarkıları yer alıyor.  
Hilton İstanbul Bomonti Otel’in ev 
sahipliğinde düzenlenen Lansman 
Gecesi’ne iş ve sanat dünyasından çok 

ünlü isimler katıldı. Saran Group Yö-
netim Kurulu Başkanı Sadettin Saran 
ve eşi Emek Saran, İzzet Öz, Ogün 
Sanlısoy, Gonca Vuslateri, Melis Ba-
badağ ve eşi Yiğit Özer, Canan İmer, 
Seval Ermiş, İsmet Alpagut ve Melda 
Onur’un katıldığı bu anlamlı gecede 
Melis Sökmen de en beğenilen şarkı-
larıyla bir canlı performans sergiledi. 

Kurucumuz ve Başkanımız Ebru 
Uygun’un ebru eserlerinden yapılan 
tasarımları kumaşa aktararak eşarp, 
şal, fular gibi ürünler hazırlayan veya 
desenleri direk tasarımcılara ulaştıran 
Ebruly, tüm satışlarından elde ettiği 
gelirin bir bölümünü vakfımıza bağışlı-
yor. Ürünleri kısa süre sonra morhipo.
com’daki dükkanımızdan da satılacak 
firma, yaptığı çalışmalar ile vakfımıza 
sürekli bir destek sağlamış oluyor.

FNB Pilates, “Yarısı Sizden Yarısı 
Bizden” diyerek, müşterilerinin her 
ödemesinde aldığı 5 TL’lik bağışa ken-
disi de 5 TL ekleyerek vakfımıza destek 
oluyor. Bir yıldır devam eden çalışmada 
FNB Pilates ayrıca internet sitesinde 
vakfımızın tanıtımına yer vererek, ver-
diği desteğin boyutunu genişletiyor.

Boyut Group tarafından organize 
edilen İstanbul Baby Show 2016’ya bu 
sene de stantlarımızla katıldık. Boyut 
Group’un gönüllü olarak hazırladığı 
özel standımızla yer aldığımız fuar-
da, katılımcılar standımıza gelerek 
vakfımız hakkında bilgi aldı. Ayrıca 
vakfımız yararına sattığımız ürünleri-
mizden alan konuklar, okuma istekli 
çocuklarımıza destekte bulunmuş 
oldu. Standımıza gelen tüm dostları-
mıza teşekkürlerimizi sunarız.

37

Albümde Şarkıları 
Seçen İsimler

Ayşegül Aldinç • Melda Onur 
• Serra Yılmaz • Kürşat Başar 
• Gonca Vuslateri • Mehmet 
Yakup Yılmaz • Berrak Tüzünataç 
• Çağan Irmak • Buket Uzuner 
• Mabel Matiz • Ebru Uygun 
• Sıla • Sadettin Saran  
• Melis Sökmen



İşbirliklerimiz

2016’da Çok Koştuk
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Bu yıl destekçilerimizle birlikte 6 Mart’ta Antalya’da ko-
şulan Runatolia Maratonu’na katıldık. Antalya’nın güzel 
atmosferinde gerçekleşen maraton öncesinde de stan-
dımızla tüm katılımcılara vakfımızı tanıttık. Maratona 
katılımımızı sağlayan Runatolia Maratonu organizasyon 
komitesine teşekkür ederiz.

Runatolia Maratonu 

Harika koşucularımız ve destekçilerimiz ile 14 Mayıs’ta 
koşulan Bozcaada Yarı Maraton’unu bitirdik. Maraton 
sürecinde Yardımseverlik Koşusu konsepti ile bize destek 
olan tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi iletiriz.

Bozcaada Yarı Maratonu

Macera Akademileri’nin 16 Ekim’de Belgrad Ormanları’n-
da düzenlediği Geyik koşusunda hem standımızla hem 
de çocuklarımızla yerimizi aldık. 4-12 yaş arası çocukları-
mızla koştuğumuz maratonda çocuklarımız çok eğlenir-
ken, spor yapmanın keyfine de vardılar.

Geyik Koşusu

Global Liman İşletmeleri’nin bu sene üçüncüsünü orga-
nize ettiği Bodrum Global 2016’da vakfımız için iyilik 
peşinde koşan destekçilerimizle beraber yer aldık. Orga-
nizatör firmanın gelirin bir bölümünü vakfımıza bağışla-
dığı koşu 17 Nisan’da Bodrum Cruise Port’ta başladı. Bini 
aşkın atletin katıldığı koşu öncesi kurulan standımıza da 
katılımcıların ilgisi oldukça yoğundu.

Bodrum Global Run

Türkiye’de yardımseverlik koşusu konseptinin yerleşmesi 
için uzun yıllardır çalışmalar yapan ve STK’ların bu yolla 
önemli destek elde etmelerini sağlayan Adım Adım’ın 1 
Ekim’de Belgrad Ormanları’nda düzenlediği koşuya ka-
tıldık. Ekibimizle ve 38. Vodafone Avrasya Maratonu’nda 
vakfımıza destek olmak amacıyla bizimle katılan koşu-
cularımızla yer aldığımız etkinliğin ardından düzenlenen 
kahvaltıda çok keyifli zaman geçirdik.

Adım Adım Takım Koşusu

Macera Akademisi’nin organize ettiği Bata Çıka Koşu-
su’na bu sene 10 çocuğumuzla birlikte katıldık. Öğrenci-
lerimizden Engin Can’ın üçüncü olduğu koşunun zorlu 
parkurunda çocuklarımız çok eğlendi. Ayrıca çalışanla-
rımız ile birlikte standımızla da yer aldığımız etkinlikte, 
tüm katılımcılara vakfımızın çalışmalarını anlattık.
Koşuda çocuklarımızın ücretsiz katılımını ve öğle yemek-
lerini sağlayan Macera Akademisi kurucusu Sayın Caner 
Odabaşoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız.

Bata Çıka



Sephora 
Bu Sene de Yanımızdaydı

Lenovo Doğum Günlerini 
Çocuklarımıza Destekle Kutluyor

ISS’ten Destek Dolu Yılbaşı Kiti

Takvimimiz Sosyopix’ten

Google ve Hype’den
Tanıtım Desteği

Yılbaşı döneminde mağazalarında sattığı maskotun 
gelirini beş yıldır vakfımıza bağışlayan Sephora, 
geleneği bu sene de bozmadı. Tüm dünyada aynı kon-
septle gerçekleştirilen çalışmada belirlenen makyaj 
paletinin geliri o ülkede faaliyet gösteren bir STK’ya 
bağışlanıyor. Gerçekleştirdiği çalışma ile daha aydın-
lık bir Türkiye’ye giden yolda çocuklarımızın eğitimi-
ni destekleyen Sephora’ya teşekkür ederiz.

Dünyaca ünlü teknoloji markası Le-
novo, çalışanlarının doğum günlerini 
kutlamak vakfımıza bağış yapıyor. 
Bağışı karşılığında aldığı sertifika-
ları da çalışanlarına hediye ederek 
mutluluklarını sosyal sorumlulukla 
birleştiriyor.

Yaptığımız çalışmalarda her 
zaman yanımızda olan ISS, 
yılbaşında müşterilerine ve 
çalışma partnerlerine gön-
derdiği yılbaşı kitiyle vakfı-
mıza destek oldu. Kit içindeki 
ürünlerde logomuza ve vak-
fımız hakkındaki bilgilere yer 
veren ISS, ayrıca kit başına 
bağış yaptı. Çok kullanışlı kit-
leri çocuklarımıza da hediye 
eden ISS’e teşekkür ederiz.

Fotoğraflardan yaptıkları 
kişisel tasarımlarla dikkat 
çeken Sosyopix, vakfımız için 
eğlenceli bir takvim yaparak 
vakfımıza hibe etti. Bu güzel 
çalışma için Sosyopix’e teşek-
kür ederiz.

Dünya çapında sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz 
reklam hakkı tanıyan Google, bu yıl Türkiye’de bir 
çok STK’yı da çalışmaya dahil etti. Vakıf olarak bizim 
de faydalanmaya hak kazandığımız tanıtım çalışması 
için Hype de, hem teknik hem de tasarım desteğinde 
bulundu. Yaptıkları çalışmalarla dünyanın en önemli 
tanıtım alanlarından birinde yer almamızı sağlayan 
Google’a ve Hype’ye teşekkür ederiz.

Napolyon’dan 870 Kitap
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En büyük sanal anket firması Napolyon.com, 2016 yılında 
üyelerinden topladığı Nap’lar ile 174 çocuğumuza kitap 
okuma sevinci yaşattı. 
Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın projemiz dahilinde 
gerçekleşen çalışmaya tüm Napolyon.com üyeleri katıla-
biliyor. Üyeler, Napolyon.com’dan gelen reklam eposta-
larını okumaları, tıklamaları, Facebook’ta paylaşmaları, 
anket okumaları, doldurmaları ve davet gönderdikleri 
kişilerin siteye aktif üye olmaları karşılığında kazanacak-
ları “Nap”ları, TOÇEV kumbarasında biriktiriyor. Her 
ay sonunda TOÇEV’e aktarılan “Nap”lar ile de içinde 5 
kitap bulunan paketleri, köy okullarında eğitim gören 
çocuklarımıza iletiyoruz. Siz de kampanyaya katılmak ve 
kazandığınız “Nap”lar ile okumak istekli çocuklarımızı 
sevindirmek istiyorsanız, detaylı bilgiye www.napolyon.
com adresinden ulaşabilirsiniz.



Sanatçı Estel Bensinyor’un vakfımız 
için özel olarak tasarladığı görsel-
lerle hazırlanan 2 farklı desen ile 
bardak altlıklarımızla çay saatinize 
keyif katabilirsiniz. Fiyatı: 6 TL

BARDAK ALTLIĞI

CAM ÜRÜNLERTOÇEV DEFTERİ

TOÇEV TAKVİMİ TOÇEV ÇİKOLATASI MUM

NİKAH-YENİ DOĞAN
MAGNET VE AYRACI

Cam Atölyesi tarafından özenle hazır-
lanan ürünlerle özel bir hediyeye sahip 
olurken, çocuklarımıza da destekte 
bulunacaksınız. Fiyat: Değişken

Özel tasarım farklı renklerle hazırla-
nan eğlenceli kapağı ve kullanışlı saf-
yalarıyla TOÇEV defterlerini keyifle 
kullanabilirsiniz. Fiyatı: 25 TL

Sosyopix tarafından TOÇEV için özel 
olarak tasarlanan takvimle çocuk-
larımızın keyifli görselleri yıl boyu 
masanızda olsun. Fiyatı: 40 TL

Türkiye’nin en önemli el yapımı çiko-
lata firmalarından Buttefrfly’ın özel 
çikolatalarıyla hazırlanmış paketleri-
miz tatlı bir hediye olacak. 
Fiyatı: 750 gr. 50 TL - 500 gr. 35 TL

Özel olarak elle hazırlanan mumla-
rımız en güzel hediye seçenekleriniz 
arasında yer alacak.

Magnet ve ayraçlarımızı nikah, yeni 
doğum, doğum günü gibi özel günler-
de değerlendirebilirsiniz.
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BİR ŞEY DEĞİŞİR 
HER ŞEY DEĞİŞİR 

SERTİFİKASI

SEVGİLİLER GÜNÜ
 SERTİFİKASI

“En İyi Kalpli Sevgililer” için...

BABALAR GÜNÜ
 SERTİFİKASI
Babalar Günü için...

ANNELER GÜNÜ
 SERTİFİKASI

Anneler Günü için...

DOĞUM GÜNÜ
 SERTİFİKASI
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ETKİNLİK 
Acun Medya, Açı Okulları, Airport Bowling,  Anka Yatçılık, Ataşehir Belediyesi, Bab Bowling, BNP Paribas, Boğaziçi Üniversitesi IEEE, Carma, Craft, 

Buz Dünyası, Büyak, Derin Beyin, Doğuş Grubu, Düşler Akademise, Empa Electronics, QNB Finansbank, Gönül Davet, Hey Genç, İBS Anne Bebek 
Çocuk Fuarı, Icessporto, İstanbul Modern, İstek Okulları, Kemal Özkan Sünnet Sarayı, Kids For Freedom, Koç Üniversitesi, Life Park, Macerva Akademisi, 

Master Card, ODTÜ Verimlilik Topluluğu, Olgu Psikolojik Danışmanlık, Permakültür Kolektifi, Phoenix Yatçılık, Seaside Bowling, 
Sim Animasyon ve Ülker çocuklarımıza eğitim aktivitelerinde ücretsiz olarak destek veriyor.

Eğitim Sponsorlarımız
SPONSORLARIMIZ

ETKİNLİK YEME-İÇME
Doyye, ISS Catering, Katmer Börek, Ödüllü Ekmek, Sbarro, Sihirli Spatula, Tahıl Gıda ve Tat-Al 

aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini ücretsiz olarak karşıladı.

KIRTASİYE
Pensan, Umur Kırtasiye ev Üçler Market 

çocuklarımıza kırtasiye malzemesi desteği verdi.

SAĞLIK
Dent BB, Dr. Abdullah 

Ongan, Diş Hekimi Emek 
Saran ve Medipol Diş 

Hastanesi çocuklarımızın 
ücretsiz tedavilerini 

gerçekleştiriyor.
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İSTANBUL MARATONU
Açı Okulları, Ata Holding, Başarsoft, BNP Paribas, Courtyard Marriott 
İstanbul, Çelebi, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, Kiğılı, Marriott Ankara, 

Marriott Şişli, Marriott Worldwide,  Societe Generale, Teklas ve Ritz Carlton 
maraton katılım desteği vermiştir.

YENİ OFİSİMİZ
Açı Okulları, Call Center Hotel, Erdem Mefruşat, Franke, Arman Ghanbari, 

Kotil Modus İnşaat, Nurus, Lineadecor, Özcan Aydınlatma, Procat, Sette, Sony 
Music, SRN Yapı ve Wilo yeni ofisimize malzeme desteği vermiştir. Bahadır 

Güler, Belkıs Tamakan Argıt, Betül Özakyol, Burak Şardağ, Selda Gümüşel ve 
Uğur Sezin Aksoy yeni ofisimize destek olmuşlardır.

HALKLA İLİŞKİLER VE 
TANITIM

Faselis basın bülteni gönderiminde, 
hype ve google reklam yayınlamada 

destek vermiştir.

TOÇEV ÜRÜNLERİ
Sosyopix, vakfımız yararına satmamız 

için özel tasarım takvim desteğinde 
bulunmuştur.

Kurumsal Sponsorlarımız

KAĞIT VE BASKI
Xerox kâğıt 

bağışında bulunmaktadır.

HOSTING ve BİLGİSAYAR BAKIM
Doruknet vakfımıza ücretsiz olarak hosting hizmeti, Kaspersky 

virüs programı, Kemal Metin bilgisayar bakım-onarım ve 
Microsoft yazılım desteği vermektedir.

ÜRÜN
Beks, Katia ve Bony, Bross  (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.
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TOCEVONLINE TOCEVONLINE 0212 282 89 16 www.tocev.org.tr

Daha çok çocuğumuzun
geleceğini aydınlatmak için

maratonlarda bizimle koşar mısınız?


