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TOÇEV’imden uzaktaydım. Ama ne kadar uzakta olsam 
da aslında içindeydim. İnsan uzaktayken tabii ki bazı 
şeyleri çok daha iyi tartabiliyor, görebiliyor. İşte o zaman 
ben sevginin ve sevilmenin hayatımda ne kadar değerli 
olduğunu daha iyi anladım. Çok uzaktaydım ama buna 
rağmen inanılmaz bir sevgi enerjisi alabiliyordum. 
Türkiye’ye dönmek üzereydim ve yıllardır hayalini 
kurduğumuz, emek emek tuğlalarını ördüğümüz yeni 
binamızın açılışı yapılacaktı. Bu açılışın içimdeki heyeca-
nı inanılmazdı. Bunu kelimelere dökmem gerçekten zor. 
İfade edilemez bir duygu. 23 yıllık emek, 23 yıllık geçmiş 
ve sadece içinizdeki heyecanla hiç yılmadan koşmak ve 
hep inanmak…
Her yeni projemize inandım. Nasıl olduğunu anlaya-
madığım bir şekilde her yeni projede yeni bir heyecan 
yaşadım. Tükenmeyen bir heyecan. Şimdiye kadar bu 
heyecanı nasıl devam ettirdiğimizi ve heyecanın kay-
nağını hiç düşünmemiştim. İşte o anda hayatımın kilit 
noktasını yaşadım ve yaşadıklarımın altında yatanı 
gördüm. 
Dönmek üzereydim ve heyecanla geliyordum. Uçakta bir 
mesaj aldım. O sırada ekibimiz Sinop’ta, çocuklarımıza 
atölye çalışması yapıyorlar. Onlara “Hayalinizde ne var?” 
diye soruyorlar. bir kız çocuğu da bütün içtenliğiyle “Ha-
yalimde Ebru Ablayı görmek var” diyor. Bizim yaşadık-
larımızı, heyecanımızı görmek ve elimi tutmak istediğini 
söylüyor. Ekip arkadaşlarım bu kızımızın videosunu 
hemen bana yolluyorlar ve açılışa davet etmek istiyorlar. 
Ben de hemen “tabii ki” diyorum. 
Açılıştan bir gün önce, kurabiye yapıp ekibe gönderdim. 
Biraz sonra bir mesaj geldi: “O kadar güzel yapmışsınız 
ki, içine sevginizi katmışsınız.” Altı yaşındaki çocuğun 
söylediği cümleye bakın. İşte o zaman bir şeyler fark 
etmeye başladım. Ertesi gün gerçekleştirdiğimiz açılışta 
bunu gerçekten daha iyi anladım. Çünkü beklediğimizin 
çok çok üstünde bir katılım vardı. Herkes inanılmaz bir 
heyecanla geliyordu. İşte gerçeği tam olarak o zaman 
anladım, biz gerçekten yaptığımız her şeyin içine sevgi 
katmışız. Her sahaya gittiğimizde, her desteklediğimiz 
çocuğumuza dokunduğumuzda içimizdeki sevgiyi paylaş-
mışız ve onların içindeki sevgiyi almışız. Bu sevgiyi ayrıca 
destekçilerimize de vermişiz. Belki hayatlarında hiçbir 
zaman fark edemedikleri o duyguyu yaşatabilmişiz. Bunu 
çok daha iyi algıladım. 
“Ne yaparsan yap, içine sevgi kat.”
Aslında isteyerek yaptığın her işte farkında olmadan bunu 
başarıyorsun. Ben hep “Hayal kurun ve hayalinizin arka-
sından gidin” derim. Bunun altında kurduğun hayali sev-
mek yatıyor. Sen ona sevgiyle yaklaşırsan zaten istediğin 
seviyeye ulaşır. Biz TOÇEV’i kurarken sevgiyle kurmuşuz. 
Biz yaptığımız her işi sevgiyle yapmışız. Gerçekten hisset-
tiğiniz her şeyde sevgi var. Sevgiyi paylaşmaktan kork-
mayın. Biz korkmamışız ki milyonlarca çocuğumuzun 
hayatına dokunabilmişiz. Bunu çok daha iyi algıladım. 
Bu sevgi yüzünden TOÇEV’in yolu açık. TOÇEV bu yüz-
den daha milyonlarca çocuğa ulaşacak. 
İçlerindeki sevgiyle her zaman yanımızda olan bütün 
destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Her zaman söyleriz, sevgi hayatta ki en önemli şeylerden 
biridir.
Bana vakfı ilk kurduğumuz zamanlar derlerdi ki çocuklar 
büyüyecek,  bir noktaya gelecek ve sen o zamanları gördü-
ğünde hissettiklerin çok farklı olacak. 
Şimdi daha iyi anlıyorum. Hem vakıf çocuklarımın bana 
hissettirdikleri hem de hastalığım zamanında tanıma-
dığım insanların dahi yanıma gelerek söyledikleri çok 
mutluluk vericiydi.
Allah rahmet eylesin, çok değer verdiğim çok inandığım 
bir hanım, ki kendi hayatı da son derece sosyal ve aktif-
ti, bana “Bu yaşına rağmen ne güzel bir sevgi almışsın. 
Herkes seni görmek için koşarak geliyor” dedi. O zaman-
lar anlayamamıştım. 30’lu yaşlarda, çok gençtim. Zaman 
içinde her şey yerine oturdu, kendimizi geliştirdik ve 
sevgi ile yaptığımız her şey daha da büyüdü.
Bildiğiniz gibi son iki buçuk yıldır ailemden, şehrimden, 



Genç Ailem: Ayda 200 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.

Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarımızdan bizi takip 
edebilir, bizi listenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye edebilir, 
böylelikle daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

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.

Aylık düzenli olarak bağışlarınızla çocuklarımızın Manevi 
Ailesi olabilir, eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilirsiniz.
Büyük Ailem: Ayda 60 TL ödeyerek bir çocuğumuzun ailele-
rinden biri olabilirsiniz.



filmimizi youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Esas Holding tarafından hayata geçirilen İlk Fırsat 
programındayız bu sene Kurumsal İletişim ve 
Kaynak Geliştirme departmanımıza, program 
dahilinde başlayan yeni mezun arkadaşımız, bir 
yıl boyunca İlk Fırsat programı tarafından finanse 
ediliyor, kişisel ve mesleki eğitimlerle donatılıyor.
Yardımseverlik koşusu konseptini yüzme organi-
zasyonunda hayata geçiren; Merve Altan  Samsung 
kıtalararası yüzme yarışında, Genel Kurul üyeleri-
mizden Tuğba Üstel de Arena Aquamasters Yüzme 
şampiyonasında vakfımız için bağış topladı. Çok 
sayıda çocuğumuzun eğitim masraflarına katkıda 
bulunurken, bir yandan da kendi çevrelerine vakfı-
mızın tanıtılmasını sağladılar.
Sephora, hem açılan mağazalarına çiçek gönder-
mek yerine vakfımıza bağışta bulunarak hem de 
yılbaşında bağış yaparak çocuklarımızın eğitimine 
destek oldu.
ISS her yıl olduğu gibi yine bağışlarıyla bizi destek-
lemeye devam etti.
Estel Bensinyor tasarımlarıyla hazırladığımız bar-
dak altlıklarından, bağış sertifikalarından ve farklı 
hediye alternatiflerinden alarak, sevdiklerine he-
diye eden kişi ve kurumların desteğiyle, vakfımıza 
hem bağış geldi hem de çok sayıda kişiye ulaştık.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil 
Toplum Diyaloğu IV Siyasi Kriterler Hibe Fonu 
desteğiyle, Adalet Bakanlığı ve WIF (Worldview 
Impact Foundation) ile birlikte hayata geçirdiği-
miz Özgürüm projemizle cezaevinde anneleriyle 
birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarımızın yüksek 
yararını gözeterek fırsat eşitliği sağlamaya çalış-
tık, annelere ve ceza infaz memurlarına eğitimler 
verdik.
Colgate ile Türkiye genelinde 10 senedir iftiharla 
sürdürdüğümüz ağız ve diş sağlığı eğitimlerine,
Akçansa ile 3 senedir İstanbul Büyükçekmece İlçe-
sinde hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik 
eğitimler vermek için dizayn ettiğimiz EĞİTİM 
TIR’ımızla, sürdürülebilir Kurumsal Sosyal So-
rumluluk projelerine devam ediyoruz.
Devam eden projelerimizin yanı sıra, çocuklarımı-
zın gelişimi için önemli konularda hazırladığımız 
yeni projelerimizi  de hayata geçiriyoruz. 
Astrazeneca ile 2007 yılında başlayan işbirliğimiz 
“Hey Genç Harekete Geç” projesi ile devam ediyor. 
Sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje-
sine örnek olarak gösterdiğimiz işbirliğimizde, lise 
çağı öğrencilerine sağlıklı beslenme ve hareketli 
yaşam üzerine eğitimler veriyoruz.
Bugün Benim Gelecek Benim projemiz ile;  11-14 
ve 15-17 yaş grubu öğrencilerine, iki farklı içerikle 
gelecekleri konusunda farkındalık oluşturacağız.
Benim Yaratıcı Dünyam projemiz ile; 9-10 yaş gru-
bu öğrencilerine yaratıcı düşüncelerini geliştirmek 
üzerine eğitimler vereceğiz.
Bizi çok mutlu eden ödüller almaya devam ettik. 
Sizlerin desteğiyle, çocuğun olduğu her alanda var 
olacak, Onları bilgiyle donatacak ve yaşamlarını 
güzelleştirecek projeler yapmaya devam edeceğiz.

Dolu dolu bir yılı daha geride bıraktık…
Sizlerin desteği ile aldığımız ve içini yaptığımız 
binamızın açılışını gerçekleştirdik. Basında “TO-
ÇEV‘in hayali gerçek oldu” başlığı ile haber olan 
açılışımız; soğuğa rağmen bizleri yalnız bırakma-
yan destekçilerimizle, Hakan Bilgin’in sunumu ve 
Çiğdem Gürel Bilgin & orkestrasının şarkılarıyla 
şenlendi.
I. Uluslararası Ergenlik Kongresini gerçekleştir-
dik.8 ilden 9 bin 170 öğrencinin katılımıyla hayata 
geçirdiğimiz “Ben Ergenim” projemizin sonuçla-
rını paylaştığımız kongremizde, çok sayıda uzman 
görüşlerini paylaştı.
Çocuklarımızın yılbaşı teması üzerine yaptığı 
resimler adL nin fularlarını süsledi. AdL mağazala-
rında satışa sunulan fularların geliri, çocuklarımı-
zın eğitimi için vakfımıza bağışlandı.
İstanbul Maratonu’nda,  bireysel koşucularımız ve 
kurum takımlarımızla yine birlikteydik. Koşucu-
larımız arasında yer alan Açı Okulları Okul Aile 
Birliği takımı inanılmaz bir başarıya imza atarak, 
Adım Adım bünyesinde yıllardır koşan kurum-
sal takımların arasında en çok bağış toplayan 2. 
Kurum takımı oldu.  Bunun nedeni kuşkusuz, 
okul aile birliği başkanı Sema Sanıgök’ün bitmeyen 
enerjisiyle velilerin heyecanının birleşmesiydi.
Biz, öğrencilerimiz için öğretici ve eğlendirici akti-
viteler hazırlarken, Onlar da bilgi yarışmalarında, 
sanatta ve sporda kazandıkları başarılarla bizi 
gururlandırmaya devam etti. 
Yaz Kampı Gönüllülerimizle birlikte iki etkinlik 
gerçekleştirip, çocuklarımızın yazın kamplara 
gitmesi için gerekli kaynağı oluşturduk. Suzan Ka-
rahan ve Nilüfer Koyuncuoğlu’nun önderliğinde, 
çok sayıda gönüllümüzün desteği ile yol aldığımız 
çalışmalarla yaz boyunca 76 çocuğumuzu kampa 
gönderdik.
Kullanılmayan eşyaları STK lar için kaynağa dö-
nüştüren Givin’e  dahil olduk.  Bağışı özgürleştiren 
Givin üzerinden, siz de kullanmadığınız eşyala-
rınızı veya bilgi becerilerinizi satışa çıkarabilir, 
gelirini TOÇEV’e bağışlayabilirsiniz. Ben düzenli 
bağış yapamıyorum diyorsanız; telefonunuza Gi-
vin uygulamasını indirmeniz ve Givin üzerinden 
alışveriş yapmanız yeterli
Çocuklarımızın, ailelerinin ve destekçilerimizin  
TOÇEV’i anlattığı filmimizi Widyon firmasının 
gönüllü desteği ile çektik. Bizi heyecanlandıran 
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Gerçekleştirdiğimiz 20 ulusal proje ile diş sağlığından çevre temizliğine, okul onarımın-
dan bot-mont gibi ihtiyaçlara kadar milyonlarca öğrencimizin hayatına dokunduk. Her 
sene yeni projelerimizle de çalışmalarımıza daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. İşte 
iki yeni projemiz:

Bugün Benim Gelecek Benim

YENİ PROJELERİMİZ

Benim Yaratıcı Dünyam
İŞGYO ile birlikte Şubat 2018’de hayata geçireceğimiz projemiz kapsamında İstanbul ve 
Samsun’da yaşayan maddi durumu yetersiz ve akademik başarısı yüksek 9-10 yaş arası top-
lam 400 öğrenciye 4 temalı 9 hafta sonu sürecek bir eğitim programı uygulayacağız. Aka-
demisyen bir kadro tarafından hazırlanan eğitim programında, genel olarak öğrencilerin 
yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda uzman eğitimcilerin gerçekleştireceği 
atölye çalışmaları ile çocuklarımızın, hayatın içinde yer alan, yaratıcılığı gelişmiş, yeni çağa 
ayak uydurabilen, kariyer hedefi inovatif olan bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. 

Ferrero Fındık İthalat ve Ticaret ile birlikte 2018’de hayata geçireceğimiz “Bugün Benim 
Gelecek Benim” projemizle 11-14 ve 15-17 yaş gruplarına, iki farklı içerikle, gelecekleri 
konusunda farkındalık yaratacağız. 11-14 yaş grubu öğrencilerine, kendileri ile ilgili iç görü 
kazandırmayı, sınırlarını belirlemeye yönelik farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz. Tarıma 
yönelik teknik bilgi eğitimi alan 15-17 yaş grubuna ise, kendileri ile ilgili iç görü kazandırma-
yı ve meslek alanlarını tanıtmayı hedeflemekteyiz.
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2017’DE DE ÖDÜLLERLE TAÇLANDIK

TASAM

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİSİ

STEVIE AWARDS

Gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalarla ödüller almaya devam ediyoruz. İşte 2017 ödüllerimiz:

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TA-
SAM) tarafından verilen Stratejik Vizyon Ödülle-
ri’nde, “Stratejik Vizyon Sahibi Kurum Ödülü”ne 
layık görüldük. 

Stratejik Vizyon Sahibi Kurum Ödülü

Benim Mahallem Projesi Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Gümüş Ödülü

Benim Mahallem Projesi Nitelikli Eğitim 
Ödülü

“Benim Mahallem Projesi”, Türkiye Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği ve Cenevre merkezli 
Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi iş birliğinde 
düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Akademi 
Ödülleri’nde “Nitelikli Eğitim” kategorisinde ödüle 
layık görüldü.

Akçansa ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz “Benim 
Mahallem” projemiz, dünyanın en prestijli ya-
rışmaları arasında gösterilen Uluslararası Stevie 
Awards’ta, Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Programı Kategorisi’nde ödüle layık 
görüldü.
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HAYALİMİZ GERÇEK OLDU
YENİ BİNAMIZA TAŞINDIK

Daha başarılı çalışmalar yürütebileceğimiz alt yapıya kavuştuğumuz yeni binamızın açılışını 
23 Aralık’ta destekçilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik.

Çalışmalarımızı daha çeşitli ve verimli gerçekleştirebileceğimiz yeni ofis binamıza taşındık. Yeni binamızın içinin 
kullanışlılığı, konumunun merkeziliği gibi bir çok özellik daha çok çocuğumuza destek vermemizi sağlayacak. Yeni bi-
namızın alımında ve yapımında destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Ayrıca canlı müzik yaparak açılışımızı 
şenlendiren Çiğdem Gürel Bilgin ve Orkestrası’na, Sunumu için de Hakan Bilgin’e şükranlarımızı sunarız.
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İyilik Duvarı
Binamızın oluşmasında emeği geçen destekçi ve gönüllülerimize,

çocuklarımız adına sonsuz teşekkürler.
Abdullah Avcı - Açı Okulları - Adem Büyük - Adil Işık Group - Adline Reklam - Ahmet Saraçoğlu

Akyürek Technology - Amani Alkhalifa - Anadolu Form Matbaacılık - Arda Turan - Aynur Tandoğan
Ayşe Deliismail Çiftliği - Ayşegül Aldinç - Bade İşçil - Bahadır Güler - Bekir İrtegün - Belkıs Tamakan Argıt
Berfin Uluman Balcı - Best Fm - Beşiktaş Jimnastik Kulübü - Betek Boya ve Kimya Sanayi - Betül Mermertaş

Betül Özakyol - Biletix - Burak Şardağ - Burak Yılmaz - Burçin Göksu - Bülent Korkmaz - Bülent Serttaş
Call Center Hotel - Candan Erçetin - Cemil Güven - Cengiz Abazoğlu - Cüneyt Çakır - Cüneyt Tanman

Çağla Büyükakçay - Dekorazon - Demet Şener - Deniz Akkaya - Develi Restaurantları - Dr. Nevzat Bodur
Drape by Gökçe Sürmeli - Ebru Akel - Ebru Aykaç - Ebru Cündübeyoğlu - Ebru Gürsoy - Ebru Güzel

Ebru Hekimoğlu - Ebru Seyyar - Ebru Şallı - Ebru Uygun - Eda Özülkü - Emine Uz - Emre Belözoğlu - Enis Özkan
Erdem Doğan - Erdem Mefruşat - Erol Evgin - Fatih Erkoç - Fenerbahçe Spor Kulübü - Feridun Düzağaç - Franke

Funda Arar - Furkan Birgün - Galatasaray Spor Kulübü - Ghanbari - Gökalp Kılıç - Gökçe - Gökhan Töre
Hakan Akkaya - Hakan Köse - Hamza Sofuoğlu - Hatay Arkayın - Hürriyet - ISS - İpek Açar - İrem Derici

İrep Güner Çakır - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kabiller Dayanıklı Tüketim Malzemeleri - Kerem Tunçeri
Kotil Dış Ticaret - Kral Pop Radyo - Kral TV - Kryolan - Kubat - Kubilay Şenyiğit - Lale Orta - Lineadecor
Lions Kulüpleri Birliği 118T - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü - Mehmet Topal - Mersin idman Yurdu

Merve Boluğur - Metin Özülkü - Metin Tekin - Metro Yapı İnş. - Modüs İnşaat - Murat Dalkılıç - Murat Evgin
Mustafa Ceceli - Mustafa Küçük - Nilüfer - Nilüfer Ambalaj - NTV - Nuri Şahin - Nurus - Nükhet Duru

Olcan Adın - Ozan Yıldırım - Öykü Gürman - Özcan Aydınlatma - Özge Ulusoy - Pınar Tezcan - Playback Müzik
Procat - Quality Of Magazine - Rıza Çalımbay - Selami Şahin - Selçuk Artan - Selçuk Yöntem - Selda Gümüşel

Selda Topal - Selin Demiratar - Semih Saygıner - Serkan Balcı - Serttaş Bakliyat - Sette Home Garden Offıce
Soner Olgun - Sony Music - Söz Sigorta - SRN Yapı Malzemeleri - Suzan Kardeş - Tanju Çolak - Tayfun Sondemir
Tribeca - Tuğba Görür İncirkuş - Turan Sarıgülle - Tülay Demir Oktay - Tümer Metin - TV 8 - Uğur Sezin Aksoy
Uğur Uçar - Ümit Besen - Volkan Babacan - Wilo - Yasemin Kaleli - Yonca Suyabatmaz - Z. Aydın Göğüş - Zara
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YARDIMSEVERLİK KOŞUSUYLA YİNE
İSTANBUL MARATONU’NDAYDIK

Bu yıl 39. defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’na yine 
yardımseverlik konseptiyle katıldık. Kurum takımlarının ve bireysel koşucuların bağış çağrısı yaparak bir ay 
boyunca destek topladığı kampanya neticesinde, 232 koşucumuzun 2.741 bağışçısından 286.796 TL bağış 
topladık. Böylelikle 239 çocuğumuzun eğitimini bir yıl boyunca destekleyebileceğiz. Tüm destekçilerimize ve 
bağışçılarımıza teşekkür ederiz...

KOŞUCU ADI KURUM ADI
1 Fatma Albayrak Arf Açı Okulları Okul Aile Birliği
2 Celal Sümer Coliseum
3 Sema Sanıgök Açı Okulları Okul Aile Birliği
4 Sibel Yaman Açı Okulları Okul Aile Birliği
5 Zeynep Bingül Ulukutlu Açı Okulları Okul Aile Birliği

KURUM İÇİ KOŞUCULARDA İLK BEŞ

BİREYSEL KOŞUCULARDA İLK BEŞ
KOŞUCU ADI

1 Güran Fazla
2 Ülkü Baş Karagöz
3 Özlem Kaplan
4 Kadriye Arslan
5 Demet Tahmiscioğlu

KURUM ADI
1 Açı Okulları Okul Aile Birliği
2 Kordsa Teknik Tekstil
3 Coliseum
4 Fu Gayrimenkul
5 Marriott Business Council Turkey

KURUMSAL TAKIMLARDA İLK BEŞ



11

Destekçimiz Olan Kurumlar



Bizden

12

adL ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje ile çocuklarımızın hayal güçlerinden doğan resimler, şalları süsledi. Yılbaşı temalı 
resimler ile tasarlanan şallar adL’de satıldı. Elde edilen gelirle de daha aydınlık ve güçlü Türkiye yolunda çocuklarımızın 
eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Siz de bu şık şallardan almak isterseniz sitemizden ve adL’den ulaşabilirsiniz.

adL İLE YILBAŞI HEDİYENİZ
SOSYAL SORUMLULUK OLDU

Açı Okulları’ndan Büyük Başarı
39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda vakfımız yararına yardımseverlik koşusu yapan Açı Okulları Koşu Takımı, 156.365 
TL bağış toplayarak, İPK’nın İyilik Peşinde Koşan Takımlar sınıflandırmasında, en çok bağış toplayan 2. kurum oldu. 
Bu güçlü destek için Açı Okulları Koşu Takımı’na çocuklarımız adına teşekkür ederiz.
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Ergenlik dönemi sorunları ve çözüm önerileri konusunda gençlere destek olmayı amaçlayan 
“Ben Ergenim” projemizin sonuçlarını Maltepe Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlediğimiz 
1. Uluslarası Ergenlik Kongresi’nde ele aldık.

2013’te hayata geçirdiğimiz “Ben Ergenim” projemizi, 8 ilden 9 bin 170 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik. Proje 
sonuçlarını 9 Kasım Perşembe günü Maltepe Üniversitesi’nde düzenlediğimiz 1. Uluslararası Ergen Kongresi’nde ma-
saya yatırdık. Kongrede, ergenlerin duygu ve beklentileri, şiddet eğilimi, ailelerin yaklaşım ve çözümleri üzerine çeşitli 
konular ele alındı. Kongremize, Prof. Dr. Nermin Çelen, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Prof. Dr. Daniel Rijo, Prof. Dr. 
Figen Çok, Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl ve Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu konuşmacı olarak katıldı. Seneye Kasım ayın-
da II. Uluslararası Ergenlik Kongresi ile çalışmamız geleneksel olarak devam edecek.

TOÇEV I. ULUSLARARASI 
ERGENLİK KONGRESİ
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Çocuklarımız Gelişiyor

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. 
Onları sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere dahil ederek özgüvenlerini güçlendiriyoruz...

Bu Yıl Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimiz

Abdullah Paflakoğlu Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği
Volkan Güçlü Hacettepe Üniversitesi Odyometri
Büşra Yakar Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%100 Burslu)
Melek Akkaya Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği
İbrahim Turan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Hasan Yapık Adıyaman Üniversitesi Elektrik
Özlem Keskin Erzurum Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Dursun Ulaş Çorum Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Çiğdem Aşkın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Aybike
Yurtsever Guşa

Genel Müdür
Yardımcısı

Sevgi, dünyayı kurtaracak olan 
sevgi miydi?
Her şeyin temeli, tüm ilişkilerin 
özü, güzelliklerin başlangıcı, içi-
mizdeki sevgi. 
Her birey mutlu doğar. Her bireyin 
özünde neşe, eğlence ve merak 
vardır. 
Tüm bunlar zamanla içinde bu-
lunduğumuz ortam ve bize bakım 
veren yetişkinlerin davranışları 
ile şekillenir. Biz büyüdükçe 
doğuştan aldığımız özelliklerimiz 
şekillenir.
Bu yüzden çocuklarımıza verdiği-
miz eğitimler kadar ailelerinin de 
ebeveynlik serüvenlerine katkıda 
bulunmak, çocuklarını daha iyi ye-
tiştirebilmeleri adına gelişmelerini 
sağlamak için çabalıyoruz. 
Hem TOÇEV bünyesinde bulunan 
öğrencilerimizin ailelerine, hem 
cezaevindeki annelere hem de 
projelerimiz ile ulaştığımız Tür-
kiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 
öğrencilerin ailelerine. İnanıyo-
rum ki mutlu anne babalar mutlu 
çocuklar yetiştirecek.

• Melisa Seçkin, okulunda düzenlenen zeka oyunlarında üçüncü oldu.
• Eray Güvendi, MEB sınavında okul birincisi oldu.
• Büşra Adsay, resim yarışmasında birinci oldu.
• Umutcan Akın, futbol turnuvasında üçüncü oldu.
• Canan Dadaşoğlu’nun resimleri, resim sergisinde yer aldı.
• Berkay Dinç, futbol turvunasında ikinci oldu.
• Yasin Öztürk, okulunda düzenlenen bilgi yarışmasında birinci oldu.
• Semanur Şimdi ve Öznur Şimdi, Halk Oyunları Yarışmasında 
Mardin ilinde birinci oldular. Okul adına kupa kazanıp diğer illerde 
yarışmaya hak kazandılar.
• Sultan Toparlı, Mardin ilinde düzenlenen “valiye mektup” yarışma-
sında birinci oldu.
• Kübra Tütün, Fethullah Kaplan, Sultan Toparlı ve İhsan Kavak, va-
linin de katılım gösterdiği Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesi tiyatro 
salonunda tiyatro gösterisi yaptılar. Yine öğrencilerimizden İlknur Er-
bek aynı gösteride korodayken, Gülseren Toparlı şiir okumada rol aldı.
• Ruhullah Demircan, okulun düzenlediği bilgi yarışmasında birinci 
oldu.

Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz
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2017-2018 Yıllık Aktivite Planımız

28 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı Balosu
16 Aralık 2017 Tüm öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikte geleneksel yılbaşı partisi
22 Ocak 2018 - 4 Şubat 
2018

Adıyaman, Mardin, Ankara, Samsun, Sinop ve İstanbul öğrencilerimiz-
le sömestr tatilinin tiyatro, buz pateni, bowling, sinema ve kariyer günü 
etkinlikleri ile değerlendirilmesi

Mart 2018 İlköğretim öğrencilerimiz için sosyal kültürel etkinlikler
Mart 2018 Lise öğrencilerimiz için sosyal kültürel etkinlikler
29 Nisan 2018 İlköğretim öğrencilerimiz için 23 Nisan etkinliği
Nisan 2018 Lise öğrencilerimiz için eğitsel etkinlikler
26 Mayıs 2018 Tüm öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte geleneksel iftar yemeği
Temmuz - Ağustos 2018 Öğrencilerimizin yaş gruplarına göre katıldığı yaz kamplarımız

Çocuklarımızın eğitimlerini daha da güçlendirmek için 
gönüllülerimizle özel dersler organize ediyoruz. İlkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerimiz her hafta sonu ofisimizde 
özel ders için gönüllülerimizle buluşuyor. Gönüllülerimiz, 
bir çocuğun başarısına katkı sağlamanın mutluluğunu 
yaşarken öğrencilerimiz kendilerini eksik gördükleri 
konuları tamamlıyor. 

Gönüllülerimizden 
Çocuklarımıza Özel Ders

Farklı üniversitelerden ilgili bölümlerde okuyan öğ-
renciler, sivil toplum alanına dair bilgilerini artırmak, 
mesleki becerilerini geliştirmek için vakfımızda stajyer 
olarak bize değer oluyor. Bu yıl Özyeğin Üniversite-
si’nden, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden, Medipol 
Üniversitesi’nden, Kadir Has Üniversitesi’nden ve 
Mersin Üniversitesi’nden yirmi stajyerimiz uzun dö-
nem stajlarını vakfımızda başarıyla tamamladı.

Bu yıl gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize katkı sağlamak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Stajyerlerimiz 
Vakfımıza Değer Katıyor
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Çocuklarımızla 23 Nisan Coşkusu
Çocuklarımızla bu yıl da 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı büyük coşkuyla kutladık. 22 
Nisan Cumartesi günü İstanbul Şişli 
Marriott Otel’de gerçekleştirdiğimiz 
kutlamamıza İstanbul’da yaşayan elli 
çocuğumuz katıldı. Otel çalışanları 
ile birlikte cupcake atölyesi gerçek-
leştiren çocuklarımız, cupcakelerin 
üzerine renkli hamurlarla TOÇEV 
logosu yaptı ve Sim Animasyon’un 
oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. 23 
Nisan Bayramımızı kutlamamıza des-
tek olan İstanbul Şişli Marriott Otel’e 
ve Sim Animasyon’a teşekkürlerimizi 
sunarız.

Ankara’da Bowling 
ve Akvaryum Keyfi

Sömestre aktivitelerimizin Ankara durağında, lise öğ-
rencilerimizle bowling oynadık. İlkokul öğrencilerimizle 
de akvaryum tünelinde gezerek hiç bilmedikleri su altı 
canlıları ile tanışmalarını sağladık. Hem çalışmalarımıza 
katılarak çocuklarımıza rol model olan, hem de bize des-
tek olan ODTÜ Verimlilik Topluluğu’na teşekkür ederiz.

Sömestre etkinlikleri kapsamında İstanbul Avrupa Yaka-
sı’nda oturan ilkokul öğrencilerimizle 28 Ocak Cumar-
tesi günü Grandpera Emek Sahnesi’nde tiyatroya gittik. 
Çocuklarımız, Çolpan İlhan & Sadri Alışık çocuk tiyat-
rosunun sahneye koyduğu “Kahraman Kurtarıcı Haydi” 
oyununu büyük bir keyifle izledi.

sömestre

aktivitesi sömestre

aktivitesi

“Kahraman Kurtarıcı Haydi” 
Oyununu İzledik

Çocuklarımız Gelişiyor
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Çocuklarımızla
Tiyatro Keyfi

İstanbul Anadolu Yakası’nda yaşayan ilkokul öğrencile-
rimizle sömestre etkinlikleri kapsamında “Öteki Beriki 
İlerisi Gerisi” oyununu izledik. Üsküdar Kerem Yılmazer 
Sahnesi’nde 29 Ekim Pazar günü izlediğimiz oyun esna-
sında çocuklarımız eğlenceli vakti geçirdi.

Mutfakta Cupcake Keyfi
Avrupa Yakası’nda yaşayan ortaokul öğrencilerimizle 
Mutfak Sanatları Akademisi’ne gittik. 30 Ocak’ta gerçek-
leştirdiğimiz çalışmamızda çocuklarımız MSA’nın uz-
manlarıyla birlikte pizza ve marshmallow cupcake yaptı.
Etkinliğimizde bize destek olan MSA’ya teşekkür ederiz.

sömestre

aktivitesi

sömestre

aktivitesi

Bowling’de Eğlendik
Bowling oynamak için Seaside Bowling’teydik. 31 Ocak’da 
sömestre aktiviteleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimize tüm İstanbul’da yaşayan lise grubu öğren-
cilerimizle Anadolu Yakası’nda yaşayan ortaokul grubu 
öğrencilerimiz katıldı.

Buz Pateni Keyfi
Çocuklarımızın, sömestre aktiviteleri içinde en sevdikle-
rinden biri olan buz patenini bu sene de Icessporto’da ger-
çekleştirdik. İstanbul’da yaşayan 30 ortaokul öğrencimizin 
katıldığı etkinlikte çocuklarımız çok eğlendi.

sömestre

aktivitesi

sömestre

aktivitesi

Artık gelecekleri hakkında ciddi planlamalar yapmaya 
başlayan lise ve üniversite öğrencilerimizle, Akçansa’da 
kariyer günü gerçekleştirdik. Akçansa çalışanlarının 
sunumlar yaptığı etkinlikte, çocuklarımız sorular sorarak 
gelecek planlarıyla ilgili önemli bilgiler aldı.

Kariyer Günü

sömestre

aktivitesi
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Her sene geleneksel olarak İstanbul’da yaşayan çocuklarımız ve aileleri ile birlikte düzenlediğimiz iftar yemeğimizi bu 
sene de gerçekleştirdik. 3 Haziran Cumartesi akşamı organize ettiğimiz yemeğimizde çocuklarımızla ve aileleriyle bir-
likte olmanın keyfini yaşadık.İftar yemeğimizde bize mekan ve yemek desteği veren ISS’e, ulaşım desteği veren Başaran 
Turizm, Ulusoy ve Tursan’a teşekkürlerimizi sunarız.

Geleneksel İftar Yemeğimizi Bu Sene de Gerçekleştirdik

Atölye Konumuz “Sınav Kaygısıyla Baş Etme”ydi
Mayıs ve Haziran aylarında “Sınav 
Kaygısıyla Baş Etme” konulu atölye 
çalışmamızı gerçekleştirdik. Ko-
numuzu ıssız ada oyunu, kavanoz 
imgelemi çalışması ve nefes egzersizi 
görevli hazine avı oyunuyla işlerken 
ailelerimizle de “Ebeveyn Tutumları” 
atölyemizi yaptık.Atölyelerimiz için 
14 Mayıs’ta İstanbul ve Mardin’de, 7 
Haziran’da Samsun Vezirköprü’de, 
8 Haziran’da Sinop’ta, 11 Haziran’da 
Ankara’da ve 21 Haziran’da Kırklare-
li’ndeydik.

Bu yıl ilk defa düzenlenen Kiddifest’e ilkokul öğrencile-
rimiz ile birlikte katıldık. Çocuklarımız Dreamstalk atöl-
yesinde hayallerini anlatırken, seyahat yazarı Arzu Özen 
ile de kutupları gezdi. Ayrıca festivale katılan çocuklarla, 
uzman psikologlarımız aracılığıyla “Teknoloji ve Cihaz 
Bağımlılığı” atölyemizi gerçekleştirdik.

Kiddifest’te
Hayallerimizi Anlattık

Sinop’ta Kano Keyfi
Sinop’ta eğitimlerini desteklediğimiz çocuklarımızla 
beraber ilk kez kano deneyimi yaşadık. 9 Haziran’daki 
etkinlikte çocuklarımızın heyecanı ve keyfi görülmeye de-
ğerdi. Sinop Açık Deniz Yelken Kulübü SAYK’a ve Volkan 
Kaya’ya gönüllü desteği için teşekkür ederiz.

Çocuklarımız Gelişiyor
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Baharı Cross Challange İle Karşıladık

29 Ekim’de Havacılık Müzesi’ni Gezdik

Koşu tutkusunu doğanın zorlu koşullarıyla birleştiren 
Cross Challange III’e çocuklarımız ile katılarak bahara 
güzel bir “merhaba” dedik. Ayp Solutions’ın organizasyo-
nuyla bu sene üçüncüsü gerçekleşen koşu 2 Nisan Pazar 
Günü Belgrad Ormanı’nda yapıldı. Doğa yürüyüşü, doğa-
da yaşam ve kampçılık hakkında herşey ve doğa fotoğraf-
çılığı gibi birbirinden ilginç atölyelerin yer aldığı organi-

zasyonda koşmak gerçekten ilginç bir deneyim oldu.
Standımızla da yer aldığımız Cross Challange III’te katı-
lımcılara vakfımızı tanıtma imkanı da bulduk. Organi-
zasyona katılımımızı sağlayan Ayp Solutions’a teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Bu arada psikologlarımız, koşuya 
katılan vakıf öğrencilerimize, “Ben Ergenim” projemizin 
öfke yönetimiyle ilgili atölye çalışmasını da uyguladı.

20.000 Deniz Canlısı
Procat ile gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında eğitim-
lerini desteklediğimiz öğrencilerimizi Emaar Square Ak-
varyum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde yirmi bin deniz 
canlısıyla buluşturduk. Etkinliğin ardından çocuklarımız 
yaşadıkları deneyimi resimlerine aktardı.

Şampiyonlar Ligi’ne 
Yükseldik

Mastercard’ın desteğiyle 26 Eylül’de Beşiktaş-Leipzig Şam-
piyonlar Ligi maçında çocuklarımız fair play çağrısı için 
maç öncesi yapılan seramoniye futbolcularla birlikte çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutla-
mak amacıyla bu sene çocuklarımızla 
birlikte Yeşilköy Havacılık Müzesi’ni gez-
dik. Ziyaretimizde Solotürk gösterisini 
izledik ve maket uçak atölyesine katıldık. 
Yarbay İsmail Dindar tarafından yapılan 
sunumla “Cumhuriyet Tarihinde Hava-
cılık”ı öğrendik. Müze çalışanları tarafın-
dan verilen mesleki kariyer sunumunu 
izlediğimiz etkinliğimizde son olarak 
“Cumhuriyet” temalı bilgi yarışmasına 
katıldık. Etkinliği gerçekleştirmemizde 
bize destek olan Yeşilköy Havacılık Mü-
zesi’ne ve ulaşımımızı sağlayan Tursan’a 
teşekkürlerimizi sunarız.
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Çocuklarımız Gelişiyor

Çocuklarımızın gelişimlerini güçlendirmek için yılda iki 
defa gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizin sonuncusunu 
13 Kasım’da Adıyaman’da, 28 Kasım’da Ankara’da, 18 
Kasım’da İstanbul’da, 25 Kasım’da Mardin’de, 11 Kasım’da 
Samsun’da ve 12 Kasım’da Sinop’ta yaptık. Toplumsal 
cinsiyet rolleri ve kalıp yargılar etrafında büyüyen ço-
cuklarımızın, cinsiyetçi kavramlardan uzaklaşmaları için 
gerçekleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet konulu atölyeleri-

mizde, cinsiyetler ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında 
çocuklarımızla serbest çağrışımlar yaptık. Toplumdaki 
kadın ve erkek rollerine ait kalıp yargıları yıkmak adına, 
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin geliştir-
diği toplumsal cinsiyet temalı Mesela Sokağı Oyunu’nu 
oynadık. Atölye çalışmalarımız sonucunda çocukları-
mızda, toplumsal cinsiyet rollerinin değişebilir olduğu 
üzerine farkındalık yarattık.

“Toplumsal Cinsiyet” Konulu Atölyemizi Gerçekleştirdik

İstanbul18.11.17

Adıyaman

13.11.17

Sinop

12.11.17

Mardin

25.11.17

Ankara28.11.17

Samsun5.06.17
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Barış İçin Müzik
ENKA Kültür Sanat tarafından 18 Kasım’da düzenle-
nen “Barış İçin Müzik” konserine katıldık. İstanbul’da 
yaşayan 15 ortaokul öğrencimizle katıldığımız konserde, 
çocuklarımız müzik ziyafetinin doyasıya tadını çıkardı.

Yılbaşını Doyasıya Kutladık
İstanbul’da yaşayan çocuklarımızla ve 
aileleriyle birlikte geleneksel yılbaşı 
partimizi 16 Aralık’ta gerçekleştirdik. 
Kemal Özkan Sünnet Sarayı’nın bu 
sene de mekan sponsoru olarak bize 
destek olduğu etkinliğimizde, Onur 
Tekstil’in özel olarak tasarladığı yılba-
şı konseptli tişörtlerini giyen çocukla-
rımız ilk önce ISS Catring’in gönüllü 
desteğiyle hazırladığı yemeklerini 
yediler. Yemeğin ardından sahnede 

karaoke yapan çocuklarımız daha 
sonra yaş gruplarına göre ayrılarak 
kendi gruplarına özel etkinliklere 
katıldı. İlkokul öğrencilerimiz yüz 
boyama, ortaokul öğrencilerimiz 
keçeden çorap yapma ve kitap ayracı 
tasarlama, lise öğrencilerimiz ise 
fotoğraf çerçevesi tasarlama etkinlik-
lerine katıldı. 
Özel olarak hazırlanan yılbaşı pasta-
mızın kesiminin ardından öğrenci-

lerimiz ve aileleri eğlenceli müzikler 
eşliğinde dans etti. Son olarak hazır-
ladığımız kartlardaki soruları çözerek 
numaralarını kendileri bulan öğren-
cilerimiz hediyelerini aldı. Yılbaşı 
partimizde bize destek olan Gönül 
Davet Tahtasaray’a, Murat Özkan’a, 
ISS Catering’e, Medipol Üniversite-
si öğrencilerine ve çocuklarımızın 
yılbaşı hediyeleri için Abdi İbrahim 
Otsuka’ya teşekkürlerimizi sunarız.

Okullarda akran zorbalığı ve psikolojik şiddet her 
kültürde, her okul türünde gözlenmektedir. İki öğrenci 
arasında fiziksel ya da psikolojik güç dengesizliğinin 
bulunduğu durumda çocuk, arkadaşlarının olumsuz 
hareketlerine maruz kalıyorsa, akran zorbalığına uğra-
mış olur ne yazık ki. Her çocuk için, arkadaş grubuna 
kendisini ait hissetmek, sosyal gelişimi için önemli 
etkenlerden birisidir. Ancak okulda maruz kaldığı 
akran zorbalığı, çocukta sosyal kaygı ve öz saygısını 
yitirmesine neden olurken, aynı zamanda akademik 
başarısını da olumsuz etkiler. Bu durumda belki de 
zorbalığa uğrayan çocuğun üstüne düşüldüğü kadar 
zorbalık yapan çocukla ilgilenilmelidir. Zorbalık, 
yanlış bir biçimde büyümenin doğal bir parçası olarak 
değerlendirilebilir. Ailenin çocuk büyütme tutumları, 
aile içi şiddet, ötekileştirmeyi öğretme gibi birçok ye-
tiştirme biçimi bizi zorbalığın nedenlerine çıkarabilir. 
Her nesil, bir önceki neslin tutumunu devralıyor. Çoğu 
zaman bunları biraz daha keskinleştirip bir sonrakine 
miras bırakıyor. Gelin siz de çocuğunuza yaşamanın 
en güzel kuralının koşulsuz sevmek olduğunu anlatın.
Sevgiyle

Elif Gözde Kayrak

Proje ve Eğitim 
Bölümü Sorumlusu
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Çocuklarımız Gelişiyor

Madame Tussauds 
Müzesi’ni Gezdik

Ekibimiz Gelişiyor

İstanbul’da yaşayan lise grubu öğrencilerimizle birlikte 
Madame Tussauds Müzesi’ni gezdik. 30 Eylül’de gerçek-
leştirdiğimiz gezimizde çocuklarımız balmumu heykelleri 
hayranlık içinde gezdi. Etkinliğimizi organize eden Yol 
Aşkı Official’a ve yemek sponsorumuz olan The House 
Cafe’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Çocuklarımıza verdiğimiz desteği daha da güçlendirmek 
için ekip olarak eğitim ve seminerlere katılarak kendimizi 
geliştiriyoruz.

Dağıtımlarımızı Gerçekleştirdik
Okuma istekli çocuklarımıza, yıl boyu tüm ihtiyaçlarını 
içeren gönderilerimizle destek olmaya devam ediyoruz. 
Bu sene Haziran, Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirdi-
ğimiz üç gönderimimizde de çocuklarımızın tüm ihtiyaç-
larını karşıladık. 

Dağıtım İçeriklerimiz

Eylül Ayı Mutluluk Paketi: 
Büyük boy defter, resim defteri, müzik defteri, 
kurşun kalem, uçlu kalem, uç, kırmızı kurşun 
kalem, pilot kalem, silgi, açacak, kuru boya, pastel 
boya, sulu boya, gazlı boya, çıt çıt dosya, elişi 
kağıdı, bant, prit, makas, cetvel, kalem kutusu, diş 
fırça/macun, ped, deodorant, test kitabı, hikaye 
kitabı, eşofman, okul ve spor ayakkabısı, çorap, iç 
çamaşır
Kasım Ayı Mutluluk Paketi:
Deodorant, ped, diş fırçası, diş macunu, iç çamaşırı, 
çorap, kazak veya hırka, bot, mont, hikaye/roman 
Haziran Ayı Mutluluk Paketi:
Deodorant, ped, diş fırçası, diş macunu, iç çamaşı-
rı, çorap, tişört, hikaye/roman

• Yeni başlayacak olan Bugün Benim Gelecek 
Benim projemizi geliştirmek için 4-5 Ekim’de Genç 
Hayat Vakfı’nın Düzce Üniversitesi’nde düzenlediği 
“Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği” sempozyu-
muna katıldık. 
• “Toplumsal Cinsiyet” atölyemizi geliştirmek için 
11-12 Kasım ve 16-17 Aralık’ta Sabancı Vakfı’nın 
eğitim alanında aktif Sivil Toplum Kuruluşları için 
düzenlediği Mor Sertifika eğitimine katılarak mor 
sertifika almaya hak kazandık.
• Genç Sesler Projesi kapsamında İstanbul İsveç 
Başkonsolosluğu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Çocuk Çalışmaları Birimi iş birliğiyle 17 Ekim’de 
“Akran Zorbalığının Önlenmesinde Çocuklar Ne-
rede” paneline katıldık. 
• Avangard Terapi’de 15 Ekim tarihinde psikodra-
ma grubuna katılarak “İlişkilerimiz ve Hayatımız” 
konulu uygulamayı deneyimledik.
• 20 Kasım’da Okan Üniversitesi’nde düzenlenen 
Dünya Çocuk Hakları Günü “3. Çocuk Hakları ve 
Toplum Zirvesi” ne katıldık.
• Kültür Kenti Vakfı’nın 12 Aralık’ta gerçekleştir-
diği Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller projesi kapanış 
toplantısına katıldık. 
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Gönüllü Destekler
• Mayıs ayında Sinop ve Samsun’da yaşayan ailelerimize, 
Pragya Akademi’nin kurucusu Ebru Zeybekoğlu gönüllü 
olarak aile eğitimi verdi. 
• Mayıs ayında Ankara’da yaşayan ailelerimize Gökçe Ton 
gönüllü olarak aile eğitimi verdi. 
• Vega Okulları öğrencileri harçlıklarını biriktirerek yap-
tıkları bağış ile bir çocuğumuzun bir yıllık eğitim masra-
fına destek oldular.  
• 30 Mayıs’ta, Carma Platformu kurucusu Sandrine Ram-

boux’un 13 yaşındaki kızları Alice Van Roste ve Marie 
Van Roste, gönüllü olarak yeni sunum tekniklerine dair 
bizlerle güncel bilgileri paylaştılar. 
• Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet 
atölye çalışmamızda Uzm. Psk. Ceyda Tahincioğlu ailele-
rimize gönüllü olarak aile eğitimi verdi.
Tüm gönüllülerimize desteklerinden dolayı teşekkür 
ederiz. Siz de vakfımız ile iletişime geçerek alanınız doğ-
rultusunda çocuklarımıza gönüllü destek verebilirsiniz.

Farklı Kurumlarla Paylaşımlarımız 
• 29 Mart ve 15 Kasım tarihlerinde Okan Üniversitesi’nde 
sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sivil top-
lumun önemini anlattık. Önümüzdeki dönem öğrenciler-
le saha çalışmalarında bir araya geleceğiz. Okan Üniver-
sitesi, Sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk uygulama 
ve araştırma merkezinden Uzm. Gökçe Gökbalkan’a ve 
işletme ve yönetim birimleri fakültesinden Öğr. Gör. Fat-
ma Sebla Uzuntepe’ye destekleri için teşekkür ederiz.”
• 15 Kasım tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde Sosyal 
Duyarlılık dersi kapsamında öğrencilere sivil toplumun 
önemini anlattık. Uzm. Psk. Nesteren Gazioğlu’na teşek-
kür ederiz.
• 8 Aralık Şiddete Nokta Koy Zirvesi, Açı Okulları’nın 
şiddete nokta koy, top sende! İsimli kampanyaları kap-

samında 8 Aralık’ta Kolektif House’da stantımızı açarak 
networking event e katıldık. Ülkemizde şiddet olayların-
dan rahatsızlık duyan Z neslinin bu alanda aktif çalışa-
bilmesi, sosyal sorumluluğun erişilebilir kılınması ve 
yardımlaşmanın artması için iş birlikleri yaptık. Daveti 
için etkinlik sorumlusu Terry Eskenazi’ye teşekkür ederiz.
• 15 Aralık tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği bölümü öğrencilerine ve Bilgi Üniversitesi 
öğrencilerine vakfımız ile ilgili röportaj verdik.
• 25 Aralık tarihinde TÜZYEV (Türkiye Üstün Zekalı-
lar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı)’in düzenlediği STK 
Tanıtım gününde TOÇEV’ i ve Sivil Toplum Alanını 
tanıtmak için ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile bir araya 
geldik.

Bir psikolojik danışman olarak üniversiteden mezun 
olduğumda, önümde beni bekleyen hayatta ne yapmak 
istediğime çoktan karar vermiştim. Öğretmen olmak ya 
da terapist olmak hiçbir zaman hayal ettiğim bir hedef 
olmamıştı. Kendim için düşündüğüm kariyer sivil top-
lum alanında olacaktı. Sivil toplum alanında çalışmaya 
karar vermiştim ama bu nasıl gerçekleşecekti? Sivil 
toplum çok büyük bir alan ve ben bu alanın neresinde 
olabilirdim? Düşündüm ve beni en çok mutlu edecek 
alanın çocuklarla ilgili olacağına karar verdim. Çocuk-
ların eğitimleri için çalışmak düşüncesi hayatıma yön 
vermemi sağladı.
TOÇEV’de işe başladığım ilk gün beni o kadar güzel 
karşılamışlardı ki doğru yerde olduğumu hissettim. TO-
ÇEV’deki ikinci haftamda ilk saha deneyimimi yaşama 
fırsatı buldum. Hayatımdaki en güzel deneyimlerden 
birini yaşadım. Çocuklarla birebir iletişimde olabilmek, 
onlara destek olabilmek bana kendimi çok iyi hissettirdi 
ve bu his her çalışmada katlanarak büyümeye başladı.
TOÇEV’de çalışmak benim için sadece bir iş olma-
nın çok daha ötesine geçti. İlk iş deneyimimi  burada 
yaşıyor olmak benim için büyük bir şans oldu. Burada 
olmaktan, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek vermek 
için çalışmaktan çok mutluyum.  

Aslıhan Yıldırım

Eğitim Bölümü
Psikolojik Danışman
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Çocuklarımız Gelişiyor

Bu sene de çocuklarımızla beraber Marma-
ris’te yapılan Kids For Freedom kampına ka-
tıldık. 8-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti-
rilen kampta bir çok ülkeden katılımcılar yer 
aldı. Yelkenlilerde halatları bağlamayı, yelken 
açmayı, usturmaça takmayı ve seyir halinde 
kaptanı asiste etmeyi öğrenerek denizcilik 
sektörünü tanırken, uğradığımız her sahilde 
de birbirinden güzel aktivitelerle eğlendik. 
“Kids For Freedom” projesini gerçekleştiren 
Phoenix Yatçılık firmasına teşekkür ederiz.

Düşler Akademisi’nin her sene Kaş’ta orga-
nize ettiği kampa bu sene de çocuklarımızla 
birlikte katıldık. 17-22 Temmuz tarihleri 
arasında üniversite, 16-19 Ağustos tarihleri 
arasında da lise  öğrencisi çocuklarımızla 
birlikte katıldığımız kampta birbirinden 
eğlenceli ve eğitici bir çok aktivitede yer aldı.
Böylesine güzel bir kampa katılmamızı ve 
unutulmaz anılar biriktirmemizi sağlayan 
Düşler Akademisi’ne teşekkür ederiz.

Bu sene ikinci defa katıldığımız, Boğaziçi 
Üniversitesi BUYAK Klübü’nün organize 
ettiği Kilyos Kampı’nda 15 öğrencimizle yer 
aldık. Mentor-mentee çalışmaları ile öğrenci-
lerimiz; bilgi paylaşımı yapacakları ve uygun 
rol modelleri gözlemleyecekleri bir ortam 
buldu. Bunun yanı sıra; sprey boyalarla resim 
atölyesinde, gönüllü rehber eşliğinde Boğaziçi 
Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’nde, BuGus-
to Kulübü ile yemek atölyesinde, takımlar ku-
rarak halı sahada, bazı öğrencilerimizin ilk kez 
olan yüzme deneyimlerinde ve günbatımında 
mangal başında keyifli vakit geçirdiler.

lkokul öğrencilerimiz ile birlikte 5-6 Ağus-
tos tarihlerinde İstanbul Tuzla’da bulunan 
Derin Beyin Merkezi’ndeydik. Bir çok 
eğlenceli aktivite gerçekleştirdiğimiz kampı-
mız, drama, yüzme ve deneylerle geçti. Ço-
cuklarımızın kampa katılımında bize destek 
olan Derin Beyin Merkezi’nin Kurucusu 
Sayın Oğuzhan Gözek’e sonsuz teşekkürleri-
mizi sunarız.

Yaz Tatilimiz Kamplarla Dolu Dolu Geçti
KIDS FOR FREEDOM

DÜŞLER AKADEMİSİ

BÜYAK KAMPI

DERİN BEYİN MERKEZİ



Çocuğa yönelik, bilinçli yapılan zarar 
verici davranışlar çocuk istismarı-
dır. Bir defaya mahsus veya devamlı 
olması fark etmez. 
Cinsel istismar mutlaka temas ge-
rektirmez. 
Dokunma bedene yönelik cinsel 
temas olabilir ancak dokunmadan 
çocuğun çıplak bedenini seyretme, 
teşhir, çocuğu pornografik içerikli 
görsel gösterme, çocuk pazarlama da 
cinsel istismardır.  
Bir çocuğun cinsel istimara maruz 
kaldığı nasıl anlaşılır?
Cinsel istismara uğramış çocukların 
duygusal ve davranışsal tepkiler gös-
termesi doğaldır. Uyku güçlüğü 
çeken, içe kapanık, öfke patlama-
ları yaşayan, kaygılı, yalnız kalmak 
ya da biriyle baş başa kalmak 
istemeyen, yaşına uygun olmayan 
cinsel içerikli sözler veya davranış-
lar sergileyen çocuklar travmanın 
ipuçlarını veriyor olabilir, travma-
tik çocukların karakter özellikleri 
benzerdir. Bu özelliklerin bazıla-
rını taşıyan her çocuk travmatik 
değildir, cinsel istismara uğramış 
çocukların tamamı mutlaka 
duygusal ve davranış değişiklikleri 
göstermeyebilir. Bazı çocuklar 
istismara uğradığını söylemezler 
çünkü dışlanmaktan, ayıplan-
maktan, kendisine inanılmayaca-
ğından ve zarar görmekle tehdit 
edildiğinden korkar. İstismarcı, 
aile için önemli biriyse, prob-
lem yaratmak istemez, kendisini 
suçlar, ya da bunu bir oyun olarak 
algılar. Bazen çocuklar yeterli dil 
becerisine sahip olabilecek kadar 
büyük olmayabilir, çocuğun geli-
şiminin takip edilmesi, olağandışı bir 
durumun fark edilmesine yardımcı 
olur. Önleyici çalışma olarak çocukla 
beden sınırları ve cinsel gelişimle ilgi-
li konularda iletişim kurmalı, çocuğu-
nuzu da ihtiyaç duyduğunda sizinle 
konuşmasını teşvik etmelisiniz. 
Çocuk cinsel istismara uğradığını 
paylaşırsa ne yapılmalıdır?
Eğer çocuk, istismarı açıklarsa, onu 
sakin kalarak ve dikkatle dinlemeniz, 
duyduklarınızı dikkate almanız gere-
kir çünkü çocuklar bu konuyla ilgili 
yalan söylemezler. Çocuk ayıplan-
mamalı, susması tembih edilmemeli, 
yetişkinlerin onu aslında sevmek 
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istediği söylenerek durum normalize 
edilmeye çalışılmamalıdır. Çocuğa 
paylaştığı için teşekkür edip, destek 
olduğunuza dair güven vermeli ve 
profesyonel desteğe başvurmalısınız. 
Cinsel Eğitim, Çocukları Korkut-
maz. 
Çocuklar için güvenli beden bece-
rilerine ve iyi dokunuş-kötü doku-
nuşa, iyi sır-kötü sıra dair bir eğitim 
programında temel güvene dayanan 
beceriler geliştirmelerine de yardım 
edileceği için, bu konuya yönelik 
korku ve kaygı geliştirmesini önleyi-
ci çalışma da yapılmış olur. Önemli 
olan, konunun nasıl anlatıldığıdır. 

Çocuklar Cinsel İstismardan Nasıl 
Korunur?
Çocuklarınıza vücudun özel bölgele-
rinin doğru adlarını öğretmelisiniz, 
çocuk meme, popo ve bacak arasının 
izin alınarak dokunulması gereken 
bölgeler olduğunu biliyor olmalıdır. 
Ellemek, ısırmak, çimdiklemek yo-
luyla sevilen çocuklar sevgiyi göster-
meyi “dokunmak” olarak algılarsa, 
istismar ile sevgiyi ayırt edemeyebi-
lirler. Aileler bile öpülmek istemeyen 
çocuğa saygı duyup öpmekten başka 
türlü sevgilerini ifade etmelidir. 
“Hiç kimse senin iznin olmadan özel 
yerlerine dokunamaz, seni öpemez. 

Hiç kimsenin seni kendi özel yerle-
rine dokundurmaya hakkı yoktur. 
Birinin senin özel yerlerine dokun-
mak istemesi ya da senden kendi 
özel yerlerine dokunmanı istemesi 
saklanacak bir sır değildir. Anlatma-
yacağına söz vermiş olsan da, başına 
kötü şeyler geleceği söylense de, böyle 
bir durumda mutlaka güvendiğin 
kişiye anlatmalısın ve bu kesinlikle 
sır olarak kalmamalıdır. Bu durumda 
suçlu sen olmayacaksın. Biz senin ya-
nındayız.” gibi ifadeler kullanılabilir. 
Bununla birlikte, “kimse sana asla do-
kunamaz, bütün yabancılar tehlikeli 
olabilir.” gibi mesajlar sakıncalıdır, 

doktorların ve bakım verenlerin 
izin alarak dokunabileceği ve 
çocuğun da birine dokunmadan 
önce izin alması gerektiği söylen-
melidir. Çocukların 7 yaşından 
itibaren kendi bedenlerini temiz-
lemesi öğretilebilir. Böylece diğer 
yetişkin ve çocukların yardımına 
bağımlı olmazlar. Bu konuda bir 
sorun yaşanırsa yetişkinler rehber 
öğretmen ya da psikolog ile görüş-
mekten kaçınmamalıdırlar. Cinsel 
istismara maruz kalmış bir çocuk, 
iyi bir terapi süreci ve bakım ve-
renlerin, ailenin desteğiyle norma-
le dönebilir.  Yine de hedefimiz, 
istismarı yaşanmadan önlemektir. 
Caydırıcı cezalar tek başına çözüm 
olamaz, istismar yaşanmadan 
önleyici çalışmalar yapılmalıdır ki 
bunun yolu eğitimdir. Eğitimsizlik 
dürtüsellikle birleşince suç ortaya 
çıkmaktadır. Eğitimle birlikte 
negatif eğilimler kontrol altına 
alınarak bu gibi riskler önlenebilir. 
Çocukları korumak hepimizin 

görevidir ve herkes kendi sorumlulu-
ğunu almalıdır. Başarılı bir koruma 
çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak 
sağlıklı, özgüvenli ve kendine saygılı 
bir şekilde büyüme ve kendi çocuk-
ları da dahil olmak üzere başkalarını 
istismar etme ve sömürme olasılığı 
daha düşük bir şekilde gelişme şansı-
nı artırmaktadır. 

Çocuk İstismarı



Projelerimiz
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23 yılda 21 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.

BUĞDAYIN İYİLİĞİ
DOĞRU EKMEĞİN MUCİZESİ

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

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 
ortamda büyüyebilmesi için ihtiyaçlarını karşıladık, annele-
rine ve cezaevi personellerine eğitimler verdik.

ÖZGÜRLÜĞÜM

Özgürlüğüm Projemizin devamı niteliğindeki projemizde 
yine Cezaevinde annesiyle kalan çocuklarımızın daha iyi bir 
ortamda büyüyebilmesi için ihtiyaçlarını karşıladık, annele-
rine ve cezaevi personellerine eğitimler verdik.

ÖZGÜRÜM

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı ve AstraZe-
neca ile birlikte hayata geçirdiğimiz projemizle gençlerin 
hayatında sağlıklı beslenme bilincini yaratmayı, fiziksel 
aktivite ve egzersizin önemini vurgulamayı amaçlıyoruz.

HEY GENÇ HAREKETE GEÇ

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

Milli Eğitim Bakanlığı ve Balparmak Firması ile birlikte ha-
yata geçirdiğimiz projemizde kahvaltının önemini anlattık.

Akçansa ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlik-
te hayata geçirdiğimiz projemiz “Benim Mahallem” ile öğrencile-
rimiz ve aileleriyle eğitimler gerçekleştiriyoruz.
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HEY GENÇ 
HAREKETE GEÇ

Projemize, 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı 
ve AstraZeneca ile birlikte Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde pilot çalışmamız ile başladık. Amacı; gençlerin haya-
tında sağlıklı beslenme bilincini yaratmak, fiziksel aktivite ve egzersizin 
önemini vurgulamak ve yaratıcılık becerilerini ortaya çıkararak okullar 
arasında paylaşım sağlamak olan projemizin hedef kitlesini 9.sınıf öğ-
rencileri ve beden eğitimi öğretmenleri olarak belirledik.
Projemiz kapsamında, uzman diyetisyen tarafından sağlıklı beslenmeye 
yönelik interaktif içerik aktarılırken, gençler, sadece eğitim sırasında 
kullanmaları için dağıtılan pilates topları üzerinde oturarak eğitimi etkin 
olarak dinliyor. Eğitim öncesi ön test, eğitim sonrası son test uygulana-
rak, farkındalık etkisi ölçülüyor. Ardından Beden Eğitimi ve Spor Meslek 
Yüksekokulu mezunu sporcularımız, gençleri günlük olarak yapılması 
gereken doğru hareketlere eğlenceli metotlarla yönlendirerek, hareket 
etmeyi hayat biçimi haline getirmelerini sağlıyor.
Proje kapsamında eğitim verilen her lise öğrencisi Harekete Geç Video 
Yarışması’na katılmaya hak kazanıyor. En az dört en fazla sekiz kişiden 
oluşan öğrenci grupları, özgün spor koreografileriyle bir dakikalık video 
hazırlayıp www.heygenchareketegec.com internet sitesine yükleyerek 
yarışmaya katılıyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda siteye en çok video 
yükleyen okul, okul adına hazırlanmış kupayı almaya hak kazanıyor. 
En çok takım ruhu taşıyan, en çok beğeni alan ve en sportif videoların 
öğrencileri spor geliştirici ödüllere hak kazanıyor.

TOÇEV olarak on yılı aşkın süredir 
kurumsal sosyal sorumluluk proje-
leri gerçekleştiriyoruz. Bunu neden 
yapıyoruz biliyor musunuz?  
Çünkü ülkemizin her köşesindeki 
çocuklara ulaşabiliyoruz. Çünkü 
eğitimin her alanına dokunabiliyo-
ruz. Çünkü ulusal kurumların ve 
çalışanlarının duyarlıklarını arttı-
rabiliyoruz. Çünkü ülkemizde bu 
projeleri anlatarak ihtiyaç ve çözüm 
konusunda farkındalık yaratabiliyo-
ruz. Bütün bunlar ülkemizi, eğitimi 
kalkındırmak üzere oluşturmaya 
çalıştığımız yollar…
Bizim için en değerlisi çocukların 
savunmasız kaldığı bir dolu şiddet-
tin ve tacizin yaşandığı şu dönemde, 
onların gelişimleri, ruhsal sorunları, 
vizyonları ve özgüvenleri için bir 
şeyler yapabilmek.  Projelerde işle-
diğimiz konular gerçek hayatlarında 
yaşayacaklarına çözümler sunmak 
üzere uyarlanıyor, onlara ulaşan eki-
bimiz uzmanlıkları ile ruhsal sorun-
larına çareler sunarken bir yandan 
rol model olmaya çalışıyor.
İstiyoruz ki her proje çocukların 
hayatlarında bir noktaya dokunsun,  
ebeveynler çocukların zamanlarını 
verimli kullanabilecekleri aktivite-
leri üretsin. Teknoloji bağımlılığı 
yerini spor ve sanat alabilsin.
Ve biz istiyoruz ki, savunmasız 
kalmadan seslerini çıkarsınlar, 
küçücük yaşlarına rağmen iyi-kötü 
dokunuşların farkına varıp hayır 
diyebilsinler.
Çocuklar verdiğiniz her şeyi alır, 
yeter ki onlara ulaşmanın doğru 
yolunu bulun.
Söyledikleriniz aklında kalmasa da 
gözlerinin önünde mutlaka durur, 
çünkü siz anlattıkça imgeler ve 
hayaller kurarlar.
Projeler, çocuklarımızın geleceği-
ne ışık tutuyor. Anne ve babalara 
rehber oluyor. Farklı şehirlere en 
uç okullara kadar uzanarak mil-
yonlarca kişiye dokunuyor. Çünkü 
biliyoruz ki biz büyük bir aileyiz ve 
daha da çok paylaşmalıyız.
Şimdi! Harekete geçme zamanı. Sıra 
sende…

Dilek Ültanır
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BENERGENİM
AstraZeneca ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, 6. 7. Ve 8. Sınıf ergenlik dönemindeki gençler, aileleri ve öğret-
menleri ile bu dönemi sağlıklı atlatabilmeleri için çalışma yürüttük. İçinde bulundukları umutsuzluğu kırmak ve şiddet 
isteğini bastırmak için uzman psikologlarımız ile sürdürdüğümüz çalışmalarda, çocuklarımızla balon patlattık, hamur-
ları duvara attık, sohbet ettik. Ayrıca ailelere ve öğretmenlere de eğitimler düzenledik.

Benergenim Projesi Bilimsel Raporu
Projeye katılan öğrencilerin şiddet eğiliminde anlamlı bir 
düşüş saptandı
Seçilen okullardan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 
projede, katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin yanı 
sıra şiddet eğilimleri ve umutsuzluk düzeyleri de ölçümlen-
di. Proje sonucunda, öğrencilerin şiddet eğiliminde anlamlı 
bir düşüş saptandı ve proje kapsamındaki eğitimlerden 
önce şiddet eğilimi ön test puanlarının ortalaması 42,60 
iken, bu ortalama eğitimlerden sonra 41,51’e düştü. Ayrıca 
eğitim sonrasında, öğrencilerin gelecekle ilgili umutsuzluk 
ve kaygılarında olumlu bir gerileme kaydedildi. 
Erkek öğrencilerde şiddet eğilimi, kız öğrencilerde 
umutsuzluk hâkim
Proje kapsamında katılımcı gençlerdeki şiddet eğilimi 
incelendi ve erkek öğrencilerin şiddet ve saldırganlık 
eğilimlerinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu 
gözlendi. Yapılan araştırmalarda ayrıca, öğrencilerin sınıf 
düzeyleri yükseldikçe ve yaşları ilerledikçe, şiddet eğilim-
lerinin daha da arttığı saptandı. Bu sonucun; kültürümüz-
de erkek çocuğa gösterilen önemin ve hoşgörünün, ergen-
lik döneminde çocuğun başkaldırı davranışları nedeniyle 
daha fazla şiddet yaşamasına ve karşılaştığı problemleri 
şiddet kullanarak çözmeye yatkınlık kazanmasına neden 
olmasından kaynaklanabileceği belirtildi.[1] Araştırma 
sonucunda ayrıca, kız öğrencilerinin geleceğe dair daha 
umutsuz olduğu ortaya çıktı.
Çocuğun motivasyon kayıpları şiddet eğilimini etkili-
yor
Araştırmada, öğrencilerin şiddet eğilimlerinin annele-
rinin ve babalarının eğitim düzeylerine, evdeki çocuk/
kardeş sayısına ve büyük veya küçük kardeş olma duru-

muna göre anlamlı bir farklılaşma göstermediği ortaya 
çıktı. Ancak genel olarak annenin eğitim düzeyi arttıkça 
öğrencilerin saldırgan davranışlarının azalacağı düşü-
nülüyor.[2] Diğer yandan, yapılan analizler sonucunda, 
öğrencilerin yaşadığı motivasyon kayıplarının ve umut-
suzluğun şiddet eğilimlerini tetiklediği sonucuna varıldı. 
Umutsuzluk ölçeği alt ölçeklerinden olan motivasyon 
kaybı puanları ile şiddet eğilimi puanları arasında anlamlı 
ve pozitif yönlü bir ilişki saptandı. 
Ben Ergenim projesi umutsuzluğu, şiddet eğilimlerini 
ve motivasyon kayıplarını azalttı
Günümüz yaşam koşullarının her yönden çok hızlı deği-
şim göstermesi, çalkantılı bir dönemden geçen ergenleri 
de fazlasıyla etkiliyor. İşsizlik, üniversiteye giriş ve eğitim 
sorunları da ergenlerin ruhsal yapılarını olumsuz yönde 
etkiliyor ve bu etkenler ergenlerdeki umutsuzluk düzeyini 
daha da artırıyor. Verilen eğitimin öğrencilerin “motivas-
yon kaybını düzenleme” konusundaki etkililiğini değer-
lendirmek üzere yapılan analizde, eğitime başlanmadan 
önce 3,5 olan ön test puan ortalamasının, eğitimlerin 
sonrasında 2,5’e düştüğü görüldü. Bu sonucun, verilen 
eğitimin başarısının bir göstergesi olduğu değerlendirili-
yor. Buna ek olarak, proje sonucunda, ergenlerin şiddete 
eğilimlerini önlemeye yönelik çok yönlü programlara 
ve eğitimlere ihtiyaç duydukları ortaya çıktı. Bu alanda 
yapılan literatür taramasında, şimdiye kadar yapılan 
deneysel çalışmaların, iletişim ve motivasyon eğitimleri-
nin ve saldırganlığı azaltma programlarının etkili olduğu 
görülüyordu.[3] Proje kapsamında verilen eğitimlerin ise, 
çocukların gelecekle ilgili olumsuz duygu ve beklentileri-
ni ve motivasyon kayıplarını azalttığı saptandı. 

[1] Proje sonuçlarına göre erkek öğrencilerin şiddet eğilimleri kız öğrencilere göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Bu sonuçlar literatürle de 
uyumlu görülmektedir. (Campbell, 2006, Dedeoğlu, Yayla ve Karaşahin, 1 2008, Özgür, Yörükoğlu ve Baysan-Arabacı, 2011). Gerek ebeveynlerin 
gerekse diğer aile büyüklerinin, erkek çocuklarını kız çocuklarına göre daha fazla cezalandırdıkları saptanmıştır (Sears, 1991, Özgür, Baysan-Ara-
bacı ve Aycan 2007)
[2] Kodan, S. (2013). Evli Bireylerin Evlilik Kalitesi Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkilerin 
İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitütüsü, Erzurum.
[3] Bilge, 1997, Duran ve Eldeleklioğlu, 2005; Gültekin, 2011; Özmen, 2006



BENİM MAHALLEM
Akçansa ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz, 2015 yılından beri devam eden proje-
mizde üç yıl boyunca 15.958 öğrenciye, 3.100 veliye ulaştık. 
Öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç aşamada gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde konu başlıklarımız şöyle:
Öğrenci: “Annem, babam, öğretmenim beni anlamıyor”, “ergenlikte öfke ve davranış problemleri ile sınıf içinde baş 
etme”, “teknoloji bağımlılığı”, “madde bağımlılığı”, “sınav kaygısı ile nasıl baş edebilirim”, “sağlıklı iletişim nasıl kuru-
lur?”, “gelecek hedeflerimi nasıl belirleyebilirim?”, “sosyal kaygılarım ile baş edemiyorum”, “arkadaşlarım ile daha iyi 
iletişim kurmak istiyorum”, “bedenim bana ait”, “arkadaşlarıma karşı kendimi savunmak istiyorum”, 
Öğretmen: “Sınıf içinde kaygılı çocuğa yaklaşım”, “kişisel kaynakları güçlendirme”, “öğrenme sorunlarını fark etme ve 
uygun müdahalenin yapılması”, “davranış sorunları olan çocukların sınıf içinde yönetimi”, “disleksi çocuğu nasıl tanıya-
bilirim?”
Veli: “Doğru ve kontrollü eğitim konuları”, “ergenlik döneminde çocuğuma neler oluyor?”, “düzenli ders çalışma alış-
kanlığı”, “ilk yardım”, “başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir?”, “mutlu bir çocuk için nasıl bir aile ortamı olmalı?”, “çocuğu-
mun sınav kaygısını önlemek için neler yapabilirim?”

Benim Mahallem Projemiz 2017’de de ödüllerle onurlandırıldı. Uluslararası Stevie Awards’ta, Avrupa’da Yılın 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Kategorisi’nde ödül alan projemiz, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği ve Cenevre merkezli Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi iş birliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Akademi Ödülleri’nde “Nitelikli Eğitim” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Başarı Ödüllerle Taçlandı
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ÖZGÜRÜM
Projemizi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu 
IV Siyasi Kriterler Hibe Fonu desteğiyle, Adalet Bakan-
lığı ve WIF (Worldview Impact Foundation) ile birlikte 
Kasım 2016 – Ağustos 2017 tarihleri arasında hayata 
geçirdik. Projemizin amacını; ceza infaz kurumların-

da kalan annelerin annelik becerilerini geliştirmek, 
annelerinin yanında kalan 0-6 yaş çocukların gelişim 
alanlarını desteklemek, infaz kurumu memurlarının iş 
motivasyonlarını artırmak olarak belirledik. Bu amaçla 
yürüttüğümüz çalışmalarımızla 18 ayda, beş şehirde, 
yedi kurumda, yetmiş saha çalışması gerçekleştirerek 
1200 anneye, 810 çocuğa ve 500 memura ulaştık. 

Özgürüm projemiz kapsamında ÇADEM Psikoloji iş 
birliği ile yapılan çalışma ile infaz ve koruma memurları-
na yönelik hazırlanan çalışan destek ( kişilerarası ileti-
şimi geliştirme ve problem çözme becerilerini artırma) 
programının etkinliğinin incelenmesi başlığıyla araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 
Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ba-
lıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burhaniye T 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan infaz ve 
koruma memurlarıyla (İKM) yapılmış olan bu çalışmanın 
amacı; infaz ve koruma memurlarının kurumda yaşa-
dıkları çatışmalar karşısında problem çözme, kişilerarası 
iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve bu amaca yönelik 
olarak yapılandırılacak bir grup çalışmasının etkisinin 
incelenmesidir. Araştırmada kullanılan ölçekler, İşe Bağlı 
Gerginlik Ölçeği (İBGÖ), Minnesota İş Doyum Ölçeği 
(MİDÖ), Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)’dir. Öl-
çümler gurup çalışmasından önce katılımcılara uygula-
nan envanterlerin verilerinin, çalışma sonrasında uygula-
nanlarla kıyaslanması şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırma 

sonucunda İşe Bağlı Gerginlik ve Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği verileri anlamlı bir değişim gösterirken, İş Doyu-
mu Ölçeğinde beklenenin aksine bir anlamlılık görüleme-
miştir. 
Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ) sonuçları; grup ça-
lışmaları öncesinde ortalama sonucun 37.00 olduğu ölçek 
çalışmadan sonra 39.40a yükselmiştir. Bu sonucun sebebi 
çeşitli değişkenler olabilir.
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) sonuçları; çalış-
ma öncesinde uygulanan tükenmişlik ölçeği sonuçları 
katılımcıların tükenmişlik hislerinin ortalamanın üze-
rinde olduğuna işaret eder. İş koşullarının infaz koruma 
memurları üzerindeki olası etkilerini kanıtlayan bu veri 
(M: 60.00) grup çalışmaları sonrasında (M: 54.20) grup 
çalışmasının tükenmişlik üzerindeki olumlu etkisini 
kanıtlamıştır. 
İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ) sonuçları; gerginlik 
hissini tanımlamaya yönelik olarak kullanılan ölçeğin son 
verilerine (M:36.20) ve ilk verilere (M:41.20) göre gergin-
lik hissi azalmıştır. 

Projenin gerçekleştiği ceza infaz kurumları: Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 
Balıkesir Burhaniye L Tipi Kadın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir Kepsut L Tipi Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Denizli D Tipi Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu, Denizli Bozkurt Kadın 
Açık Ceza İnfaz Kurumu, Antalya L Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İstanbul Bakırköy Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu.

Özgürüm Projesi Bilimsel Raporu
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BİR ŞEY DEĞİŞİR HER ŞEY DEĞİŞİR
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, bireysel ve kurumsal destekçilerimiz ile birlikte 2006 yılından bu yana yürüttüğümüz pro-
jemizle; 81.080 öğrencimize bot–mont ve içi kırtasiye malzemesi dolu çanta gönderdik. İsimlerine özel hazırlanmış 
hediyeler öğrencilere ulaştığında mutluluklarını ifade eden resimlerle ve şiirlerle dolu mektuplar aldık. Resimlerinde-
ki gülen yüzleri bizler için de en güzel hediye oldu. 
2017-2018 döneminde Johnson Wax A.Ş, Agito, Empa, Netmarble ve Hayriye Akarlılar’ın desteğiyle Diyarbakır, Van, 
Şırnak, Ağrı illerine toplamda 331 öğrencimize bot ve mont ulaştırdık. Destekçilerimiz; Johnson Wax A.Ş, Agito, Empa, 
Netmarble ve Hayriye Akarlılar’a teşekkür ederiz.

PARLAK GÜLÜŞLER PARLAK GELECEKLER
Proje ortağımız Colgate ile 2008 yılından bu yana devam eden projemiz ile 67 ilde öğretmen ve öğrenci eğitimleri veri-
yoruz. Eğitimlerde öğrencilere diş çürüklerinin ve plaklarının oluşum nedenlerini, dişlerimizi nasıl koruyabileceğimizi 
ve diş fırçalama tekniklerini anlatıyoruz. Çocuklarımıza diş fırçası ve macunu hediye ettiğimiz projemizde, diş çürükle-
ri, diş ipi ve diş macununun karakterize edildiği çizgi filmi çocuklarımıza izletiyoruz.
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PROJE İSMİ BAŞLANGIÇ YILI ULAŞILAN SAYILAR
Yaşasın Okulumuz 2005 204 Okul
Bir Şey Değişir Her Şey Değişir 2006 81.080 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
Özgürüm 2016 7 Ceza İnfaz Kurumu
Hey Genç Harekete Geç 2017 1 İl 1.161 Çocuk

PAYLAŞMAYI SEVEN PARMAK KALDIRSIN
2009 yılında çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak için başladığımız projemize T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
devam ediyoruz.

Napolyon’dan 940 Kitap
En büyük sanal anket firması Napolyon.com, 2017 yılında üyelerinden topladığı Nap’lar ile 470 çocuğumuza, 940 kitap 
göndermemizi sağlayarak, kitap okuma sevinci yaşattı. 
Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın projemiz dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaya tüm Napolyon.com üyeleri katı-
labiliyor. Üyeler, Napolyon.com’dan gelen reklam epostalarını okumaları, tıklamaları, Facebook’ta paylaşmaları, anket 
okumaları, doldurmaları ve davet gönderdikleri kişilerin siteye aktif üye olmaları karşılığında kazanacakları “Nap”ları, 
TOÇEV kumbarasında biriktiriyor. Her ay sonunda TOÇEV’e aktarılan “Nap”lar ile de, içinde 2 kitap bulunan paketle-
ri, köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza iletiyoruz. 
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Runatolia 2017’de Yerimizi Aldık

Selin Demiratar Kıyafetlerini 
Çocuklarımız İçin Satıyor

Givin’dayız

Etsmice Çalışanları 
Çocuklarımıza 
Destek Oldu

Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
AdımAdım ile 2017 Runatolia Mara-
tonu’na yardımseverlik koşusu kon-
septi ile katıldık. 16 gönüllü koşucu-
muz ile birlikte 5 Mart’ta katıldığımız 
Maraton Kampanyamızda 225 bağışçı 
20.958 TL bağışta bulundu. Adım 
Adım ile birlikte yürüttüğümüz kam-
panyada, okuma istekli çocuklarımı-
zın hak ettikleri eğitime kavuşmaları 
için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda 
bize destek olan tüm koşucularımıza 
ve bağışçılarımıza şükranlarımızı 
sunarız.

Daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da yanımızda yer alarak vakfımıza 
destek olan Selin Demiratar, bir kez daha bizimle. Kıyafetlerini ModaCruz’da 
satışa çıkaran ünlü oyuncu, bu satıştan elde edeceği geliri okuma istekli çocuk-
larımızın hayallerine kavuşmalarını sağlamak için vakfımıza bağışlıyor.

Kullanılmayan eşyaları sivil 
toplum kuruluşları için kaynağa 
dönüştüren uygulama Givin'e 
biz de üye olduk.
Eğitim için elindekilerle hareke-
te geçen modern kahramanların 
buluştuğu Givin’de siz de kahra-
manlardan biri olmak ister mi-
siniz? Bunun için hemen mobil 
telefonunuza Givin uygulaması-
nı indirin. İsterseniz ürün satın, 
isterseniz alışveriş yapın. 

Çocuklarımız okullarına eksiksiz 
gidebilsinler diye, okula dönüş döne-
minde gerçekleştirdiğimiz çalışma-
lara Etsmice çalışanları destek oldu. 
Hem bağışta bulunan hem de çocuk-
larımıza eşyalar gönderen ETSMİCE 
çalışanlarına teşekkür ederiz.
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“Geleceğimi Tasarla”
Giziagate ile birlikte “Geleceğimi 
Tasarla” sloganıyla çıktığımız yolda, 
birbirinden değerli beş tasarımcıyı, 
Ebru Uygun desenleriyle oluştur-
dukları özel kapsül koleksiyonda 
buluşturduk. Vakfımıza destek olan 
Giziagate’e, tasarımcılarımız Arzu 
Kaprol’a, Lug Von Siga’ya, Nihan Pe-
ker’e, Zeynep Tosun’a ve Özgür Man-
sur’a teşekkürlerimizi sunuyor, sizleri 
Giziagate mağazalarına bekliyoruz.

Kozmetik zinciri Sephora, açı-
lışlara çiçek veya çelenk gönder-
mek isteyenleri bağış yapmaya 
yönlendirerek ve bağışçılara 
sertifika göndererek çocukları-
mıza destek oluyor. 
Böylesine değerli bir çalışma 
ile çocuklarımızın eğitimlerine 
devam etmelerine destek olan 
Sephora’ya sonsuz teşekkürleri-
mizi sunarız.

Sosyal Bağış Hareketi’ndeyiz

Sephora’dan Sertifikalı Destek

Başkanımız Ebru Uygun 
Yazısıyla 

Psychologies Dergisi’nde
MarjinalSosyal’in önderliğinde başlatılan ve her ayın 
ikinci Perşembe günü gerçekleşecek olan Sosyal Bağış 
Hareketi’ne çocuklarımız için biz de katıldık. 
TOÇEV dışında birbirinden değerli 14 sivil toplum kuru-
luşunun da (STK) yer aldığı hareket, Türkiye’de Facebook 
üzerinden bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu bilincini 
artırmayı hedefliyor. 

Vakfımızın kurucusu ve başkanı Ebru Uygun, çalışma-
larına, yaşanmışlıklarına ve deneyimlerine yer verdiği 
makaleleriyle Psychologies dergisinde yer aldı. 

Google, dünya çapında 
yürüttüğü STK Destek 
Projesi’ne vakfımızı da dahil 
ederek bize ücretsiz Google 
Reklamı hakkı tanıdı. Hype 
İstanbul da reklamlarımızın 
teknik altyapısını 
ücretsiz olarak hazırlayıp 
yayınlayarak, daha çok 
kişiye ulaşmamız konusunda 
vakfımıza destek oldu.

Reklamlarımız Google’da

Yedi yıldır yılbaşı dönemin-
de gerçekleştirdiği uluslara-
rası kampanyanın Türkiye 
ayağında vakfımıza destek 
olan Sephora bu sene de 
çocuklarımızı unutmadı. 
Sephora, Aralık ayı boyun-
ca mağazalarından alınacak 
130 renkli makyaj paletinin 
gelirini vakfımıza bağış-
layarak çocuklarımızın 
eğitimini destekledi. 

Sephora’dan Yılbaşı Desteği
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Başkanımız Ebru Uygun’a Anlamlı Ödül Basında Biz

Kara Sevda Dizisi’nden Destek

Artık Gezi Rehberimiz Var

Tanıtım Videomuzu Çektik

“Birlikte Güçlüyüz” Paneline Katıldık

 Cnntürk

Bloomberg

TRT 1

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Ebru Uygun, Çaba Derne-
ği’nin 12. Yılı onuruna düzenlediği 
“Geleceğe İz Bırakanlar”da ödüle layık 
görüldü. 12 jüri üyesinin değerlendir-
meleri neticesinde yaptıkları çalış-
malarla geleceğe iz bırakan 12 kadına 
ödül verilen tören, sosyal sorumluluk 
alanında Türkiye’nin ilk dijital töreni 
olma özelliği taşıyor. 

Genel Müdürümüz Bade Takazoğlu, 
Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün 
başrollerini paylaştıkları “Kara Sev-
da” dizisine konuk oldu. Takazoğlu,  
“Kemal” ve “Nihan”a, ziyaret ettikleri 
binamızda vakfımızın çalışmalarını 
anlattı.

Artık, çocuklar için yazılmış bir gezi 
rehberimiz var. Didem Akşar tarafın-
dan çocuklara özel olarak kaleme alı-
nan rehberde Paris eğlenceli bir dille 
anlatılmış. Küçüklerle beraber büyük-
lerin de keyifle okuyacağı rehberi 
yazan Didem Akşar’a ve kitapların 
bize ulaşmasını sağlayan Eda Çetin’e 
teşekkürlerimizi sunarız.

Vakfımızın çalışmalarını daha geniş 
kitlelere anlatabilmek için tanıtım vi-
deomuzu hazırladık. Widyon’un deste-
ği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda 
çocuklarımızın, gönüllülerimizin ve 
ailelerimizin katıldığı çekimler yaptık. 
Bize bu çalışmamızda destek veren 
Widyon’a teşekkürlerimizi sunarız. Ta-
nıtım videomuzu Youtube’da TOÇEV 
kanalında izleyebilirsiniz.

5 Aralık’ta kutlanan Dünya Gönül-
lüler Günü dolayısıyla 118Y Lions 
Anadolu Yakası Federasyonu ve İpek 
Kıraç Öğrenim Birimi’nin desteğiyle 
organize edilen “Birlikte Güçlüyüz” 
panelinde vakıf olarak biz de yerimizi 
aldık. Bir çok STK’nın katıldığı panel-
de Genel Müdür Yardımcımız Aybike 
Yurtsever Guşa bir sunum yaptı.

Başkanımız Ebru Uygun, Giziagate ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz “Gele-
ceğimi Tasarla” projemiz ile CNN-
TÜRK’teydi...

Bloomberg HT kanalında Arzu 
Maliki’nin sunduğu “Üst Düzey” 
programına konuk olan Başkanımız 
Ebru Uygun,  “Özgürüm” projemiz 
hakkındaki tüm detayları izleyicilerle 
paylaştı.

Fuat Kozluklu’nun TRT 1’de sunduğu 
Gece Bakışı programına konuk olan 
Ebru Uygun, vakfımızı anlattı.



İkinci el kıyafetlerin tekrar kullanıl-
masını sağlamak amacıyla kurulan 
tarz2.com sitesi vakfımıza destek 
oluyor. Çalışmada, sitede 2. el kıya-
fetlerini satanlar dilerlerse gelirlerini 
okuma istekli çocuklarımız için vakfı-
mıza bağışlayabiliyor. 

Performans ve yetkinliklerde gelişti-
rilmesi talep edilen alanlara özel yol 
haritası oluşturan Team Works’un 
düzenlediği harika etkinlikte, demon-
te haldeki bisikletler gönüllülerin 
çalışmasıyla monte edildi. Çocuk-
larımız da hazır haldeki 7 bisikletle 
hayallerine kavuştu.
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Estel Bensinyor’dan Tasarım Desteği

Alışveriş
 Festivalindeydik

Yılbaşı Hediyelerini Vakfımızdan Aldılar

Watergarden Alışveriş Merkezi’nde 
düzenlenen “Bir Başka Alışveriş” 
festivalinde standımızla birlikte yer 
aldık. 21-23 Eylül tarihleri arasında 
üç gün devam eden festivalde standı-
mızda bir yandan konuklara vakfı-
mızı anlatırken bir yandan da Ebruly 
markası ürünlerini çocuklarımız 
yararına sattık.

Sanatçı Estel Bensinyor 
vakfımıza özel olarak 
hazırladığı tasarımlarla 
çocuklarımızın eğitimine 
destek oldu. Bardak altlı-
ğından sertifikaya, takvim-
den deftere, kartpostaldan 
kitap ayracına kadar bir 
çok tasarıma imza atan 
Bensinyor’un tasarımlarıy-
la hazırlanan tüm ürünler 
dükkanımızda.

TARZ2’den 
Tarz Destek

Çocuklarımız
Hayallerine kavuştu

 Gerek direk bağış yaparak, gerekse yılbaşı hediyelerini vakfımızdan alarak 
destek olan  tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.
3M (Projemarket Promosyon), adL, Agito, Akçansa, Altaş Yapı, 
Atom Barkod, Ayla Aykul, Bahçeci Sağlık, Baps Plates / Yeniköy, 
Btr Reklam, Empa Elektronik, Fpt Gıda İşleme Teknolojileri, 
Goodworks, Hacı Ömer Sabancı Holding, Hayriye Akarlılar, 
Horobox Saat, Hürriyet Emlak, ISS, İmeak Dto., Johnson Wax, La 

Sagrada Hotel, Master Card, Netmarble, Nilüfer Uygun, 
Sakalar Hukuk, Selçuk Çağlayan, Selvi & Ertekin 
Hukuk Bürosu, Sephora, Terracity Antalya, The North 
Shield, Trenkwalder, Türkan Sabancı, Ündemir Hukuk.
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Yüzerek Destek

adL Çalışanlarının Doğum Gününü 
Destekle Kutluyor

Standımızla 
Ruffles Otel’deydik

İlk Fırsat Programı’ndayız

Genel Kurul Üyelerimizden Tuba Üs-
tel, Arena Aquamasters Yüzme Şam-
piyonası kapsamında düzenenlenen 
Nissan Açık Su Yüzme Maratonu’na 
vakfımız yararına katılarak 5.190 TL 
bağış topladı.

İki değerli destekçimiz, gerçekleştirilen yüzme yarışlarına vakfımız adına katı-
larak yardımseverlik çalışması yaptı ve çocuklarımız için kaynak yarattı.

Vakıf olarak, Esas Sosyal’in yürüttüğü İlk Fırsat Programı-
na katılarak üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerimi-
ze vakfımızın kapılarını açtık. Proje ile üniversiteyi yeni 
bitirmiş ve hiç bir profesyonel tecrübesi bulunmayan bir 

gencimiz, bir yıl boyunca masrafları tamamen program 
tarafından karşılanarak vakfımızda çalışacak. Böylelikle iş 
hayatına atılma konusundaki ilk tecrübesinde önemli bir 
adım atmış olacak.

Sony firmasından Merve Altan, 
Samsung Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 
vakfımız yararına yardımseverlik 
çalışmasıyla katılarak çocuklarımızın 
eğitimlerine devam edebilmeleri için 
1.930 TL bağış topladı.

Alaluxa’nın desteği ile 2 Mart Per-
şembe günü Ruffles otelde düzenle-
nen “Kadınların Eserleri Markalarla 
Alışveriş” etkinliğine katıldık. 

Bir çok çalışmamızda yanımızda yer 
alarak çocuklarımıza destek olan 
BNP Paribas, Dünya Çevre Günü’nü 
kutlamak amacıyla çalışanlarına To-
hum Kalemlerimizden hediye ederek 
desteklerine bir yenisini ekledi.

BNP Paribas’tan
Yine Destek

Ünlü moda markası adL 
bir sosyal sorumluluk ça-
lışmasına daha imza atarak 
çalışanların doğum günle-
rini ürünlerimizle kutladı. 
Böylelikle hem çalışan-
larını birbirinden güzel 
hediyelerle mutlu ederken 
bir yandan da çocuklarımı-
zı destekliyor.



39

Çocuklarımız Okullarına Eksiksiz Gitti

Yaz Kampı Gönüllülerimiz Durmaksızın Çalışıyor

Çocuklarımız okullarına eksiksiz gi-
debilsin diye her sene okulların açılma 
döneminde gerçekleştirdiğimiz kampan-
yamıza gösterilen ilgi bu sene de yüzü-
müzü güldürdü. 84 destekçimizin yer 
aldığı çalışma ile çocuklarımız çantadan 
deftere, kalemden silgiye bütün ihtiyaç-
larını tamamlayarak okullarına gidebil-
di. Tüm destekçilerimize çocuklarımız 
adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ahmet Ali Sürel, Ahmet Şener, Ahsen Ergin, Ali Çiftçi, Ali Güloğlu, Alihan Haydaroğlu, Aslı Üçüncü, Aslıhan Çelik, 
Aykut Kozanoğlu, Ayperi Karahan, Ayşe Fulya Erman, Yurdanur Kurdoğlu, Betül Özakyol, Betül Şekerci Balkan, Buket 
Güngen, Cansel Ünal Avcı, Cem Kılıç, Deniz ve Ayhan Ertin, Dilek ve Murat Yücedağ, Ebru ve David Carter, Ece Özsan, 
Eda Özbek Gürol, Elif Böge, Elif Işık, Elif Yüksel, Erdem Gülfer, Esra Güç, Faik Cenk Berk, Gonca Aksoy Dönmez, 
Göksu Bursalı, Gürsu Bahar Ünal, Hatay Arkain, Havva Duygu Arpınar, Hayriye Akarlılar, Hitay Yatırım Holding, 
Hülya Aytekin, Işıl Akmen, İnci Savaryego, İpek Tüylüoğlu, İrem Hattat, Lesli Jebahar, Lina Basmacı, Meram Güney, 
Merve Biçer, Merve Süter Acar, Miray Özalın, Murat Hüsnü Karaca, Murat Karaege, Müferra Çakır, Münevver Oral ve 
İpek Tüylüoğlu, Nihan Bakan, Nur Yezer, Onur Pehlivan, Onur Tekstil, Oya Tanören, Özge ve Berkay Habiboğlu, Özge 
Karaege, Rasime Sazak, Saadet Sevgi Polat, Samet Parpar, Sedef Baykent, Selin Öner, Selvican Şahbudak, Serap Ulusoy, 
Sev Üsküdar Ortaokulu 2017 Mezunları, Sevda Ceren ve Mutlu Ekmekçi, Sine Dilber, Sinem Altıyaprak, Şenay Düdek, 
Şeyda Gürer Uzun, Şeyla Niego, Tarkan Tüzmen, Tolga Orhun, Tuğba Aydın, Tuna Baliç, Tuncer Köklü, Umut Albal, 
Yelis Eştaş, Yusuf Öngören, Zeynep Çetinbaş, Zeynep Topalan, Zeynep Uysal, Zümrüt Ayfer Bekata

Kampanyamıza katılan destekçilerimiz: 

Çocuklarımızın gelişiminde önemli yere sahip yaz kamplarına çocuk-
larımızı gönderebilmek için "TOÇEV Yaz Kampı Gönüllüleri" bu sene 
de tüm enerjileriyle çalıştı. Organizasyonlar düzenleyerek çevresinde 
vakfımız ile ilgili farkındalık sağlayan ve 2017 yaz döneminde gerçekleş-
tirdiğimiz kamplarımız için bütçe desteği sağlayan gönüllülerimiz Suzan 
Karahan ve Nilüfer Koyuncuoğlu’na teşekkür ederiz.
Yaz Kampı Gönüllülerimizin desteği ile eğitimlerini desteklediğimiz 
öğrencilerimiz arasından 76 çocuğumuza yaz kampı fırsatı sunarak 
unutulmaz anlar yaşattık. İstanbul, Ankara, Sinop, Samsun, Gaziantep, 
İzmir, Batman, Siirt, Diyarbakır, Antalya gibi birçok farklı şehirden ge-
lip yaz kamplarında buluşan öğrencilerimiz, çevre, kültür-sanat temalı 
aktiviteler, psikolojik atölye çalışmaları ve interaktif oyunlarla, kültürel, 
psikolojik ve sosyal açıdan gelişerek, hayallerinin tatilini yaşadı.



Sanatçı Estel Bensinyor’un vakfımız 
için özel olarak tasarladığı görsel-
lerle hazırlanan 6 farklı desen ile taş 
bardak altlıklarımızla çay saatinize 
keyif katabilirsiniz. Tek Fiyatı: 8 TL
Takım Fiyatı: 45

Biyolojik olarak doğada çözünen 
bioplastik hammadde, geri dönüş-
türülmüş kağıt ve toksit madde 
içermeyen mürekkep ile üretilen 
kalemlerin kapağındaki 
Batı Ladin Tohumu 
ile hem doğaya hem 
de eğitime katkı 
sağlayabilirsiniz. 
Fiyatı : 5 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 
bulunabilirsiniz. Fiyat: Değişken

Özel tasarım farklı renklerle hazırla-
nan eğlenceli kapağı ve kullanışlı say-
falarıyla 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. 55 TL - 500 gr. 40 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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TOÇEV için özel olarak tasarlanan 
ve Porland tarafından üretilen kupa-
lardan alarak TOÇEV çocuklarının 
eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. 
Fiyatı: 20 TL



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 
Açı Okulları, Anka Yatçılık, Boğaziçi Üniversitesi IEEE, BÜYAK, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosu, Derin Beyin, Düşler Akademisi, Enka Okulları, 

Fidanay Koçluk, Gönül Davet, Havacılık Müzesi, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, Icessporto, İstanbul Şehir Tiyatroları, Kemal Özkan Sünnet Sarayı, Kiddie Fest, 
Kids For Freedom, Master Card, Marriot Hotel, MSA,ODTÜ Verimlilik Topluluğu, Phoenix Yatçılık, Seaside Bowling, Sinop Açık Deniz Yelken Kulübü ve 

Yol Aşkı çocuklarımıza eğitim aktivitelerinde ücretsiz olarak destek veriyor.

Eğitim Sponsorlarımız
SPONSORLARIMIZ

ETKİNLİK YEME-İÇME
ISS Catering ve The House Cafe aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini ücretsiz olarak karşıladı.

KIRTASİYE
Bayındır Kırtasiye, Pensan, Umur Kırtasiye ve

Üçler Market çocuklarımıza kırtasiye malzemesi 
desteği verdi.

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

SAĞLIK
Dent BB, Dr. Abdullah 

Ongan, Diş Hekimi Emek 
Külür ve Medipol Diş 

Hastanesi çocuklarımızın 
ücretsiz tedavilerini 

gerçekleştiriyor.
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İSTANBUL MARATONU
Açı Okulları, Ata Holding, Coliseum, Dedeman İstanbul, Eaton, Etsmice, Fu Gayrimenkul, Meridien İstanbul Etiler, Kadoil, Kordsa, 

Loomis, Marriot İstanbul Şişli, Mega Radar, Polat Renaissance İstanbul Hotel, Sony ve W Hotels İstanbul Maraton’una katılım desteği vermiştir.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Buda Dijital sosyal medya hesaplarımızın yönetiminde, Faselis basın bülteni gönderimin-

de, hype ve google reklam yayınlamada, Print Work matbaa işlerinde, Setup34 mailing 
yayınlanmasında ve Widyon kurumsal videomuzun hazırlanmasında  destek vermiştir.

TOÇEV ÜRÜNLERİ
 Ebruly ve Sosyopix vakfımız yararına 

satmamız için özel tasarım ürün 
desteğinde bulunmuşlardır.

E-TİCARET
Gittigidiyor, Givin, Morhipo ve Sopsy ücretsiz olarak e-ticaret 

hizmeti vermektedir.

Kurumsal Sponsorlarımız

KAĞIT VE BASKI
Xerox kâğıt 

bağışında bulunmaktadır.

ARAÇ BAKIM
Goodyear araçlarımıza lastik bağışın-
da bulundu. Sevgi Oto, araçlarımızın 

bakımını ücretsiz olarak yaptı.

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

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

ÜRÜN
Abdi İbrahim Otsuka (yılbaşı hediyesi), Beks, Katia ve Bony, Bross  (çorap, iç çamaşırı ve giysi), Colgate (Diş macunu ve fırçası), Evyap (hijyenik ped), Günışğı Kitaplığı, 
GSK (diş macunu), Novartis (hikaye kitabı), ON8 (kitap), Onur tekstil (iç çamaşırı), Sun Optik-Zeynep Toygar (gözlük), Süzer Plaza (çocuklarımıza yılbaşı hediyesi) ve 

Unilever (deodorant) desteği verdi.
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EBRULY
I S T A N B U L



TOCEVONLINE TOCEVONLINE 0212 282 89 16 www.tocev.org.tr

Daha çok çocuğumuzun
geleceğini aydınlatmak için

maratonlarda bizimle koşar mısınız?

Mecidiye Mah. Çevirmeci Sok. No:13 Ortaköy, Beşiktaş-İstanbul / Türkiye


