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Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri,

Başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Çocuk sayısı ba-

kımından, sahadaki arkadaşlarımızın başarılı çalış-

maları ile 2012 yılında yaklaşık 164.000 TEGV çocu-

ğumuz oldu ve toplamda 1,8 milyon çocuğa ulaştık. 

2 milyon hedefi artık çok yakın. Üstelik bu rakama, 

kapatmak zorunda kaldığımız Diyarbakır Eğitim Par-

kına ve yaralarını ancak saran Van etkinlik noktaları-

mıza rağmen ulaşmış bulunuyoruz. 

Eğitim programlarımızda önemli iyileştirmeler yap-

tık. Bilişim teknolojisinin hem genel kullanım alanın-

da hem de eğitim programları içine entegrasyonunda 

öncülük ve üstünlüğümüzü bir kere daha gösterdik. 

Çalışma verimine yönelik, kaynak temini ve iletişim 

yeteneğimizi artıracak altyapı iyileştirmeleri yap-

maktayız. 

Sayın Mütevellilerimiz; TEGV ailesinin başarılı çalış-

malarını Faaliyet Raporu içinde göreceksiniz. Ben ise 

daha önemli bir konuyu bilgi ve dikkatinize sunmak 

istiyorum:

Teknolojik gelişmenin müthiş hızı ezberleri bozmak-

tadır. Pazar, ürün ve endüstri tanımlarını ve sınırla-

rını birbirine karıştırmakta, eski düzenin ispatlanmış 

başarılı iş modellerini çaresiz kılmakta ve aynı hızda 

değişemeyen altyapıyı bazen tıkamakta, bazen de atıl 

bırakmaktadır.

“Değişimi yönetin.” “Değişimi yönetemiyorsanız hızla 

uyum sağlayın.” 

Başkan’ın Mesajı

Oktay Özinci

Yönetim Kurulu Başkanı
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Son zamanlarda iş dünyasında çok konuşulan, üzeri-

ne kitaplar yazılıp uygulamalar geliştirilen “değişim 

yönetimi” yaklaşımı, ticari şirketler kadar kar gözet-

meyen kuruluşlar için de geçerli. Bu olgunun TEGV 

için de bir gerçek olduğunu ve önümüzdeki yıllarda 

daha da önem kazanacağını görüyoruz. 

2012’de zaman ve işgücümüzü en çok tüketen konu 

kaynak teminiydi. Bildiğiniz gibi bugüne kadar her yıl 

toplam harcamalarımızın takriben % 42-44’ünü mal 

varlığımızın veya şartlı bağışların finansal getirisi ile, 

kalanını da her yıl yeniden yaratmak suretiyle o yıl 

içindeki genel bağışlar ve teleton benzeri büyük et-

kinliklerden karşılamaktaydık. Ancak geçen yıl hem 

ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle iş dün-

yasındaki tedirginlik, hem faiz gelirlerinin düşmesi, 

hem de kaynak sürecinde karşılaştığımız rekabetin 

giderek artması bağış yolu ile gelir yaratma çabaları-

mızın önündeki en büyük engel oldu. 

Geçen yılın Faaliyet Raporunda da belirttiğim gibi 

potansiyel bağışçı haznesinin büyümemesi, başvu-

rulan kuruluş ve kişilerin hep aynı olması ve de di-

ğer gönüllü kuruluşların benzer uygulamalar ile aynı 

pastadan daha çok pay almaya başlamaları alışagel-

diğimiz kurgunun tıkanmasına neden olmuştur. Bu 

nedenle, kaynak temini ve giderlerin yönetimi konu-

sunda farklı bir model oluşturma gereğini duyuyoruz. 
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Ancak, ciddi bir tehdit olarak belirlenen bu tespiti 

aynı zamanda TEGV’in kurumsal yapısını ve devamlı-

lığını sağlayacak bir fırsat olarak da görüyoruz. TEGV 

başarılarla dolu geçen 18 yılın ardından Türkiye’nin 

en saygın gönüllü kuruluşlarından biri olarak öncü 

ve örnek bir konumdadır ve amacımız her durumda 

TEGV’i daha da ileriye taşımak ve ülkemizin eğitim 

sistemine desteğimizi artırmaktır.

Bu nedenle, bir an önce Vakfımızın konumunu güç-

lendirmek ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamak 

için, beş yıllık bir Stratejik Plan oluşturmaya karar 

verdik. Bu planın “sürdürülebilirlik” ana teması altın-

da üç ana hedefi olacaktır. 

Birinci ve öncelikli hedef mali durumun ve kaynak te-

mininin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesidir. 

Diğer hedef operasyonel ve yapısal etkinliğin artırıl-

masıdır. Diğer bir deyişle, daha az maliyetli ve etkin 

süreçler ile daha kaliteli eğitim desteği sağlanması-

dır.

Üçüncü ve vazgeçilmez hedef ise TEGV saygın imajını 

korumak ve yüceltmek suretiyle öncü ve örnek gö-

nüllü kuruluş bayrağını daha da ileri taşımaktır. 

Mütevelli Heyetimizin ilgi ve desteğini bu süreç içeri-

sinde yanımızda göreceğimizden emin olarak, TEGV 

ailesi adına sevgi ve saygılarımı sunarım.
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Değerli Mütevellilerimiz,

Türkiye, eğitimde kalite ve eşitlik sorunlarının hala 

yoğun olarak yaşandığı bir ülke. OECD’nin yaptığı 

PISA araştırması ve yine uluslararası çapta düzenle-

nen TIMMS ve PIRLS gibi araştırmalar çocuklarımızın 

ilköğretim düzeyinde en temel becerileri (okuma, fen, 

matematik) kazanmakta sorun yaşadığını gösteriyor. 

Öte yandan bu araştırmalar kaliteli eğitime erişimde 

bölgeler, okullar ve cinsiyet bazında maalesef eşitsiz 

bir dağılım olduğunu ortaya koymakta. 

Eğitim alanındaki araştırma sonuçlarının yanı sıra  

2012 yılı, kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak 

bilinen sistemsel değişimlerin uzun tartışmalardan 

sonra yasalaştığı ve eğitim yılı başında hayata geçi-

rildiği bir yıl oldu.  Öte yandan Fatih Projesi gibi büyük 

çaplı ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik pro-

jeler uygulamaya geçti. Bu kadar önemli ve yaygın 

sistem değişikliklerini etkili ve verimli bir şekilde uy-

gulamak için okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, aile 

ve çocukların destekleneceği programlar geliştiril-

mesi kritik önem taşımaktadır. Eğitim sisteminde alı-

nan kararların çok daha katılımcı bir yaklaşımla ele 

alınması, sivil toplumun ve sivil toplum işbirliklerinin 

güçlenmesi; öte yandan nicelik ve sistemin yanında 

eğitim kalitesine de odaklanılması Vakıf olarak ileriye 

yönelik en büyük temennimizdir.

Vakıf senedimizin üçüncü maddesi “Türkiye’nin ya-

rınlarında aydınlık yüzler görmenin ön koşulu, bugün 

çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir.” der. Bu-

radan hareketle bizim odağımız daima çocuklarımı-

zın mutlu olmalarını ve geleceğe umutla bakmalarını 

sağlamaktır. Değişen ve gelişen dünya dinamiklerine 

paralel olarak Vakıf olarak elbette biz de ona göre bir 

pozisyon alacak, her alanda çağın gereklerini yerine 

getireceğiz. Nitekim, devlet tarafından verilen temel 

eğitime destek olmak amacıyla kurulan ve 17 yıl-

dır ilköğretim çağındaki çocuklarımızın eğitimlerine 

destek veren Vakfımız, önümüzdeki dönemde de en 

etkili şekilde çocuklarımızın yanında olmaya devam 

edecek. Bu süreçte bizler, yeni eğitim sistemini doğ-

ru analiz ederek, kendi eğitim içeriklerimizi gözden 

geçiriyor; bu geçiş döneminde çocuklarımızın müm-

kün olduğunca az etkilenmesi ve hızlıca yeni düzene 

intibak edebilmesi için merkez personelimiz, saha 

çalışanlarımız ve gönüllülerimizle birlikte yine var 

gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2012 yılında Vakfımızın yeni eğitim stratejisinin oluş-

turulması yönünde çalışmalar başlattık. Çocukların 

sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimini destekle-

yen güncel programların geliştirilerek, çağdaş eğitim 

teknolojileriyle entegre bir yaklaşımda sunulması 

önümüzdeki yıllardaki en büyük hedeflerimizden biri 

olacaktır. Yeni eğitim stratejimiz kapsamında 2013 

yılından itibaren eğitim uygulamalarımızda bu yönde 

derinleşmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca 2012-2013 Etkinlik Yılı itibariyle TEGV etkinlik 

noktalarında uygulanmak üzere özellikle 1. sınıflar için 

geliştirdiğimiz “Birlikte Öğren” eğitim programının bu 

geçiş sürecinde okula yeni başlayacak olan çocukla-

rımıza faydalı olacağı kanısındayım. 14 haftalık eğitim 

içeriğinden oluşan Birlikte Öğren programı, 1. sınıf ço-

cuklarının gelişiminde önemli rol oynayan becerilerin 

ilişkilendirildiği çok yönlü bir yapı olarak kurgulandı. 

Program ile, çocuklarımıza, onları okula hazırlayacak 

birçok beceriyi kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefliyo-

ruz. 

En büyük gücümüz gönüllülerimiz ile etkin ve sü-

rekli iletişim, Vakıf olarak çok önemsediğimiz bir 

konu. İzmir, Samsun, Ankara, Gaziantep, Batman ve 

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Gönüllü Top-

lantılarında 3.000’in üzerinde gönüllümüz ile bir ara-

ya gelerek onların heyecanını paylaşma, görüşlerini 

Genel Müdür’ün Mesajı

Berna Çağatay

Genel Müdür
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dinleme, sorularını cevaplama fırsatı bulduk. Bunun-

la yetinmeyip, gönüllülerimiz ile sağlıklı bir iletişim 

platformu geliştirmek amacıyla, 2012 yılında altyapı 

çalışmalarına başladık. Gönüllülerimizin kurumsal 

sosyal ağ formatında iletişebilmesi için kurulacak 

“Gönüllü İletişim Platformu”nu 2013 yılının ilk çeyre-

ğinde devreye almayı planlıyoruz. Bu yıl ayrıca Dün-

ya Gönüllüler Günü vesilesiyle ilk kez geniş çaplı bir 

ulusal farkındalık kampanyası yaparak tüm STK’ları 

da içine alacak şekilde gönüllülük ve önemine dikkat 

çeken bir iletişim seferberliği hayata geçirdik.

Bu yıl Türkiye’nin dört bir köşesinde ve hatta yurt-

dışında birçok yeni etkinlik noktamız kapılarını ço-

cuklar için açtı. 2011 yılında Yunus Emre Vakfı’ndan 

aldığımız davet ve yaptığımız görüşmeler sonu-

cunda etkinliklerimizi ilk kez sınır ötesine taşımak 

üzere çalışmalar başlatmıştık. Bu yıl, Mart ayında 

Makedonya’daki çocuklarımızla buluşmak üzere 

Üsküp’e giden Kültür Tırımızın resmi açılışını, Ni-

san ayında Üsküp’te gerçekleştirdik ve böylece ilk 

yurtdışı faaliyetimizi resmen başlatmış olduk. Adım 

Adım Oluşumu koşucularının sağladıkları bağışlarla 

harekete geçen 21. Gezici Öğrenim Birimimiz Adım 

Adım Ateşböceği, Ocak ayında yapılan açılışın ardın-

dan Van’daki depremzede çocuklara eğitim desteği 

vermek üzere yola çıktı. Vakfımızın üçüncü İl Tem-

silciliği Bolu’da faaliyetlerine başladı. Afyonkarahi-

sar, Bitlis ve Sakarya’da 3 yeni TEGV Öğrenim Birimi 

çocuklarımıza kapılarını açtı. Değerli bağışçımız Ni-

run Şahingiray’ın anısına yaptırılan iki yeni Ateşbö-

ceğimizin açılışları Eylül ayında gerçekleşti. Böylece 

Ateşböceklerinin sayısı 23’e ulaştı. Tüm yeni etkinlik 

noktalarının çocuklarımıza mutluluk getirmesini di-

liyoruz. 

STK’ları toplumsal kalkınma sürecinde daha etki-

li ve güçlü kılacak en önemli mekanizmalardan biri 

hiç şüphesiz hibe programları aracılığıyla alınan mali 

yardımlardır. Bu yardımlar, misyonumuz çerçevesin-

de yaptığımız çalışmalarda Vakfımıza önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Eğitimle ilişkili tüm taraflar arasındaki 

işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi ve tüm çocukla-

rımız için kaliteli eğitime erişilebilirliğin sağlanması 

yolunda hibe programlarının katkı ve desteğini alma-

ya çok büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, bu yıl Vakıf 

olarak, hibe programlarına daha konsantre bir bakış 

açısıyla eğilerek, bu hususta gerekli altyapı çalışma-

ları başlattık. Hedefimize hibe programlarının deste-

ği ile birlikte koşmak, etkinliğimizin artmasıyla kal-

mayacak, aynı zamanda hedefe çok daha kısa sürede 

varmamızı sağlayacaktır. 

Ülkemizde eğitim alanında 17 yıldır faaliyet göste-

ren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Vakfımızın 

yeni iletişim stratejisi kapsamında bilinirliğini arttır-

mak hedefi ile 2012 yılında bir dizi çalışma başlattık. 

TEGV’in ve faaliyetlerinin geniş kitleler tarafından 

doğru gerçeklerle tanınması ve eğitim alanında ilk 

akla gelen vakıf olması vizyonumuzdan yola çıka-

rak, bu alandaki çalışmalara hız ve ivme kazandırdık. 

Günümüzün en önemli iletişim mecrası olan sosyal 

medyayı bu anlamda aktif olarak kullanmaya devam 

ediyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla Facebook takipçile-

rimiz %50 oranında artarken, Twitter takipçilerimizin 

sayısı 3 katına çıktı. Hedef kitlemiz olan çocuklar, 

aileler, gönüllüler, bağışçı ve destekçilerimiz ile ara-

mızda köprü oluşturacak yeni iletişim stratejimiz ile 

ilgili çalışmalar 2013 yılında devam ettirilecek.

2012 yılı, benim TEGV Ailesi’ne katıldığım; çalışan-

larıyla, çocuklarıyla, gönüllüleriyle, destekçileriyle 

koskocaman bir ailenin parçası olduğum yıl olarak 

hafızamda yer edecek. TEGV’deki ilk yılımda ekip 

olarak çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. 

Yeni etkinlik noktaları, yeni eğitim programları, bağış 

getiren etkinlikler, yeni işbirlikleri, daha çok çocuğu-

muza ulaşabilmek için yeni projeler… Bunların hep-

sini ayrıntılarıyla Faaliyet Raporumuzun sayfalarında 

bulabilirsiniz. Elbette yapılacak daha çok işimiz var! 

2013’de yine sizlerin de desteği ile yeni şeyler söyle-

meye, düşünmeye ve durmaksızın üretmeye devam 

edeceğiz.  

Biz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak 17 yıl-

dır ülkemizin çocuklarına hem kaliteli eğitim des-

teği veriyor, hem de okul dışı saatlerde çocuk dostu 

mekânlarımızda, çocuklarımızın hayatını güzelleş-

tirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; “Sevgiyle 

kucakladığımız, bilgiyle donattığımız çocuklarımızın 

gözlerindeki pırıltılar yarınların aydınlığı olacaktır...”

Bu yolda hayalimizi paylaşan, bizlere güç ve destek 

veren siz değerli mütevellilerimize, bağışçılarımıza, 

sonsuz bir özveri ile çocuklarımıza ulaşmamızı sağ-

layan en büyük gücümüz gönüllülerimize ve tüm ça-

lışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
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Varoluş Nedenimiz 
ve Amacımız
Varoluş Nedenimiz 

“Türkiye’nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin 

ön koşulu, bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eği-

tebilmektir.” 

Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, 

kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle 

bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerle kar-

şılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün 

ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda 

devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek ola-

rak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak 

sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. Vak-

fımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen 

temel eğitime katkıda bulunmaktır. 

Amacımız 

Amacımız; çocuklarımızın Cumhuriyetin temel ilke 

ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven 

sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığı-

nı harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve 

inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, 

din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişme-

sine katkıda bulunacak eğitim programları ve et-

kinlikleri oluşturmak ve uygulamaktır. 

Eğitim Gönüllüleri, oluşturduğu özgün eğitim 

programlarını, ülke çapında kurduğu Eğitim Park-

ları, Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve Ateşbö-

ceği Gezici Öğrenim Birimlerinde ve Sosyal Etkin-

liklere Destek Protokolü kapsamında, ilköğretim 

okullarında gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir. 
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Vakfımızın Türkiye geneline yayılmış 88 etkinlik 

noktası her gün kapılarını çocuklarımız için açıyor. 

2012 yılında ülkemizin 37 ilinde faaliyet gösteren 

10 Eğitim Parkı, 53 Öğrenim Birimi, 23 Ateşböceği 

ve 2 İl Temsilciliği’nde çocuklarımıza eğitim des-

teği verdik. 

 

Tüm TEGV etkinlik noktaları bütün çocukları ku-

caklayan, güler yüzlü, sıcak, donanımlı ve aktif öğ-

renme ortamları sunuyor. Geniş alanlarda kurulu 

olan Eğitim Parklarında çok yönlü bir eğitim des-

teği için gereken kapalı ve açık alanlar bulunuyor. 

Öğrenim Birimleri, daha küçük ölçekli olmakla bir-

likte, temel eğitim etkinlikleri ve bilgisayar eğitimi 

için standart altyapıya sahip. Yerleşik olmadığımız 

illerdeki çocuklara ulaşabilmek için projelendiri-

len Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri ise, ilk-

öğretim okullarının bahçelerine konuşlanarak ço-

cuklarımıza eğitim desteği götürüyor. 

 

Etkinlik Noktalarımız 
ve Saha 
Çalışmalarımız

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Sosyal Etkinlik-

lere Destek Projesi Protokolü kapsamında 2012 yı-

lında da ilköğretim okullarının sosyal etkinlik saat-

lerinde eğitim etkinliklerimizi çocuklara ulaştırdık. 

Etkinlik noktalarımıza yakın ilköğretim okullarının 

yanı sıra köy okulları ile işbirliği çalışmalarına da 

ağırlık verildi.

 

Faaliyetlerimizi farklı kanallarda yaygınlaştırmak 

üzere başlatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-

geme Kurumu’na bağlı Toplum Merkezleri ile işbir-

liklerimiz bu yıl da sürdü. Bunun yanı sıra İçişleri 

Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca, 

mülteci ailelerin okula devam eden çocukları, bu yıl 

da okul dışı saatlerde etkinlik noktalarımıza yönlen-

dirilerek sosyal faaliyetlere katıldılar.
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2012 Yılında TEGV 
Etkinlik Noktaları 
ve Ulaşılan 
Çocuk Sayısı 

2012 yılında 52 ilde yürütülen faaliyetlerle 163.774 

çocuğa ulaşıldı. Böylece Vakfımızın kuruluşundan 

bu yana ulaşılan çocuk sayısı 1.776.447 oldu. 2012 

yılında etkinliklerimize katılan çocukların % 48’i 

kız, % 52’si erkek idi.

• 37 ilde faaliyet gösteren 10 Eğitim Parkı, 54 Öğ- 

 renim Birimi, 3 İl Temsilciliği 92.426 çocuğa  

 ulaştı. 

• 11.252 km yol kat ederek toplam 27 ilde 52 nok- 

 tada çalışmalarını sürdüren Ateşböceği Gezici  

 Öğrenim Birimleri, 71.348 çocuğun eğitim et- 

 kinliklerimizden yararlanmasını sağladı. 

• İlköğretim  Okulları  ile  yürütülen  işbirlikleri   sonu- 

 cunda, 2012 yılında Eğitim Parkı, Öğrenim Birimi  

 ve İl Temsilcilikleri 618 okul, Ateşböceği Gezici  

 Öğrenim Birimleri 117 okul olmak üzere toplam  

 735 okul ile çalışma gerçekleştirildi. 

• 2012 yılında; 4 Eğitim Parkı, 32 Öğrenim Birimi,  

 1 İl Temsilciliği ve 7 Ateşböceği Gezici Öğrenim  

 Birimi olmak üzere 44 Etkinlik Noktamız köy  

 okulları ile işbirliği yaptı. 

• Toplum Merkezi/Çocuk ve Gençlik Merkezi ile  

 yapılan işbirliklerine bağlı olarak Eğitim Par- 

 kı ve Öğrenim Birimlerimizde yıl içinde 413 ço- 

 cuk etkinliklerimize katıldı. Başlangıcından bu  

 yana bu kanalla 13.647 çocuğa ulaşılmış oldu.
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TEGV Haritası*
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* 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile.
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Eğitim Parkları
1 Ankara Semahat - Dr. Nüsret Arsel Eğitim  

 Parkı

2 Antalya Suna-İnan Kırac Eğitim Parkı

3 Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç  

 Etkinlik Merkezi

4 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı

5 İstanbul Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı

6 İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı

7 İzmir Çiğli Eğitim Parkı

8 Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı

9 Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı

10 Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı

Öğrenim Birimleri
1 Adana Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi

2 Afyonkarahisar Öğrenim Birimi

3  Ankara Mamak Öğrenim Birimi

4 Balıkesir Şeker Piliç Bandırma Öğrenim  

 Birimi

5  Batman 50. Yıl Öğrenim Birimi

6  Batman 75. Yıl Öğrenim Birimi

7  Batman Sason Öğrenim Birimi Osman Salih  

 Binbay Etkinlik Merkezi

8 Bitlis Öğrenim Birimi

9  Bursa Öğrenim Birimi

TEGV Etkinlik Noktaları

10  Çorum Öğrenim Birimi

11  Denizli Deliktaş Öğrenim Birimi

12  Denizli Sevindik Öğrenim Birimi

13  Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi

14  Diyarbakır Kulp Öğrenim Birimi

15  Diyarbakır Lice Öğrenim Birimi

16  Erzincan Öğrenim Birimi

17  Giresun Öğrenim Birimi Aysel ve Mesut Taftalı  

 Etkinlik Merkezi

18  Hakkari Sihirli Çan Öğrenim Birimi

19  İstanbul Beykoz Öğrenim Birimi

20  İstanbul Gültepe Öğrenim Birimi

21  İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimi

22  İstanbul Semiha Şakir Öğrenim Birimi

23  İstanbul Yeniköy Öğrenim Birimi

24  İstanbul Zeyrek Öğrenim Birimi

25  İzmir Balçova Öğrenim Birimi

26  İzmir Egekent Öğrenim Birimi

27  İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi

28  İzmir Evka-2 Öğrenim Birimi

29  İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi

30  İzmir Şemikler Öğrenim Birimi**

31  Kahramanmaraş Öğrenim Birimi

32  Kastamonu Sepetçioğlu Öğrenim Birimi  

 Mukaddes Akay Etkinlik Merkezi

33 Kocaeli Körfez Öğrenim Birimi

34  Mardin Merkez Öğrenim Birimi
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35  Mardin Midyat Öğrenim Birimi

36  Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras   

 Etkinlik Merkezi

37  Mersin Öğrenim Birimi

38  Nevşehir Hanife-Tevfik Aktekin Öğrenim Birimi

39  Rize Pazar Öğrenim Birimi

40  Rize Mahmut Taviloğlu Öğrenim Birimi

41 Sakarya Nirun Şahingiray Öğrenim Birimi

42  Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi

43  Siirt Pervari Öğrenim Birimi

44  Sivas Demir Export Kangal Öğrenim Birimi*

45  Sivas Divriği Öğrenim Birimi

46  Sivas Merkez Öğrenim Birimi

47  Şırnak Cizre Öğrenim Birimi

48  Uşak Öğrenim Birimi

49  Van Çatak Öğrenim Birimi

50  Van Erciş Öğrenim Birimi

51  Van Muradiye Öğrenim Birimi

52  Van Merkez Öğrenim Birimi**

53 Yalova Hayat Öğrenim Birimi

54  Zonguldak Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma   

 Öğrenim Birimi

Ateşböceği Gezici Öğrenim 
Birimleri
1 Orjin Deri Ateşböceği

2  Jp Morgan Ateşböceği

3  Tırsan Ateşböceği

4  İş Bankası Ateşböceği

5 Banvit Ateşböceği

6 Aktekin Kardeşler Ateşböceği

7 Aygaz-1 Ateşböceği

8 Aygaz-2 Ateşböceği

9 Aygaz-3 Ateşböceği

10 Aygaz-4 Ateşböceği

11 Aygaz-5 Ateşböceği

12 Rotary-1 Ateşböceği

13 Rotary-2 Ateşböceği

14 Bosch-1 Ateşböceği

15 Bosch-2 Ateşböceği

16 Nahum Ailesi Ateşböceği

17 Birim Ailesi Ateşböceği

18 Fiba Holding Ateşböceği

19 Akkök Ateşböceği

20 Kültür Tırı Ateşböceği

21 Adım Adım Ateşböceği

22 Nirun Şahingiray-1 Ateşböceği

23 Nirun Şahingiray-2 Ateşböceği

İl Temsilcilikleri
1 Bolu İl Temsilciliği

2  Burdur İl Temsilciliği

3 Sakarya Serdivan İl Temsilciliği*

* 2012 yılı içinde kapanan Etkinlik Noktaları (2)

**2012 yılı içinde faaliyet göstermeyen Etkinlik 

Noktaları (2)
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Yeni etkinlik noktalarımızın açılması ve bazı etkin-

lik noktalarımızın kapanması ile 2012 yılı sonun-

da 37 ilde 10 Eğitim Parkı, 53 Öğrenim Birimi, 2 İl 

Temsilciliği, 23 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi 

ile toplam 88 etkinlik noktasına ulaşıldı. 

2011 yılında kurulumuna başlanan Afyonkara-

hisar Öğrenim Birimi Mart ayında açıldı. Nisan 

ayında faaliyete geçen Sakarya Nirun Şahingiray 

Öğrenim Birimi’nin resmi açılışı Mayıs ayında ger-

çekleşti. Ahmet Eren ve BETAV’ın desteği ile kuru-

lan Bitlis Öğrenim Birimi’nin açılışı Mayıs ayında 

yapıldı. 

2011 yılında imalatı tamamlanan Adım Adım Ateş-

böceği, İstanbul’da yapılan açılışın ardından Van’a 

uğurlandı. 2 adet Nirun Şahingiray Ateşböceği’nin 

imalatı tamamlanarak açılışları yapıldı ve böyle-

ce Ateşböceği sayımız 23’e çıktı. Mercedes Trafik 

Ateşböceği’nin imalatına başlandı.

Sivas Demir Export Kangal Öğrenim Birimi ve Sa-

karya Serdivan İl Temsilciliği kapatıldı.

Etkinlik Noktalarında Değişiklikler 

Van depreminin ardından birçok bireysel ve kurumsal 

bağışçımızın desteği ile Van’daki etkinlik noktaları-

mızda yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçek-

leştirildi. Turkish Philantropy Funds desteği ile Kay-

makamlığın tahsis ettiği arazide kurulan prefabrik 

binaya taşınan Van Muradiye Öğrenim Biriminin res-

mi açılışı Ekim ayında yapıldı. Pazarlama araştırma 

şirketi Ipsos KMG tarafından düzenlenen “Araştırma-

da Yenilikler” konferansının katılım bedelinden elde 

edilen gelir, Van Çatak Öğrenim Biriminin yeni tahsis 

alınan mekana taşınması için kullanıldı. Koç Üniversi-

tesi Mezunlar Derneği’nin sağlayacağı destek kapsa-

mında eksik kalan iyileştirme çalışmaları ve küçük bir 

oyun parkı yapıldı.

Etkinlik noktalarımızın koşullarını iyileştirme çalış-

maları 2012 yılında da sürdü. Bu çalışmalar kapsa-

mında; Batman 50. Yıl, 75. Yıl ve İpek Kıraç Öğrenim 

Birimleri ile 5 Ateşböceği iyileştirildi. Vakfımızın Yeşil 

BT stratejisi kapsamında, NComputing sistemine ge-

çen 25 etkinlik noktamızdan 8’inde bilişim ve teknoloji 

odası tefrişi yapıldı. Sema ve Aydın Doğan Eğitim Par-

kımızın açık alan düzenlemeleri Belediye ile işbirliği 

içinde yürütüldü. 
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2011* 2012*

EĞİTİM PARKI 10 10

ÖĞRENİM BİRİMİ 52 53

ATEŞBÖCEĞİ 21 23

İL TEMSİLCİLİĞİ 3 2

TOPLAM 86 888

Yıllara Göre Etkinik Noktası Sayıları

* 31 Aralık tarihi itibariyle

Kalbimiz Van İçin Atmaya Devam Etti… 
23 Ekim 2011’de yaşanan depremin ardından Van’daki çalışmalarımızı 

yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettik. Van’da bulunan etkinlik nok-

talarımızın yanı sıra 9 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimimiz ilde çalışma 

yürüttü. Şehir merkezi ile Çatak, Muradiye ve Erciş ilçelerinde etkinlik-

lerini sürdüren Ateşböcekleri konteynır kentlere yerleşerek, çocuklara 

eğitim ve moral desteği verdi. Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkımızda ta-

dilatlar yapıldı ve tefriş malzemeleri yenilendi. Figen Özdenak’ın “Van 

Kalbim Seninle” projesi kapsamında Eğitim Parkına çocuk oyun parkı 

yapıldı. Çocuklarımızın depremin ardından yaşadıkları zor günleri ge-

ride bırakarak güzel vakit geçirebilmeleri için Van Feyyaz Tokar Eğitim 

Parkında 8 Ateşböceği, 3 Öğrenim Birimi ve 1 Eğitim Parkından yakla-

şık 650 çocuğumuz, 95 gönüllümüz ve destekçilerimizin katıldığı Bahar 

Şenliği gerçekleştirildi.

Ateşböceklerimiz Her Mevsim 

Çocuklar İçin Yollarda
Ateşböceklerimiz bu yıl da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını TEGV 

etkinlikleriyle buluşturmaya devam etti. Yerel yönetimlerin, mevsimlik 

tarım işçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere oluşturduğu kon-

teynır kentlere yerleşen Ateşböceklerimiz buradaki çocuklara eğitim 

desteğinde bulundu. Bu kapsamda ilk olarak bir Ateşböceğimiz Anka-

ra Polatlı’da iki haftalık bir uygulama gerçekleştirdi. Ardından Hazi-

ran ayında Şanlıurfa’ya yönlendirdiğimiz bir diğer Ateşböceği Harran 

ilçesine bağlı Bozyazı ve Şahinalan köylerinde faaliyetlerini sürdürdü. 

Ateşböceğine çevre köylerde yaşayan çocuklar taşımalı olarak getirildi. 

Böylece toplam 13 köyün çocukları Ateşböceği etkinliklerinden fayda-

lanmış oldu.

STK ve Kurum 

İşbirlikleri 
2005 yılından beri sürdürülen Koç 

Akademi  “Lider ve İnsan Programı” 

kapsamında iki farklı grup tarafın-

dan Vakfımızla sosyal sorumluluk 

projeleri gerçekleştirildi. Bir grup 

800 çocuk ve 130 gönüllünün katı-

lımı ile İstanbul Yaz Etkinlikleri Ka-

panış Şenliğini, diğer grup ise 321 

çocuk ve 35 gönüllümüzün katılımı 

ile İstanbul Akvaryum Gezisini or-

ganize etti.

Koç Müzesi, PACE Çocuk Sanat Mer-

kezi, Sadri Alışık Tiyatrosu, Spect-

rum Medya, ÇEKÜL, AB Türkiye 

Delegasyonu, Eti Çocuk Tiyatrosu, 

Aşılan Engeller Tiyatrosu, Tiyatro 

Karnaval ve Zeytinburnu Tıbbi Bit-

kiler Bahçesi ile yürütülen işbirliği 

sonucunda toplam 2.787 çocuğu-

muz tiyatro, film ve müzikal izledi, 

müze gezdi ve atölye çalışmalarına 

katıldı.

Gönüllü koşuculardan oluşan ve 

tüm dünyada dostluk ve barışı yay-

gınlaştırmak adına meşale koşula-

rı düzenleyen World Harmony Run 

koşusunun İstanbul ve Lüleburgaz 

ayaklarına çocuklarımız ve gönül-

lülerimizle birlikte katıldık.

NBA takımlarından Boston Celtics’in 

oyuncuları, TEGV işbirliğiyle düzen-

lenen ‘’NBA Cares’’ organizasyonu-

na katılan 80 çocuğumuzla basket-

bolun temel hareketleri üzerinde 

çalıştı.
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İlköğretim çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi 

ve eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

hazırlanan TEGV eğitim programları ve etkinlikle-

ri, çocukların aktif öğrenme ortamlarında, temel 

kavram, beceri, değer ve tutumları kazanmalarına 

ve her çocuğun kendisini tanımasına ve yetenekle-

rini keşfetmesine fırsat tanıyor. 

Uzman danışmanlar ve TEGV program geliştirme 

sorumluları ile birlikte geliştirilen eğitim prog-

ramlarımız, çocuklarımızın kendilerini güvende 

hissettikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri, 

aktif katılımlarının ön planda olduğu ve çeşitli eği-

tim malzemeleriyle desteklenen öğrenme ortam-

larında uygulanıyor. 

TEGV eğitim programlarına katılan çocuklar, not, 

karne, derecelendirme gibi “başarı” temelli de-

ğerlendirmelere tabii tutulmaz ve çocukların et-

kinliklere katılımı gönüllüdür. Çocuklar okul içi ve 

okul dışı zamanlarda istedikleri eğitim programı-

na veya etkinliğe katılabilmektedir. TEGV; Eğitim 

Parkları, Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 

Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri ile çocukla-

rın hizmetindedir. TEGV kendi etkinlik noktalarının 

yanı sıra ilköğretim okullarında da çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Eğitim Etkinliklerimiz
Eğitim Programları 
Çeşitleri 
Eğitim programları kapsamında, ilköğretim çağı ço-

cuklarına yönelik Standart Etkinlikler, Kulüp Etkin-

likleri, Kısa Süreli Etkinlikler, İlköğretime Destek 

Programları, Okul İşbirlikleri Etkinlikleri, Ara Dönem 

Etkinlikleri ve Yaz Dönemi Etkinlikleri olmak üzere 7 

tür bulunuyor. 

Standart Etkinlikler
Çocukların yaşam becerilerini geliştirmek ve temel 

eğitime destek vermek amacıyla çocuk merkezli eği-

tim yöntemlerinin kullanıldığı aktif öğrenme ortamla-

rında 2012 yılında 19 standart etkinliğimiz uygulandı. 

Standart Etkinlikler, bir etkinlik dönemi süresince uy-

gulanan, çocukların sınıf düzeylerine uyumlu, amaç, 

hedef ve içerikleri danışmanlar ve İAGD (İçerik ve 

Araştırma-Geliştirme Departmanı) tarafından hazır-

lanmış ve tüm sahada yaygınlaştırılması hedeflenen, 

Vakfımıza özgü eğitim programlarıdır. Eğitim prog-

ramlarımızın yaklaşık yarısı kurumsal sosyal sorum-

luluk anlayışıyla çeşitli kurumlar tarafından destek-

leniyor. 
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Basketbol Gönüllüleri
TOFAŞ Spor Kulübü desteği ile yürütülen Basket-

bol Gönüllüleri Eğitim Programı kapsamında ger-

çekleştirilen FiatBall Basketbol Şenliği, bu yıl ikin-

ci kez sadece kız takımlarının katılımı ile organize 

edildi. TEGV’den 9 Eğitim Parkı ile Mardin Merkez, 

Savur ve Midyat Öğrenim Birimleri’nden gelen 

toplam 12 takımın katıldığı FiatBall ile, kız takım-

ları bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları 

turnuva maçlarında sergileme imkânı buldular. 

Bilgi Benim İşim 

2.-8. sınıf çocuklarına yönelik olarak hazırlanan 

Bilgi Benim İşim Eğitim Programı ile oyun, simü-

lasyon, drama, grup çalışması gibi aktif katılım or-

tamı sağlayan etkinliklerle, çocukların sürecin bir 

parçası olarak, teknolojik gelişmeleri takip eden 

ve bilişim teknolojilerini bilinçli olarak kullanabi-

len bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişme-

leri amaçlanıyor. TEGV etkinlik noktalarında uygu-

lanmakta olan program, uygun altyapı koşullarına 

sahip ilköğretim okullarında da uygulanıyor.

Birikim 

Citibank desteği ile yürütülen Birikim Eğitim 

Programı, 4.-8. sınıf çocuklarının bilinçli tüketim 

alışkanlıkları ve tüketici davranışları geliştirme-

sine destek olmayı amaçlıyor. Eğitim Parkları ve 

Öğrenim Birimlerinde uygulanmakta olan prog-

ram,  2012 yılından itibaren içeriği düzenlenerek 

ilköğretim okullarında da uygulanmaya başla-

dı. Citibank Global Gönüllü Günü kapsamında 9 

Haziran’da İstanbul’daki Sema ve Aydın Doğan 

Eğitim Parkı ile Ferit Aysan Eğitim Parkında, 110 

Citibank ve TEGV gönüllüsünün desteği ile çocuk-

larımız için Bahar Şenliği düzenlendi.

Drama Atölyesi 

Drama Atölyesi Eğitim Programı, 2.-8. sınıf çocuk-

larının bireysel gelişimlerini destekleyen, özgüven, 

empati gibi temel kişisel becerileri kazanmalarını 

ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir 

programdır. Çocuğa, sözel ya da bedensel ifade, 

yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, 

anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırıl-

ması programın temel hedefleridir. 

Düşler Atölyesi
Düşler Atölyesi Eğitim Programı ile plastik sanat-

lar alanında uygulanan etkinliklerle gönüllülerin 

ve çocukların yaşam becerilerinin geliştirilme-

si hedeflenmektedir Düşler Atölyesi ve Küçük 

Sanatçılar’a katılan çocuklarımızın çalışmaları 

“Düş Çocuk Gerçek Çocuk” temalı II. İstanbul Ço-

cuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde sergilendi. 12 

etkinlik noktamızdan 75 çocuğumuzun eseri ile 

katıldığımız Bienal 9-23 Kasım 2012 tarihleri ara-

sında sanatseverlerle buluştu. 

Evimiz İstanbul

Evimiz İstanbul, 3.-5. sınıf çocuklarında İstanbul 

ile İstanbul’un kültürel dokusu üzerine farkındalık 

yaratılmasını, kent kültürü bilincinin geliştirilme-

sini, kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi-

ni ve kültür-sanat konusundaki yaratıcılıklarının 

desteklenmesini amaçlayan bir eğitim programı-

dır. 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 

ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 

geliştirilen program İstanbul’daki etkinlik noktala-

rında yürütülmeye devam ediyor. 

Genç Formalar 

2008 yılından bu yana Migros’un desteği ve Türki-

ye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile yürütülen 

Genç Formalar Eğitim Programı’nın Şubat 2014’e 

kadar Migros desteği ile devam etmesini kapsayan 

yeni dönem protokolü imzalandı. 11-12 yaş grubu 

çocuklarına “sporcu etiği” ve “fairplay” anlayışı-

na dayalı bir futbol bilgisi verilen Genç Formalar 

Eğitim Programı kapsamında bir yılını dolduran 

gönüllüler TFF tarafından verilen UEFA E Tipi Ant-

renör Lisansı alıyor.
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Lego Robot 
Lego Robot Eğitim Programı, çocuklara bilim ve tek-

nolojiyi sevdirirken, onların yaratıcılıklarını geliştir-

meyi ve takım çalışması becerilerini artırmalarını he-

defliyor. 3.-8. sınıf çocuklarından oluşturulan etkinlik 

gruplarında gerçekleştirilen etkinliklerde, belirlenen 

tema hakkında araştırma yapılarak bir konu seçiliyor, 

Lego setleriyle bir robot tasarlanıp bilgisayar prog-

ramı aracılığıyla robota hareket veriliyor ve yine Le-

golardan oluşan tema setleri üzerinde tanımlanmış 

görevler yerine getiriliyor. Yılın temasına uygun pro-

jeler geliştiren çocuklar, yaptıkları ekip çalışmalarını 

ortaya koyacak sunumlar hazırlayarak First Lego Lig 

turnuvalarına katılıyor, böylece yaşıtlarıyla paylaşım 

imkânı buluyorlar.

First Lego Lig Ödülleri
First Lego Lig (FLL) Turnuvalarının sekizincisi 2012 

yılında “Gıda Etkeni” başlığı altında düzenlendi. 17-19 

Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yerel turnu-

valara 9 takım ile katıldık. Turnuva sonunda Şanlıurfa 

Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı takımımız Aslan 

Koç Ödülü ve Jüri Özel Ödülü’ne, Eskişehir Atatürk 

Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi takımı-

mız Programlama Ödülü’ne ve Antalya Suna-İnan Kı-

raç Eğitim Parkımı takımımız Jüri Özel Ödülü’ne layık 

görüldüler. 

Matematik, Fen ve Ben 

Geniş bir bilim kurulu tarafından hazırlanan Mate-

matik, Fen ve Ben Eğitim Programı, ilköğretim çağın-

daki çocukların fen ve matematik alanlarında temel 

eğitim desteği alabilmeleri; dünyayı, doğayı ve evreni 

sorgulayabilmeleri, düşünce ve beceri geliştirebil-

meleri amacıyla hazırlanmıştır. Özel olarak tasarlan-

mış çocuk kitapları ve eğlenceli eğitim malzemeleri, 

programın en önemli eğitim araçlarıdır. Çocukların 

fen ve matematik alanları ile ilgili olumlu tutum ge-

liştirmeleri amaçlanan Matematik, Fen ve Ben Eğitim 

Programı ile okul başarılarına da katkıda bulunulması 

hedefleniyor. 

Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum 

Visa Europe ve Türkiye’deki 23 üye bankasının 

Renkli Ufuklar isimli kurumsal sosyal sorumluluk 

projesi kapsamında yürütülen Kariyer Yolculuğu-

ma Başlıyorum Eğitim Programı, 6.-8. sınıf çocuk-

larında kariyer bilincinin gelişmesi yönünde doğru 

altyapıyı kurarak kendi ilgi alanlarını ve becerileri-

ni keşfetmeleri, meslekler dünyasının çeşitliliği ve 

mesleklerin birbirleriyle bağlantılarını fark etme-

lerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Eğitim 

Parkları ve Öğrenim Birimlerinde uygulanmakta 

olan program,  2012 yılından itibaren içeriği dü-

zenlenerek ilköğretim okullarında da uygulanma-

ya başlandı.

2012 yılında Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum 

programının iletişim faaliyetleri kapsamında “11 

İl, 11 Meslek” etkinliği düzenlendi ve 23 Nisan Ulu-

sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Renkli Ufuk-

lar Projesi’ne katılan çocuklarımızın hazırladığı 

Milliyet Renkli Ufuklar Gazetesi beşinci kez okur-

ları ile buluştu.  

Kendime Yolculuk 

Kendime Yolculuk, çocuklarda kişisel farkındalık 

(ilgi alanları, güçlü yanları, farklılıkları, rolleri vb.) 

kazandırmayı ve sosyal becerilerini (beden dili, 

iletişim becerisi, arkadaş edinme vb.) geliştirmeyi 

hedefleyen bir eğitim programıdır. Programın içe-

riği, 2.-3., 4.-5., 6.-7. ve 8. sınıf çocukları için 4 ayrı 

modülden oluşuyor.  

Küçük Sanatçılar 

Küçük Sanatçılar, çocuk ve gençlere plastik sanat-

lar yoluyla yaşam becerisi kazandırmayı hedef-

leyen bir eğitim programıdır. Hedef kitlesini 1.-5. 

sınıf çocukların oluşturduğu programın içeriği re-

sim, heykel, seramik, atık malzeme, baskı resim ve 

sanatçı tanıma ve tanıtma alanlarından oluşuyor. 

Küçük Sanatçılar’a katılan çocukların çalışmaları 

II. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapsa-

mındaki TEGV sergisinde yer aldı.
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Nirun Şahingiray Yurttaşız,   

Katılımcıyız 

Nirun Şahingiray Yurttaşız, Katılımcıyız Eğitim Prog-

ramı, çocukların ve gençlerin, çağcıl, haklarını bilen, 

kalıpyargılardan, önyargılardan, ayrımcılıktan, şid-

detten uzak, toplumsal konular üzerinde -ve genel-

de- eleştirel düşünebilen bireyler ve yurttaşlar ola-

rak yetişmelerine katkı yapmayı amaçlıyor. 2.-8. sınıf 

çocuklarına yönelik hazırlanan içeriği ile program, 

birey-toplum algısı, çocuk hakları, önyargı-kalıpyargı-

ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, medya, iletişim, uzlaş-

ma, katılım temalarını ve proje çalışmalarını içeriyor. 

Okuyorum Oynuyorum 

Yapı Kredi Bankası desteği ile 2006 yılından bu yana 

yürütülen Okuyorum Oynuyorum Eğitim Programı, 

1.-5. sınıf çocukların ‘dinleme - anlama’ ve ‘konuş-

ma - anlatma’ becerilerini geliştirmeye yönelik ya-

ratıcı okuma yaklaşımı ile hazırlanan bir programdır. 

Program; okuma, yazma, görsel okuma, anlama, ilişki 

kurma, eleştirme, tahmin etme ve değerlendirme gibi 

becerileri geliştirecek etkinlikleri kapsıyor. Çocukla-

rın büyük bir coşkuyla etkinliklere katıldığı ‘Okuma 

Adaları’nda gerçekleştirilen program, ikinci üç yıllık 

dönemini tamamladı. 

Okuyorum Oynuyorum etkinliklerine katılan çocukla-

rın, öykülerini okudukları yazarlarla tanışmalarını ve 

onlarla paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacıy-

la gerçekleştirilen  “Çocuk-Yazar Buluşmaları” bu yıl 

Şanlıurfa’da Okuyorum Oynuyorum Programının da-

nışmanı yazar Nilay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti-

rildi.  Çocukların yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleş-

tirilen buluşma sırasında yaratıcı okuma aktivitesi de 

düzenlendi.

Oyunlarla Spor 
Oyunlarla Spor, çocukların oyun yoluyla hareket 

ederek sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıkları kazan-

malarını ve yaşam boyunca spor yapma alışkanlı-

ğı edinmiş kişiler olarak gelişmelerini sağlamayı 

amaçlayan bir eğitim programıdır. Program 1.-8. 

sınıf çocuklarına yönelik olarak 2 seviyeden oluş-

turulmuştur. Oyunlarla Spor 1’in içeriğini ‘Hareket 

Eğitimi Modeli’, Oyunlarla Spor 2’nin içeriğini ise 

‘Spor Eğitimi Modeli ile Badminton/Korfbol Eğiti-

mi’ oluşturuyor. 

Sağlığı Geliştirme 

İbrahim Etem ve Seyyide Ulagay adına oluşturulan 

fon desteği ile hazırlanan Sağlığı Geliştirme Eği-

tim Programı ile 3.-8. sınıf çocuklarının doğru sağ-

lık davranışları kazanabilmelerine aracı olunması 

ve kendi sağlıkları üzerinde denetim kazanmaları-

nın sağlanması hedefleniyor. 

Okul İşbirlikleri Etkinlikleri
Araştırma Atölyesi Programı

Araştırma Atölyesi Programı ile çocukların grup 

halinde ya da bireysel olarak belirledikleri çevre, 

sağlık, çocuk hakları gibi konular üzerine sosyal 

sorumluluk projeleri geliştirmeleri, projelerinin 

sonucunda bilgilendirme afişleri, el ilanları, tiyatro 

oyunları gibi somut ürünler ortaya koyarak okul-

larında bu konularla ilgili farkındalık oluşturmaya 

çalışmaları amaçlanıyor. 2005’te Milli Eğitim Ba-

kanlığı ile imzalanan “Sosyal Etkinliklere Destek 

Projesi Protokolü” kapsamında ilköğretim okulla-

rında uygulanan programın hedef kitlesini ilköğre-

tim 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf çocukları oluşturuyor. 

Etkinlik noktalarımızdan gönüllülerimiz ve ço-

cuklarımız aracılığıyla alınan geribildirimler çer-

çevesinde Araştırma Atölyesi Programı revize 

edilmiştir. 2012-2013 Etkinlik Yılında belirli etkin-

lik noktalarımızda pilot olarak uygulanacak yeni 

Araştırma Atölyesi Programı’nın 2013-2014 Etkin-

lik Yılında yaygın uygulamaya geçmesi planlanıyor.
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Kısa Süreli Standart   

Etkinlikler
Bugünün Çocuğu, Yarının   

Gönüllüsü 
Çocuklarımıza gönüllülük kavramı, gönüllülüğün 

sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık kavramlarıy-

la ilişkisi, sosyal sorunların çözümünde gönüllülü-

ğün katkıları, gönüllülüğün kutlandığı özel tarihler, 

STK’ların özellikleri ve çalışma alanları, bir STK 

olarak TEGV ve TEGV’de gönüllülük konularında 

farkındalık ve bilinç kazandırmak amacı ile ha-

zırlanan etkinlik, TEGV’in Eğitim Parkı ve Öğrenim 

Birimlerinde uygulanmaktadır. 

Eğlen, Öğren, Hijyen

Çocuklarımızın hijyen ve öz bakım konusunda far-

kındalıklarını arttırarak, doğru temizlik alışkan-

lıkları geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan 

Eğlen, Öğren, Hijyen Etkinliği, Unilever Türkiye’nin, 

Domestos ve Lifebuoy markalarının desteğiyle 

sürdürülmektedir.

TEGV Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, İl Temsil-

cilikleri ve Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri’nde 

2 saatlik etkinliklerle uygulanan Eğlen Öğren Hij-

yen ile üç yıl boyunca 215.000 çocuğa ve 4.000’den 

fazla gönüllüye ulaşılması hedefleniyor. 

Zaman Tünelinde İstanbul
Zaman Tünelinde İstanbul, 3.-5. sınıf çocukların 

İstanbul’un tarihi dönemleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını amaçlayan Kısa Süreli Standart Etkin-

liktir. 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 

ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 

geliştirilen etkinlik, özel eğitim malzemeleri aracı-

lığıyla İstanbul’daki etkinlik noktalarında yürütül-

meye devam ediyor.

Değer Etkinlikleri

TEGV’in en önemli amaçlarından biri de çocukla-

rın temel evrensel değerlere sahip bireyler olarak 

yetişmelerine katkı sağlamaktır. 2011 yılında Vak-

fımızda gerçekleştirilen Değer Etkinlikleri, TEGV 

misyonunda ifade edilen tutum ve değerlerle 

ilişkilendirilerek sistemli bir hale getirildi. Değer 

Etkinlikleri kapsamında; “Farklılıklara Saygı ve 

Ayrımcılık”, “Barış ve Hoşgörü”, “Çevreye Saygı”, 

“Yaratıcılık ve Özgüven”, “Bireysel ve Toplumsal 

Sorumluluk”, “İnsan Hakları ve Demokrasi”, “Dün-

ya Gönüllüler Günü”, “Çocuk Hakları” konularında 

etkinlikler geliştirilerek tüm etkinlik noktalarımız-

la paylaşıldı. 

Ara Dönem Etkinlikleri
Etkinlik Gezegeni

Etkinlik Gezegeni, çocukların TEGV’i daha yakın-

dan tanımasına ve çeşitli konularda çalışmalar 

yapmasına imkân vermek amacıyla hazırlanmış-

tır. Program, çocukların kendilerine ve yaşadıkları 

topluma ilişkin farklı ve çok yönlü düşünmelerine 

olanak sağlayan ilgi çekici etkinliklerle, ufukları-

nı genişletmeyi, günümüz toplumsal yaşamında, 

dünyada güncelliğini ve önemini koruyan konular 

hakkında olumlu ve sorumlu bir bakış açısı ge-

liştirmeyi amaçlamaktadır. 2.-8. sınıf çocuklarına 

yönelik hazırlanan Etkinlik Gezegeni tüm Eğitim 

Parkları ve Öğrenim Birimlerinde uygulanmaya 

devam ediyor.
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Yaz Dönemi Etkinlikleri 
İlk kez 1997 yılında başlatılan Yaz Etkinlikleri kap-

samında uygulanan eğitim programımız için 2011 

yılında geniş bir içerik çalışması gerçekleştirilerek 

“Yaz Dönemi Etkinlikleri” adıyla yeni bir program ha-

zırlandı. Program içeriği 2012 yılında zenginleştirile-

rek yeni modüller eklendi. Yaz mevsiminin ana tema 

olarak ele alındığı etkinlik içeriklerinde doğal çevre-

ekoloji, tarih-arkeoloji, ülkeler-kültürler-insanlar, ula-

şım, medya-iletişim, edebiyat ürünleri, beslenme, 

spor, güvenlik, uzay-gökyüzü, fen-doğa, çocuk hakları, 

sanat-sanatçılar konuları ele alındı; yaz tatilinde ger-

çekleştirilebilecek pek çok aktiviteye program kapsa-

mında yer verildi. 

Ateşböceği Eğitim 

Programı
Ateşböceği Eğitim Programı, çocuklarda kendini ifa-

de edebilme, özgüven, yaratıcılık, eleştirel düşünme, 

empati kurabilme ve iletişim becerilerini geliştirme-

yi, önemli toplumsal konularda farkındalık yaratmayı 

hedefleyen, TEGV’in uygulanmakta olan çeşitli eğitim 

programlarından derlenen, çeşitliliği ve uygulama 

esnekliği olan kısa süreli etkinliklerden oluşan bir 

eğitim programı olarak geniş çaplı bir revizyondan 

geçirildi.

Ateşböceği Eğitim Programı; Ateşböceği içerisinde 

yer alan bilişim ve teknoloji alanı ile serbest etkinlik 

alanı ve okullarda uygulanmak üzere sınıf etkinlikle-

rinden oluşuyor. Bu kapsamda; sınıfta uygulanmak 

üzere Araştırma Atölyesi Programı, bilişim ve tekno-

loji alanında uygulanmak üzere Bilgi Benim İşim Eği-

tim Programı bulunuyor. Serbest etkinlik alanında 

ise

• Kendime Yolculuk 

• Yurttaşız, Katılımcıyız

• Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum 

• Sağlığı Geliştirme Programı 

• Genç Çevreciler

• Trafik  

• Eğlen Öğren Hijyen 

Eğitim Programları uygulanıyor.

Yeni Eğitim Programları/

Etkinlikler
Birlikte Öğren Eğitim Programı

2012–2013 Etkinlik Yılı Sonbahar Dönemi’nden 

itibaren TEGV etkinlik noktalarında uygulanmak 

üzere, ilkokul 1. sınıf çocuklarına yönelik, Birlik-

te Öğren adlı 14 haftalık yeni bir eğitim programı 

hazırlandı. Bu programla; dil ve iletişim becerileri, 

bilişsel beceriler, matematik becerileri, özyöne-

tim, işbirliği ve grup çalışması, motor beceriler ve 

sanatsal beceriler gibi, 1. sınıf çocuklarının gelişi-

minde önemli rol oynayan becerilerin desteklen-

mesi amaçlanıyor. Çocukların aktif katılımını ve 

birbirinden öğrenmesini temel alan, bütün bu be-

cerilerin ilişkilendirildiği sarmal ve çok yönlü bir 

yapı sunan program; kullanılan öğrenme yöntem 

ve teknikleri, eğitim materyalleri ve malzemeler 

açısından da çeşitlilik sunuyor.

2012-2013 Etkinlik Yılı Sonbahar Etkinlik 

Dönemi’nde 10 etkinlik noktamızda pilot olarak uy-

gulanan programın, İlkbahar Etkinlik Dönemi’nden 

itibaren tüm Eğitim Parkları ve Öğrenim Birimle-

rinde yaygın uygulamaya geçmesi planlanıyor.
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TEGV’de Güvendeyim Etkinliği
TEGV’de Güvendeyim Etkinlikleri ile çocukların 

güvenli yaşam bilinci geliştirmeleri, afet veya acil 

durumlar sırasında yapılması gereken temel dav-

ranışlar ve korunma biçimleri konularında bilgi 

sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedef kitlesini 

2.-4. sınıf ile 5.-8 sınıf çocuklarının oluşturduğu 

TEGV’de Güvendeyim Etkinlikleri, “Afet Acil Du-

rum”, “Deprem” ve “Yangın” olmak üzere 3 mo-

dülden oluşmaktadır ve her sınıf düzeyine yönelik 

olarak, afet, acil durum, ilkyardım, deprem ve yan-

gın konularında etkinlikler geliştirilmiştir.

 

Üsküp Ateşböceği Eğitim Programı 

Üsküp’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin 

daveti üzerine Makedonya’ya yönlendirdiğimiz 

Ateşböceğimiz için yeni bir eğitim programı tasar-

landı ve Kültür Tırı Ateşböceğimiz Mart 2012’de 

Üsküp’te faaliyetlerine başladı. Üsküp Ateşböceği 

Eğitim Programı geliştirilirken, Vakfımızın uygu-

lanmakta olan Standart Etkinlikleri, Ateşböceğinin 

fiziki yapısı ve özellikleri ile etkinlik planlaması, 

ayrıca Makedonya Eğitim Sistemi hakkındaki te-

mel bilgiler esas alınarak kısa süreli etkinliklerden 

oluşan bir eğitim programı oluşturuldu.  Progra-

mın amaçları arasında çocukların TEGV’i ve Yunus 

Emre Vakfı’nı tanımaları, Türkiye ve İstanbul’un 

özellikleri ve çeşitli kültürel öğeleri hakkında bilgi 

edinmeleri, sağlıklı bir benlik algısı geliştirmele-

ri, sanatı anlamaları ve katılım sağlamaları, barış, 

sorumluluk duygusu, işbirliği, gönüllülük ve sos-

yal sorumluluk gibi kavramlarla tanışmaları ve 

farkındalık kazanmaları yer alıyor. Üsküp Ateşbö-

ceği Eğitim Programı temel olarak her biri 45 da-

kikadan oluşan ve birbirinden farklı çeşitli konu-

ların yer aldığı 6 modül ile dış ve serbest etkinlik 

alanlarında uygulanabilen etkinliklerin ve çeşitli 

tanışma/ısınma, grup oyunlarının yer aldığı Oyun 

Modülü’nden oluşuyor. Programın hedef kitlesi ilk-

öğretim 2.-8. sınıf çocukları. Üsküp’teki etkinlikle-

rin ardından Gostivar’a ve Kosova’ya giden Kültür 

Tırı’nın, Mayıs 2013 sonunda Makedonya’daki et-

kinliklerini tamamlaması planlanıyor.

Araştırma ve 

Ölçme-Değerlendirme
Genel Ölçme-Değerlendirme 

Çalışmaları
Eğitim programlarımızın çocuk ve gönüllüler üze-

rindeki etkisinin ölçülmesi, programların etkin ve 

verimli biçimde uygulanmasının izlenmesi, bağış-

çılara ve farklı paydaşlara çalışmalarımızın etki-

sinin aktarılması ve Vakfın stratejilerine yön veril-

mesi amacıyla ölçme-değerlendirme çalışmaları 

yürütülmektedir. Ölçme-değerlendirme; program 

geliştirme ve uygulama sürecinin bütünleşmiş bir 

parçasıdır. 2012 yılında; “Okuyorum, Oynuyorum”, 

“Birikim”, “Eğlen, Öğren, Hijyen”, “Kariyer Yolcu-
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luğuma Başlıyorum”, “Genç Formalar”, “Drama Atöl-

yesi”, “Yurttaşız Katılımcıyız”, “Araştırma Atölyesi”, 

“Etkinlik Gezegeni”,  “Lego Robot” ve “Birlikte Öğren” 

eğitim programlarımızda ve kulüp etkinliklerimizde 

ölçme-değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş 

ve raporlanmıştır.

Öte yandan vakıf tarafından gerçekleştirilen organi-

zasyon, eğitim ve toplantı gibi etkinliklerin çoğunda 

etki ve menuniyeti ölçmek için de bu çalışmalar yü-

rütülmüştür. 

TEGV Etki Araştırması

TEGV program bazlı ölçme ve değerlendirme çalış-

maları yanında çocuklar üzerinde genel TEGV etkisini 

ölçmek için de 2010 yılından beri etki araştırmaları 

gerçekleştirmektedir. 

2011 ve 2012 yıllarında genişletilerek uygulanan Etki 

Araştırması TEGV’in çocuklar üzerindeki etkisini öl-

çülebilir ve karşılaştırılabilir verilerle değerlendire-

bilecek bir yapıda ve iki aşamalı olarak kurgulanmış-

tır. Araştırmanın I. Fazı 2011 Ekim ayında, II. Fazı ise 

2012 Ekim ayında gerçekleştirilmiştir. 

TEGV Mezun Çocuklar Araştırması

TEGV’in daha önce eğitim desteği vermiş olduğu 

çocukların kazandıkları yaşam becerilerini ileriki 

yaşamlarında nerede ve ne şekilde kullandıkları 

ve bunları TEGV’le nasıl ilişkilendirdiklerini ortaya 

koymak amacıyla kurgulanan TEGV Mezun Çocuk-

lar Araştırması’nın 2012 yılı Kasım ayında pilot ça-

lışması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak on-line an-

ket kullanılmıştır.  Anket; eğitim süreci, mesleki 

ve sosyoekonomik durum, ailevi durum, ilgi alan-

ları, öznel iyi olma hali, sosyal/bilişsel beceriler, 

sosyal sorumluluk, TEGV elçiliği, mezun aktivite-

leri, TEGV’de beğenilen yönler, görüş ve öneriler 

başlıkları altında toplam 11 boyutta hazırlanmış-

tır. Araştırma, hazırlanan iletişim bilgileri verileri 

üzerinden üyelere on-line anket linki gönderilmesi 

ile yürütülmüştür. 

Pilot çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında, araş-

tırmanın yaygın uygulamasının 2013 yılında ger-

çekleştirilmesi planlanmaktadır. 

27



TEGV’de uygulanan bütün eğitim programları Vak-

fımızın en büyük gücünü teşkil eden gönüllüler ta-

rafından hayata geçiriliyor. Gönüllülerimiz, etkinlik 

noktalarımızda çocuklarımızı sevgi ve güler yüzle 

karşılıyor, beraber geçirdikleri zaman boyunca 

çocuklarımıza eşlik ediyor, onları yönlendiriyor ve 

eğitimlerinde yardımcı oluyorlar. 2012 yılında top-

lam 8.919 aktif gönüllümüzün desteği ile faaliyet-

lerimizi gerçekleştirdik.

Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında, 2011-

2012 etkinlik yılında da üniversite öğrencileri 

TEGV noktalarında gönüllülük yaptı. Böylece, 2007 

yılından bu yana Topluma Hizmet Uygulamaları 

kapsamında 42 üniversite ile yürüttüğümüz işbir-

liği çerçevesinde 3.000’den fazla üniversite öğ-

rencisi gönüllülük kavramıyla tanıştı ve Vakfımıza 

destek verdi. 

TEGV’de verilen gönüllü eğitimleri sayesinde gö-

nüllü adayları, eğitim programlarını çocuklara en 

doğru şekilde aktarmak üzere, donanımlı bir şe-

kilde hazırlanıyorlar.

Vakfımıza destek veren gönüllülerin çocuklarımız 

üzerindeki olumlu etkisinin en önemli göstergesi, 

daha önce TEGV çocuğu iken gönüllümüz olanların 

sayısıdır. 2012 yılı sonu itibari ile çocuğumuzken 

gönüllümüz olan kişi sayısı 557’ye ulaştı. 

Gönüllülerimiz
Etkinlik Noktaları Bazında Dağılım

Yaş Dağılımı

Öğrenim Durumu Dağılımı

18-35

35-45

45+

Üniversite  Mezunu

Üniversite Öğrencisi

Diğer

Erkek

Kadın

Eğitim Parkı

Öğrenim Birimi

Ateşböceği

İl Temsilciliği

Vakıf Merkezi
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%73

%19

%8

%91

%5
%4

%67

%33

%45

%8 %3 %1

%43

Cinsiyet Dağılımı



Etkinlik Gönüllü Eğitimleri 
Uygulamakta olduğumuz eğitim programlarının 

bir bölümü için, Temel Gönüllü Eğitimleri’ni ta-

mamlayan gönüllülerimizin söz konusu eğitim 

programı içeriğine yönelik özel bir eğitim olan Et-

kinlik Gönüllü Eğitimi’ni alması gerekiyor. 

Bu çerçevede; Sağlığı Geliştirme, Düşünebilen Ço-

cuklar, Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum, Okuyo-

rum Oynuyorum, Drama Atölyesi, Düşler Atölyesi, 

Bilgi Benim İşim, Araştırma Atölyesi Programı, 

Genç Formalar, Basketbol Gönüllüleri, Yurttaşız 

Katılımcıyız, Oyunlarla Spor ve Matematik, Fen ve 

Ben eğitim programlarının gönüllü eğitimlerine 

2012 yılında toplam 4.121 gönüllümüz katıldı.  

Ateşböceği Gönüllü Eğitimi

Ateşböceği Gönüllü Eğitimi, TEGV’de Ateşböceği 

Gezici Öğrenim Birimleri’nde etkinlik gönüllüsü 

olmak isteyen tüm gönüllülerin alması zorunlu 

olan bir gönüllü eğitimidir. Ateşböceği Gönüllü 

Eğitimi’nin temel amacı, gönüllülerin, TEGV’deki 

uygulamaları doğru bir şekilde algılaması ve bu 

uygulamaların eğitim alanındaki bazı temel kuram 

ve yaklaşımlarla örtüştüğünü kavramasıdır. 

Gönüllü Arama – Bulma 

Çalışmaları 
2012 yılında, 164’ü üniversitelerde olmak üzere top-

lam 234 adet stand tanıtım çalışması gerçekleştirildi. 

982 gönüllümüzün desteği ile gerçekleştirilen stand/

tanıtım çalışmalarında 4.805 gönüllü adayının başvu-

rusu alındı.

Yapılan stand çalışmalarının yanı sıra web sitesinde-

ki “Gönüllümüz Olun!” modülü aracılığıyla da toplam 

9.694 gönüllülük başvurusu alındı. 

Gönüllü Eğitimleri 
Yerel Eğitmen Modeli 

Gönüllülerimize yönelik eğitim programlarımızın tüm 

etkinlik noktalarımızda yaygın olarak uygulanmasının 

sağlanması ve bu eğitimlerden daha çok gönüllünün 

daha etkin faydalanması amacıyla toplam yerel eğit-

men sayısı 681 oldu.

Temel Gönüllü Eğitimleri 

Eğitim programlarımızda görev alan gönüllülerimiz 

Temel Gönüllü Eğitimlerini, çocuklarımız ile yapılan 

etkinliklerin dışındaki diğer alanlarda destek veren 

gönüllüler ise “İletişim Eğitimi”ni tamamladıktan son-

ra gönüllü olarak destek vermeye başlıyor. 

2012 yılında Temel Gönüllü Eğitimleri kapsamında; 

9.000’e yakın gönüllü TEGV ve gönüllülük konuların-

da temel bilgileri içeren ‘Vakıf Tanıtımı Toplantısı’na, 

7.000’in üzerinde gönüllü ‘İletişim Eğitimi’ne, 5.000’in 

üzerinde gönüllü ‘TEGV’de Öğrenme Yaklaşımları ve 

Modelleri Eğitimi’ne ve 800’ün üzerinde gönüllü ‘Ateş-

böceği Gönüllü Eğitimi’ne katıldı.
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Gönüllülerimizin Gelişimi 

ve Motivasyonu İçin…
Bölgesel Gönüllü Toplantıları 
2012 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, 

Batman ve Samsun illerinde gerçekleştirilen 6 

TEGV Bölgesel Gönüllü Toplantısında yaklaşık 

3.400 gönüllü ile bir araya gelindi. Toplantılarda 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdürümüz ve 

Yöneticilerimiz ile bir araya gelen gönüllülerimize, 

Vakfımızın faaliyetleri hakkında bilgi verildi, soru-

ları yanıtlandı. Gönüllülerimiz çeşitli konulardaki 

düşünce, görüş ve önerilerini dile getirme fırsatı 

buldular. Bu yıl Bölgesel Gönüllü Toplantılarında 

“Çocuğun İyi Olma Hali” teması işlendi ve Burcu 

Oy, Prof. Dr. Servet Özdemir, Zeynep Kılıç ve Doç. 

Dr. Kenan Çayır konuk konuşmacı olarak toplan-

tılara katıldı.  

Anadolu Yaz Gönüllüsü Projesi 
2001 yılından beri sürdürdüğümüz Anadolu Yaz 

Gönüllüsü Projesi ile gönüllülerimiz, TEGV Yaz 

Etkinlikleri süresince, yaşadıkları yerleşim yeri 

dışındaki etkinlik noktalarında sorumluluk üstle-

niyorlar. 2012 yılında Anadolu Yaz Gönüllüsü Pro-

jesi kapsamında 9 etkinlik noktasından toplam 15 

gönüllü 4 farklı etkinlik noktasına yönlendirildi. 

Böylelikle 2001 yılından bu yana projeye katılan 

gönüllülerin sayısı toplam 386’ya ulaştı.  

Avrupa Gönüllü Hizmeti
Aralık 2011’de Gönderen, Ev Sahibi ve Koordinatör 

Kuruluş olarak akredite olduğumuz, süreçte eği-

timlerine katıldığımız, yurtdışındaki farklı kuru-

luşlarla ortaklık çalışmaları sürdürdüğümüz Av-

rupa Gönüllü Hizmeti (AGH) programı kapsamında 

1 Ekim 2012 proje dönemi için yazdığımız “Volun-

teer for Children” projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan hibe 

almaya hak kazandı. 2013 yılında 4 farklı Avrupa 

ülkesinden gelecek gönüllüler, İstanbul Ferit Ay-

san Eğitim Parkı ve İstanbul Sema ve Aydın Doğan 

Eğitim Parkı’nda “Oyunlarla Spor” ve “Düşler Atöl-

yesi” etkinliklerinde gönüllülük yapacaklar.

Avrupa Gönüllü Hizmeti, Avrupa ülkelerinde bir sivil 

toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli 

projelerde çalışmalarda bulunmaya yönelik bir gö-

nüllülük projesidir. Gönüllülerin yiyecek, barınma, dil 

eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve az 

miktarda cep harçlığı alabildiği bu program, 18-30 

yaş arası gençlerin 2-12 ay süreyle bir AB ülkesinde 

gönüllü olmasına imkân tanımaktadır.

Yerel Gönüllü Seminerleri
2012 yılında da gönüllülerimizi farklı alan ve konular-

da bilgilendirmek ve donanımlarını arttırmak amacı 

ile etkinlik noktalarımız tarafından eğitim, konferans, 

seminer vb. organizasyonlar koordine edildi. Bu kap-

samda Vakfımız ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim 

Derneği arasındaki protokol yenilenerek işbirliğinin 

kapsamı genişletildi. Böylece “Bilenler Bilmeyenlere 

Bilgisayar Öğretiyor” projesinin yanı sıra Habitat’ın 

yeni projeleri ile gönüllülerimizin buluşmaları sağ-

landı.

Dünya Gönüllüler Günü
Türkiye’de gönüllülük bilincini arttırmak ve gönüllülü-

ğü teşvik etmek amacıyla, Vakfımız 2003 yılından bu 

yana, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kendi bün-

yesinde organize ettiği çeşitli etkinlikler ile kutluyor. 

Türkiye çapındaki etkinlik noktalarımızda ve Genel 

Merkezimizde gerçekleşen kutlama faaliyetleri ile 

potansiyel gönüllülere, karar alıcılara ve sivil toplum 

örgütlerine ulaşmayı ve böylece ülkemizde gönüllü-

lük bilincinin artması yolunda öncülük etmeyi hedef-

liyoruz.

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı
TEGV’in gelenekselleşen Dünya Gönüllüler Günü Kon-

feranslarının yedincisi, 5 Aralık 2012 tarihinde Bah-

çeşehir Üniversitesi’nde “Gönüllülüğün Yeni Yolları” 

başlığı altında gerçekleşti. Konferansta; “Çevrimiçi 

Teknolojiler ve Gönüllülük” ile “Gönüllü Hareketliliği” 

konuları STK temsilcilerinin katıldığı panellerde tar-

tışıldı. 
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Bu sene Konferansın sunuculuğunu TEGV çocukları 

yaptı. Yönetim Kurulu Başkanımız Oktay Özinci ve Ge-

nel Müdürümüz Berna Çağatay’ın açılış konuşmaları-

nın ardından, Yönetim Kurulu Üyemiz Suzan Bayazıt 

“Geçmişten Günümüze Gönüllülük Yolları” başlıklı ko-

nuşmasıyla, gönüllülük ve teknolojinin paralel şekilde 

nasıl geliştiğini katılımcılarımıza aktardı. 

TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen moderatörlüğün-

deki “Çevrimiçi Teknolojiler Ve Gönüllülük” panelinde, 

www.zumbara.com Kurucusu Ayşegül Güzel, www.

change.org Türkiye Direktörü Uygar Özesmi ve Boğaz- 

içi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim 

Laboratuarı Direktörü Engin Yılmaz, çevrimiçi yollarla 

gönüllülük yapmanın farklı yollarına dikkat çektiler. 

Konferansın ikinci oturumu ise “Gönüllü Hareketliliği” 

üzerineydi. Adım Adım Oluşumu’nun kurucularından 

Itır Erhart moderasyonunda gerçekleşen panele Sen 

de Gel Derneği Gönüllü Proje Koordinatörü Sema Alev-

can, Gençtur İzmir Temsilcisi Kevser Yavuz ve Robert 

Kolej Topluma Hizmet Projeleri gönüllüsü Mert Uzan 

katıldı. Konuşmacılar, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleş-

tirdikleri gönüllü etkinliklerin kendilerini nasıl geliştir-

diğine değindiler.

Tarlabaşı Toplum Merkezi Gençlik Orkestrası’nın 

muhteşem bir konser ile renklendirdiği konferans, 

Ferit Aysan Eğitim Parkı gönüllümüz Firuze Duygu 

Çalışkan’ın kapanış konuşması ile sona erdi. Konfe-

rans www.tegv.org ve kampanya web sitelerinden 

canlı olarak izlenebildi.

Hafta boyunca etkinlik noktalarımızda açılan “Çocuk-

ların Gözünden Gönüllülük Sergisi”nde ise çocukları-

mızın gönüllülük ile ilgili yaptıkları çalışmalar sergi-

lendi. Çocukların, gönüllü abla/ağabeylerinin onlara 

ne ifade ettiğini, neler kazandırdığını ve kendi gönül-

lülük kavramlarını yansıttıkları renkli çalışmaların fo-

toğrafları Dünya Gönüllüler Günü Konferansı’nda da 

paylaşıldı.

Gönüllü Olmak İçin Parmak Kaldır! 
İlköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verir-

ken, gönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetil-

mesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını 

sağlamak da önemli hedeflerimiz arasında yer alı-

yor. Bu amaçla Vakıf olarak bu yılki Dünya Gönüllüler 

Günü’ne özel olarak ulusal bir kampanya başlattık. 

Gönüllülük ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla ilk 

kez ulusal çapta yapılan reklam kampanyasında 360 

derece iletişim enstrümanları kullanıldı. “Gönüllü Ol-

mak İçin Parmak Kaldır” ana temalı ulusal kampanya 

çerçevesinde, görsel ve yazılı basında, ayrıca sosyal 

medya kanalları üzerinden gönüllülüğün önemine 

dikkat çekildi. Kampanya ilanları ulusal dergi ve ga-

zetelerde, kampanya için özel olarak hazırlanan ta-

nıtım filmi ve radyo spotu ulusal ve yerel kanallarda 

yayınlandı. Kampanya için devreye sokulan www.

gonulluolmakicinparmakkaldir.com adresli mikro 

site üzerinden gönüllülüğün ne olduğu, nasıl gönül-

lü olunabileceği ve yeni gönüllülük yolları hakkında 

bilgi verildi. Söz konusu siteden gönüllüler yorum ve 

fotoğraflarıyla kampanyaya katkıda bulunma olana-

ğı buldu. Kampanya, ayrıca #gonulluolmak etiketiyle 

Twitter ve Instagram’dan da takip edilebildi. Ulusal 

kampanya, yerel mecralarda da kullanılacak şekilde 

adapte edildi.

Yerel Yöneticiler Gönüllülük   
Yapıyor!
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle, Türkiye’nin 

37 iline yayılmış 88 etkinlik noktamızda 3-7 Aralık 

2012 tarihleri arasında “TEGV Gönüllülük Haftası 

Etkinlikleri” düzenlendi. Gönüllülük kavramının ta-

nıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla, hafta boyunca yerel yöneticiler TEGV etkin-

lik noktalarına gelerek kısa süreli temsili gönüllülük 

yaptılar ve böylece kamuoyuna örnek teşkil ettiler.

Etkinlik noktalarımızın bulunduğu il ve ilçelerde gö-

rev yapan Valiler, Belediye Başkanları, Kaymakamlar, 

Milli Eğitim Müdürleri, Üniversite Rektörleri, Savcı ve 

Hakimler de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yerel 

yönetici çocuklarımızla birlikte etkinliklerimize ka-

tıldılar. Etkinlik noktalarımızı gezerek faaliyetlerimiz 

hakkında bilgi alan yerel yöneticiler, daha sonra ço-

cuklarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte kariyer söyle-

şileri gerçekleştirdiler; hikayeler okudular ve okuduk-

ları hikayeler üzerine birlikte tartıştılar; spor ve sanat 

etkinliklerine katıldılar.
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Vakfımız tüm faaliyetlerini 17 yıldır binlerce des-

tekçinin bireysel veya kurumsal bağışları ile çok 

sayıda çeşitli kurum, kuruluş, yerel idare ve şahıs-

ların ayni destekleriyle yürütmektedir. Bakanlar 

Kurulu Kararı ile “izin almadan yardım toplayabi-

len kuruluşlar” arasında yer alan Vakfımızın tüm 

faaliyetleri ve harcamaları şeffaflık ve hesap ve-

rebilirlik esasları temelinde yönetilmekte ve ulus-

lararası bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 

denetlenmektedir. 

Her geçen yıl gerek kurumsal gerek bireysel ba-

ğışçılarımızın sayısında kaydettiğimiz artış, tüm 

toplumun TEGV’i kucakladığını gösteriyor. 2012 

yılında 21.272 adet SMS bağışı ile birlikte, 459 

kurumsal ve 5.564 bireysel bağışçıdan toplam 

8.452.405 TL bağış elde ettik. 

Kaynak Geliştirme 
Çalışmalarımız

Özel Etkinlikler
Shaman Dans Tiyatrosu
Vakfımız ev sahipliğinde organize edilen ve 18 Aralık 

2012 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

sahnelenen Shaman Dans Tiyatrosu’nun “İstanbul” 

gösterisinin bilet satışlarından elde edilen gelir ile 

TEGV bünyesinde binlerce ilköğretim çağındaki çocu-

ğun eğitimine destek sağlandı.

Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini modern dans ile yo-

rumlayan ve tüm dünyada sanatseverler tarafından 

coşkuyla izlenen Shaman Dans Tiyatrosu’nun “İs-

tanbul” eserinin özel gösterimi, Most Prodüksiyon 

işbirliği ile, Murat Uygun’un sanat yönetiminde ve 

ünlü dansçılar Sibel Sürel, Sanem Çelik ve Patrick De 

Bana’nın katılımıyla İstanbul’da ilk kez Vakfımız yara-

rına sanatseverler ile buluştu. 

100.000 TL ve üzeri

BİREYSEL
20.599 Kişi

1.837.961 TL

KURUMSAL
459 Kurum

6.614.444 TL

25.000-99.999 TL

5.000-24.999 TL

5.000 TL altı

2 Kişi

373.000 TL

3 Kişi

124.721 TL

32 Kişi

332.461 TL

20.562 Kişi

1.007.780 TL

13 Kurum

4.808.638 TL

22 Kurum

1.061.513 TL

43 Kurum

509.405 TL

381 Kurum

234.888 TL

%20 %73

%7

%18

%55

%16

%8

%3

32



Eğitim Programlarımıza  

ve Etkinlik Noktalarımıza 

Destekler
Eğitim Programı Sahiplenme

Mercedes-Benz Türk A.Ş. ile yapılan işbirliği ile 

yeni tematik Gezici Öğrenim Birimimiz Trafik 

Ateşböceği’nin imalatına başlandı. Trafik Ateşbö-

ceğinde uygulanacak olan Daimler AG’nin uluslar-

arası girişimi MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nin 

revizyon çalışmalarına başlandı. Trafik Ateşböceği 

“Çocuklar Trafikte” sloganıyla ülkemizin çeşitli ilk-

öğretim okullarında trafik eğitimi vermek üzere 

Şubat 2013’te yola çıkacak. 5 yıl süreli imzalanan 

bu işbirliği protokolü kapsamında yaklaşık 17.500 

çocuğun eğitimine destek verilecek.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlaşmaları kapsa-

mında Visa Europe (Kariyer Yolculuğuma Başlıyo-

rum), Yapı Kredi Bankası (Okuyorum Oynuyorum), 

Citibank (Birikim), Migros (Genc Formalar), İbra-

him Etem ve Seyyide Ulagay (Sağlığı Geliştirme), 

Tofaş (Basketbol Gönüllüleri) TEGV eğitim progra-

mı sponsorluklarını 2012 yılında da sürdürdüler.  

Öğrenim Birimi Sahiplenme 

Eren Eğitim Vakfı ile Bitlis Öğrenim Birimi’nin tah-

sis, tadilat ve 5 yıllık işletme giderlerinin kısmi 

olarak karşılanması için sözleşme imzalandı. 

Alâeddin Yavaşca Konseri
2010 yılında mirasını TEGV’e bağışlayan Türk Sanat 

Musikisi yorumcusu ve bestekârı Devlet Sanatçısı Prof. 

Dr. Alâeddin Yavaşca’nın 86. doğum günü olan 1 Mart 

tarihinde Vakfımız tarafından organize edilen konser-

de, sanatçının unutulmaz eserleri icra edildi. Bu yıl 

ikincisi düzenlenen ve 1 Mart tarihinde Pera Müzesi 

Oditoryumu’nda gerçekleşen Alâeddin Yavaşca konse-

rinden elde edilen bağışlar ile yaklaşık 1.800 çocuğu-

muzun eğitimine destek sağlandı.

Uzun Soluklu İşbirliklerimiz
Adım Adım Oluşumu 

2009 yılında Antalya Maratonu’nda TEGV’i destekleme-

ye başlayan Adım Adım Oluşumu, 2012 yılında da bu 

desteğini sürdürdü. Adım Adım koşucularının 2011 yı-

lında Runtalya ve Avrasya maratonlarında sağladıkları 

bağışlarla imalatı tamamlanan Adım Adım Ateşböceği, 

Ocak 2012’de Van’a hareket etti.  Bu proje için 293 Adım 

Adım üyesi, 4.000’e yakın bağışçıdan 400.000 TL’ye ya-

kın bağış topladı. Sporcular, Runtalya ve Avrasya mara-

tonlarının yanı sıra Boğaziçi yüzme, Gelibolu ve Yelken 

yarışlarına da katılarak bağış topladılar. Adım Adım 

sporcuları, 2012 Runtalya koşusunda topladıkları ba-

ğışlarla Ateşböceğinin 5 yıllık işletme giderlerini kar-

şıladılar ve yaklaşık 17.000 çocuğun eğitimine destek 

verdiler.

Adım Adım koşucuları 2012 Avrasya Maratonu’nda 

Van’da yeni bir Öğrenim Birimi için koştular ve 150.000 

TL’yi aşkın bağış topladılar.
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Ateşböceği Sahiplenme 
Intel,  Van deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdü-

ren bir Ateşböceğimizin işletme giderlerini 1 yıllı-

ğına üstlendi.

Bank of America Merill Lynch, 2 adet Ateşböceği-

nin işletme sponsorluğunu üstlendi.

Tırsan, Tüpraş, Orjin Deri, Nahum Ailesi, Birim Aile-

si, Bosch ve Türkiye İş Bankası Ateşböceği Gezici 

Öğrenim Birimlerimizin işletme sponsorlukları, ye-

nilenen sözleşmelerle 2012 yılında da devam etti. 

Doğan Medya Grubu, Aktekin Kardeşler ve Akkök 

Holding, Ateşböceği sponsorluklarını 2012 yılında 

da sürdürdüler.

Bilgisayar Odası Yenileme 

Tesa Bant A.Ş., Sivas Öğrenim Biriminin, Hale 

Kuban’ın anısına arkadaşları Çorum Öğrenim 

Birimi’nin, Nahum Ailesi de Nahum Ailesi Ateş-

böceğinin bilgisayar odalarını yeşil teknoloji olan 

“N-computing” sistemi ile yeniledi.

Ürün İşbirlikleri 
Ürün işbirliklerinde, sponsorlarımız, Vakfımız ta-

rafından belirlenen asgari bir miktarı sağlayacak 

şekilde, satışlarından elde edilen gelirin belli bir 

oranını, TEGV’e bağışlar ve ürünlerin üzerinde 

TEGV logosunu kullanır.

2012 yılında da Lila Kağıt’ın “Maylo” adlı tüm kağıt 

ürünleri TEGV logosu ile satışa sunuldu. 

Hakan Çanta 2012 yılı Ağustos-Eylül aylarındaki 

tüm okul ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin 

bir kısmını Vakfımıza bağışladı. 

2009 yılında Banat ile yapılan ürün işbirliği anlaş-

ması 2012 yılında da devam etti, tüm Banat markalı 

ürünler TEGV logosu ile marketlerde yerini aldı. 

Migros ile 2004 yılından beri sürdürdüğümüz ürün 

işbirliği 2012 yılında da devam etti. 

Bütün Destekler TEGV’e
Filli Boya, Elif Şafak ile yaptığı ortak proje kapsa-

mında Vakfımıza bağışta bulunarak 300’den faz-

la çocuğumuzun eğitimine destek oldu. Elif Şafak, 

proje için hazırlanan facebook sayfasına gönderilen 

aşk hikayelerinden birini seçerek yeniden yazdı.

Orkid ile yapılan özel bir işbirliği kapsamında gelen 

bağış ile 250 çocuğun eğitimine destek sağlandı.

Turkish Philantrophy Funds (TPF) hibesi için yap-

tığımız Van-Muradiye’de bulunan ve Kaymakamlık 

tarafından tahsis edilen arazi üzerine prefabrik bir 

Öğrenim Biriminin inşası ile ilgili proje başvurusu 

kabul edildi.  Bu proje kapsamında Vakfımıza 30.000 

USD bağış sağlandı. 

Pazar araştırmaları şirketi Ipsos KMG tarafından 9 

Mayıs tarihinde düzenlenen “Araştırmada Yenilik-

ler” Konferansı’na katılım bedelleri Van Çatak Öğ-

renim Birimimizin taşınma ve tadilat masraflarını 

karşılamak amacıyla Vakfımıza bağışlandı.
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Moda tasarımcısı Figen Özdenak’ın Van dep-

remi nedeniyle “Van Kalbim Seninle” projesi 

kapsamında tasarladığı t-shirtlerin satışlarının 

tüm geliri Vakfımıza aktarıldı.

Kozmetik firması Oriflame’ın 18 Ekim gecesi 

düzenlediği bir etkinlikte, iki dünyaca ünlü te-

nisçinin tenis raketleri TEGV yararına açık ar-

tırmayla satıldı.

“Orhan Gencebay ile bir Ömür” albümünün ya-

pımcısı Poll Production, albüme katkıda bulu-

nan tüm sanatçılara paylaşım sertifikamızdan 

vererek 430 çocuğun eğitimine destek oldu.

Tan Sağtürk, Doğan Egmont Yayıncılık’tan çı-

kardığı 3 kitabından “Bale stüdyosu” adlı kita-

bının tüm gelirini Vakfımıza bağışladı.

Portföy yönetim şirketi Gulf Capital, Vakfımıza 

yaptığı bağışla 100 çocuğumuzun eğitimine 

destekte bulundu.

35



Etkin İletişim
Yeni Medya Çalışmaları
Sosyal Medya
Kurumsal web sitemizin yanı sıra, TEGV’in resmi 

Facebook, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden 

bu yıl da son gelişmeleri ve duyuruları takipçile-

rimizle paylaşmaya devam ettik. Yılsonu itibariyle 

Facebook’ta 59.000’in üzerinde, Twitter’da yakla-

şık 7.500 takipçimiz var. 

Dergi Kapak Fotoğrafı Yarışması

Yılda 4 kez yayımlanan kurumsal dergimizin kapak 

fotoğrafları Eylül 2012 sayısı ile birlikte tüm aktif 

gönüllülerimize açık bir yarışma ile belirlenmeye 

başladı. Gönüllülerimiz tarafından çekilen fotoğ-

raflar ön elemenin ardından Facebook sayfamızda 

oylamaya sunuluyor ve takipçilerimiz tarafından 

en çok “beğen”ilen fotoğraf, dergimizin kapağında 

kullanılıyor. Yarışma kuralları ve başvuru tarihleri 

ile ilgili detaylı bilgi www.tegv.org/fotografyaris-

masi adresinden duyuruldu.

Yayınlarımız
Kurumsal Vakıf Tanıtım Filmi

Vakfımızı ve faaliyetlerini anlatan yeni kurumsal 

tanıtım filmimiz ilk olarak 2012 Geleceğe Bakış 

toplantısında Vakıf çalışanları ile paylaşıldı. Yeni 

tanıtım filmimiz sosyal medya hesaplarımızla bir-

likte web sitemizde de yayınlanmakta. 

2012 yılında gerçekleşen Konser ve Gala gibi gelir 

getirici faaliyetlerin yanı sıra, TEGV eğitim prog-

ramlarının iletişim faaliyetleri ve yeni etkinlik 

noktalarımızın açılış organizasyonları da ses ge-

tirdi ve ulusal medyada geniş yer buldu. Vakfımı-

zın tanınırlığını arttıran bu faaliyetlerin dışında da 

iletişim alanında önemli adımlar atıldı.

Eğitim Programları 

İletişim Etkinlikleri
11 İl, 11 Meslek

Çocuklarda kariyer bilincinin gelişmesi yönün-

de doğru altyapıyı kurmayı hedefleyen Kariyer 

Yolculuğuma Başlıyorum programı çerçevesin-

de gerçekleştirilen “11 İl, 11 Meslek” etkinliği ile 

kariyerlerinin zirvesindeki meslek sahipleri 11 

ilde bulunan TEGV Eğitim Parkları ve Öğrenim 

Birimleri’nde çocuklarla buluşarak mesleklerini 

tanıttılar ve keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.

Nisan-Aralık ayları arasında gerçekleşen etkinli-

ğe; uzman diyetisyen Dilara Koçak, oyuncu Buğra 

Gülsoy, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, müzis-

yen ve piyanist Tuluğ Tırpan, gazeteci Azime Acar, 

yazar Nilay Yılmaz, opera sanatçısı Yücel Özeke, 

afet uzmanları Salih Keydal, Erdem Kafkas, Semra 

Uysal, illüstratör Zeynep Özatalay ve modacı Figen 

Özdenak katıldı.  
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Çocuklarımızın mutlu bir çocukluk geçirmeleri ve 
geleceğe umutla bakmaları için TEGV’e destek olabilirsiniz. 

Kredi kartı ile düzenli bağış talimatı vererek, her ay dilediğiniz sayıda
çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunabilir, arkadaşlarınızla çağrımızı paylaşarak 

daha fazla çocuğun mutluluğuna ortak olabilirsiniz.

Arkadaşlarla 
paylaşmak 

için

Kredi 
Kartı 

ile bağış

SMS 
ile bağış*

için

TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi

TEGVKurumsal*  1 SMS bedeli 10 TL’dir. Vodafone ve Avea’dan 
 tüm hatlar ile, Turkcell’den faturalı hatlar ile 
 bağış yapabilirsiniz.



E-Bülten
Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, çocuk, gençlik 

ve sivil toplum konularındaki çalışmaların izlenmesi 

ve Vakıf çalışmalarına entegrasyonu TEGV’in araştır-

ma ve geliştirme çalışmalarının en önemli boyutların-

dan biridir. Bu alanda yapılan araştırmaların Vakıf ça-

lışmalarına katkı sağlamasının yanı sıra TEGV merkez 

ve saha personeli, sivil toplum ve eğitim alanındaki 

paydaşlar ile de paylaşılması amacıyla, bu alanlarda 

bilgilendirmeler içiren E-Bültenimiz bu yıl da üç aylık 

periyotlar halinde hazırlandı. Bülten web sitesi, sos-

yal medya ve mail yoluyla Vakfımızın paydaşlarına 

ulaştırıldı. 

TEGV Gönüllü Araştırmaları Kitabı

Gönüllülüğün birey ve toplum açısından kazanımları 

konusunda İnfakto Araştırma Şirketi ile geçtiğimiz 

yıllarda yaptığımız “Türkiye’de Gençlik, Gönüllülük 

ve Sosyal Sermaye” (2008), “Gönüllülük ve Kaza-

nımları” (2009) ve “Sürdürülebilir Gönüllülük” (2010) 

başlıklı araştırma çalışmaları bir bütünlük içinde ve 

geneli ilgilendirecek kısımlarıyla kitaplaştırıldı. Hem 

Türkiye’de gönüllülüğün yaygınlaşmasına hem de 

STK’lardaki gönüllü koordinasyonuna katkı yapmasını 

umduğumuz bu çalışma, ülkemizde bu konudaki tek 

referans olarak ilgili birimlere dağıtıldı.

Medya Katılım
Yıl boyunca Vakfımızın etkinliklerini çeşitli mecralar 

kanalıyla kamuoyu ile paylaştık. 2012 yılı süresince 

1.448 adet gazete küpürü ile yazılı basında ve 67 adet 

haber ile 7 saat, 30 dakika, 32 saniye görsel basında 

yer aldık. 

• TEGV’in 17. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan ila- 

 nımız 23 Ocak tarihinde 7 adet ulusal gazetede  

 yayınlandı.

• 19 Nisan tarihinde gerçekleşen  Genel  Kurul’umuzun  

 duyuru ilanı 1 Nisan tarihinde yayınlandı.

• Değerli bağışçımız Nirun Şahingiray’ın ölüm yıl- 

 dönümü olan 28 Nisan’da anma ilanımız yayın- 

 landı.

• Okulların açılmasını duyuran ve tüm çocukla- 

 rımıza başarılı bir öğrenim yılı dileyen ilanımız  

 17 Eylül’de 9 gazetede yayınlandı. 

• Uluslararası çapta kutlanan Dünya Çocuk  

 Günü’nü Vakıf olarak sahiplendik ve hazırladığı- 

 mız ilan 1 Ekim tarihinde 8 gazetede yayınlandı.

• 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle  

 çocukların haklarına dikkat çekmek amacıyla  

 hazırladığımız ilan 8 adet ulusal gazetede ya- 

 yınlandı.

• 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle ha- 

 zırladığımız ulusal reklam kampanyası çerçe- 

 vesinde 2 Aralık tarihi itibariyle; 30 saniyelik tv  

 filmimiz 29 kanalda, 20 saniyelik radyo spotu 97  

 kanalda, gazete ilanı 8 ulusal gazetede ve dergi  

 ilanı 14 dergide yayınlandı.

• Shaman dans tiyatrosu ilanı 7 gazetede yayın- 

 landı (çeşitli tarihlerde)

• TEGV’in nikah ürünlerini tanıtan ilanımız Mayıs- 

 Temmuz döneminde 6 adet kadın, moda ve ge- 

 lin dergisinde, ayrıca hazırladığımız banner 5  

 adet web sitesinde ücretsiz olarak yayınlandı.

• Bağışçılarımızı kredi kartı ile düzenli bağış yap- 

 maya çağıran ilanımız Mayıs-Haziran dönemin- 

 de 6 adet lifestyle, aktüalite ve ekonomi dergi- 

 sinde yer aldı.
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DÜNYADA 
BUGÜN,

TEGV’DE

HER GÜN!
Çocuklarımız bugünlerini 

mutlu yaşasınlar ve

geleceğe umutla 

baksınlar diye her gün 

kapılarımızı onlar için 

açıyoruz.

Tüm çocukların 
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 
kutlu olsun.

www.tegv.org

Hürriyet Gazetesi’nin katkılarıyla yayımlanmıştır.



İşbirlikleri ve Hibe 
Programları  
2012 yılında yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişki-

lerimiz ve ortak projelerimiz artarak devam eder-

ken, TEGV olarak hibe programlarına yaptığımız 

başvurularımıza olumlu yanıtlar geldi. 

Bilgi Genç Sosyal Girişimci 

Ödülleri 
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve 

Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Fo-

undation), Sylvan/Laureate Vakfı ve TEGV işbirliği 

ile hayata geçirilen “BİLGİ Genç Sosyal Girişimci 

Ödülleri” üçüncü yılında da finalistleriyle buluştu.  

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, sa-

nayiden bilime yaşamın her alanında düşünceden 

uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, toplum-

sal bilinci yüksek 18-29 yaş arasındaki gençler 

arasından finale kalan 10 adaya, maddi desteğin 

yanı sıra Youthactionnet tarafından düzenlenen 

“Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına 

katılma hakkı sundu. 

Giresun Üniversitesi İle 

THU Protokolü
Üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşla-

rında gönüllülük yapmalarını teşvik etmek ve bu 

konuda işbirliği zemini oluşturmak amacıyla, Vak-

fımız ile Giresun Üniversitesi arasında “Topluma 

Hizmet Uygulamaları” çerçevesinde 30 Ekim tari-

hinde bir protokol imzalandı. Protokol kapsamın-

da, Giresun Üniversitesi öğrencileri, Topluma Hiz-

met Uygulamaları derslerinde Giresun Öğrenim 

Birimi Aysel ve Mesut Taftalı Etkinlik Merkezi’nde 

gerçekleşen eğitim etkinliklerine gönüllü olarak 

katılacaklar.

İmzalanan  yeni  Protokol ile Giresun Üniversitesi’nin 

eğitim ve öğrenci kaynağı değerlendirilerek Gi-

resun Öğrenim Birimindeki gönüllü kapasitesinin 

arttırılmasını ve böylelikle Giresun’da ilköğretim 

çağındaki daha çok çocuğa eğitim desteği ulaştır-

mayı hedefliyoruz.

BitamBiöğrenci Projesi
Vakfımız 23 Mart tarihinde İstanbul Kültür ve Sa-

nat Vakfı (İKSV) ile imzaladığı işbirliği protokolü ile 

BitamBiöğrenci projesine dahil oldu. İKSV tarafın-

dan geliştirilen BitamBiöğrenci projesi, kültürel 

etkinliklere katılma şansı bulamayan öğrencileri 

sanatla buluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamın-

da, İKSV tarafından düzenlenen dört festival (Film 

Festivali, Tiyatro Festivali, Müzik Festivali ve Caz 

Festivali), iki bienal (İstanbul Bienali ve İstanbul 

Tasarım Bienali) ve tüm özel etkinliklerde, proje-

ye destek olmak isteyen kişi ve kurumlar 15 TL 

karşılığında 3 öğrencinin, 50 TL karşılığında 10 

öğrencinin etkinliklere katılmasını sağlayabiliyor. 

Bu destekle İKSV her etkinlikte işbirliği yaptığı 

STK’lara belirli bir kontenjanla, 7-21 yaş çocuk ve 

gençlerin gösterilere katılımına imkân veriyor. Bu 

işbirliği kapsamında, 2012 yılı boyunca İKSV’nin 

Film Festivali, Tiyatro Festivali, Müzik Festivali, 

Caz Festivali, Film Ekimi ve Tasarım Bienaline 299 

çocuğumuz ve 244 gönüllümüz katıldı.38



STK İK Çalışma Grubu
Kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak 

gelişen sivil toplum kuruluşlarında insan kaynakları 

uygulamaları alanında karşılaştırmalı değerlendir-

me yapmak amacıyla TEGV, TEV, İKSV, TEMA, AÇEV, 

YADA, DARÜŞŞAFAKA ve TESEV’den oluşan grup ça-

lışmalarına devam etti. 2012 yılında gruba ÖRAV ve 

TOG’da katıldı. İK alanındaki uygulamalar hakkında 

bilgi alışverişinde bulunmak üzere periyodik toplan-

tılarda bir araya gelen grup, İMA Danışmanlık’ın bağış 

kapsamında verdiği destek ile STK Ücret Araştırması 

çalışmasını sürdürdü.

Sınırları Aştık
TEGV etkinliklerini ilk kez yurt dışına taşıdık. Mart 

ayında Makedonya’ya yönlendirdiğimiz Kültür Tırımız 

eğitim etkinliklerimizi ilk olarak Üsküp’teki çocuklar-

la buluşturdu. Üsküp Büyükelçisi ve yerel sivil toplum 

kuruluşlarının katılımı ile Üsküp’te Nisan ayında açılış 

yapıldı. Daha sonra Gostivar, Debre ve Kırçova şehir-

lerine geçen Kültür Tırı, faaliyetlerini buradaki çocuk-

larla sürdürdü. Makedonya’daki etkinliklerin tamam-

lanmasının ardından Kosova’ya geçen Kültür Tırımız, 

Prizren’de etkinliklerine başladı.

Yurt dışı etkinliklerimizi sürdürülebilir kılmak, gidi-

len ülkelerde destek oluşturmak amacıyla Yurt Dışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile işbirliği 

görüşmeleri yürütüldü.

Unicef Çocuğa Karşı Şiddeti 

Önlemek İçin Ortaklık Ağı
TEGV, UNICEF’in “Güney Doğu Avrupa’da Çocukla-

rın Şiddete Karşı Korunması” projesi kapsamında 

Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar sonucu birçok sivil 

toplum kuruluşunun katılımı ile oluşturulan UNICEF 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’na ka-

tıldı. Çocuklara yönelik şiddete karşı sivil toplumun 

izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışa-

cak olan ağın amacı; Türkiye’de çocuklar için faaliyet 

gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şid-

deti önlemeye yönelik çalışmalarını kolaylaştırmak ve 

desteklemektir.

Temmuz 2011’de Avrupa Birliği’nin finansma-

nı ve UNICEF işbirliği ile başlatılan “Güney Doğu 

Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı Korunması” 

projesi; çocuk hakları ihlallerinin, özellikle çocuğa 

karşı şiddetin bağımsız izlenmesinde sivil toplum 

ortaklarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ile ço-

cuğa karşı şiddetin tespit edilmesi ve izlenmesine 

yönelik kamu hizmetleri sistemini sağlamlaştırma 

yolunda sivil toplum kuruluşları ve resmi karar 

vericiler arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi-

ni hedefliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı 

Mali Destek Programı
8 Mayıs 2012’de İstanbul Kalkınma Ajansı 

(İSTKA)’na hibe başvurusu yapılan “Düşünmeyi 

Öğreniyorum-Çocuklar için Eğitim Projesi” Ekim 

ayında kabul edildi ve Aralık ayında sözleşmesi im-

zalandı. Vakfımızda 2001 yılında “Oku-Düşün-Yap” 

olarak uygulanmaya başlayan Zihinsel Kapasiteyi 

Geliştirme programı, Aralık 2006’da “Düşünebilen 

Çocuklar” adıyla tüm TEGV etkinlik noktalarında 

yaygın uygulamaya geçmişti.  İSTKA’nın desteği 

ile program, revize edilerek İstanbul’da bulunan 2  

Eğitim Parkımız ve 6 Öğrenim Birimimizde 1 Ocak 

2013 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

İSTKA’nın toplam proje bütçesinin %90’ına finan-

sal destekte bulunduğu proje çerçevesinde pilot 

ve yaygın uygulamalar olmak üzere 96 gönüllünün 

desteği ile 9-13 yaşındaki 768 çocuğa ulaşılması 

hedefleniyor.

Proje sonucunda, etkinliğe katılan çocukların en 

az %70’inin sözel, sayısal becerileri, yaratıcı prob-

lem çözme becerisi, mantıksal çıkarım becerisi ve 

yaratıcı düşünme becerisi alt boyutlarından en az 

üçünde gelişim göstermesi amaçlanmaktadır. Et-

kinliklerde kullanılmak üzere çocuklar ve gönül-

lüler için yazılı eğitim materyalleri hazırlanacak; 

çocukların ilgisini çekecek web tabanlı oyunlar 

tasarlanacaktır.
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Kurumsal Gelişmeler 
ve Yenilikler 

Yetenek yönetimi ve kariyer planlama çerçevesin-

de 2012 yılında Vakıf genelinde 4 kişi terfi etti, 2 

kişi görev değişikliği ile sahadan genel merkeze,  

1 kişi ise genel merkezde farklı bir departmana 

yatay geçiş yaptı.

                                                 

İş Değerlendirme ve Ücret   

Çalışması 

Ücret, yan haklar, kariyer ve performans yönetimi 

sistemlerine baz oluşturmak amacıyla İMA Danış-

manlık ve Yönetim Geliştirme firmasının katkıla-

rıyla gerçekleştirilen iş değerlendirme çalışması 

ile Vakıftaki tüm pozisyonlar için kademe ve ücret 

bantları belirlendi. 

2012 yılında da Vakfımız, TEGV personelinin mes-

leki gelişimine, süreç iyileştirmelerine ve yapısal 

gelişme çalışmalarına büyük önem vererek, ku-

rumsallaşma yönünde önemli adımlar attı. Sür-

dürülebilir kalkınma için gerekli sorumluluklarını 

bu yıl da yerine getiren Vakfımız, daha iyi bir ‘ku-

rumsal vatandaş’ olarak operasyonlarını evrensel 

değerlerle örtüştürmeyi sürdürdü. 

Küresel İlkeler Sözleşmesi
Ekim 2007’de imzaladığımız Küresel İlkeler Söz-

leşmesi çerçevesinde hazırladığımız Dördüncü 

İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladık. Raporda, 

TEGV’in gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin Küresel 

İlkelere uygunluğu; İnsan Hakları, Çevre, Çalışma 

Standartları ve Yolsuzlukla Mücadele başlıkları al-

tında ele alındı.

İnsan Kaynakları 
2012 yılının ikinci yarısında Vakfımızı daha ileri 

götürmek, yalınlaşma, verimlilik ve sürdürebilirli-

ği odak noktası olarak kabul ederek organizasyo-

nu daha etkin hale getirmek, genel merkez olarak 

etkinlik noktalarına daha etkin, yerinde ve bütün-

sel destek verebilmek üzere 2013 yılının ilk çey-

reği itibarıyla geçerli olacak yeniden yapılanma 

çalışmalarına ağırlık verildi. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla TEGV personel sa-

yımız - 69’u merkez, 119’u saha çalışanı olmak 

üzere - toplam 188’dir. %83’ü lisans ve yüksek 

lisans sahibi olan çalışanlarımızın yaş ortalaması 

34, cinsiyet dağılımı %64 (120 kişi) kadın, %36 (68 

kişi) erkektir.

Personel Sayısı
Eğitim Parkı

Öğrenim Birimi

Ateşböceği

İl Temsilciliği

Genel Merkez

40

69

40

52

25
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Bölgesel farklılıklar ile çalışanların performans, eği-

tim durumu ve Vakıftaki çalışma sürelerinin de dikka-

te alındığı ücret sistematiği kuruldu. 

“Geleceğe Bakış” Toplantısı

Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarımızda 

ve Genel Merkezde görev yapan Vakıf çalışanlarımızın 

bir araya geldiği toplantıda 2011-2012 yılının faaliyet-

leri değerlendirildi, önümüzdeki etkinlik yılındaki yeni 

uygulamalar paylaşıldı. 

Her yıl Vakfımızın tüm çalışanlarını bir araya getiren 

Yıllık Paylaşım Toplantısı bu yıl “Geleceğe Bakış” adıyla 

11-15 Ağustos tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nin 

ev sahipliğinde gerçekleşti.  “Kalbimiz Her Yerde Ço-

cuklarla” başlığı altında düzenlenen toplantıya 37 il-

deki etkinlik noktalarımızda ve İstanbul merkez ofi-

sinde çalışan toplam 173 kişi katıldı. Koç Üniversitesi; 

Rumelifeneri kampüsünde, Vakfımızı ve çalışanlarını 

hiçbir ücret talep etmeden ağırladı ve önümüzdeki 4 

yıl da aynı kapsamda ağırlamaya devam edecek. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Oktay Özinci’nin açılış ko-

nuşmasını takiben  Genel Müdürümüz Berna Çağatay 

önümüzdeki 5 yılın stratejisini paylaştı ve 2011-2012 

etkinlik yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Ardından, Vak-

fa emeği geçen çalışanların onurlandırıldığı plaket tö-

reni gerçekleşti. 

Eğitim Reformu Girişimi Koordinatörü Batuhan 

Aydagül’ün  “4+4+4 Yasasının Eğitim Sistemine Etki-

si”, Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın “Motivasyon ve Öğrenme”, 

TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Bayazıt’ın “Sivil 

Toplum: Yerelde Kaynak Geliştirme” ve Prometheus 

Danışmanlık Genel Müdürü Yücel Atış’ın “Nesiller” 

başlıklı sunumları büyük ilgi topladı. 

Ayrıca Refika Birgül’ün “Çocukluğa Giden Yol Mide-

den Geçer”, Vedat Ozan’ın “Koku Dünyası”, Özcan 

Yurdalan’ın “Çocuklarla Birlikte Öğrenme Yöntemi 

Olarak Fotoğraf Atölyeleri” konularındaki keyifli söy-

leşileri toplantıya renk kattı. 

“İyi Örnekler” oturumunda etkinlik noktaları ve ge-

nel merkez kategorilerinde sunulan İyi Örnekler 

Projeleri değerlendirildi ve her kategoride birin-

cilik kazanan projelerin sunumu yapıldı. Etkinlik 

noktaları kategorisinde; Nahum Ailesi Ateşböceği 

Gezici Öğrenim Birimi “Dalda 3 Elma: Biri Sana, 

Biri Bana, Biri Sokak Çocuklarına” projesiyle birin-

ciliğe, Çorum Öğrenim Birimi “Hayat Şimdi Başlı-

yor” projesiyle ikinciliğe, Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan 

Gönül Eğitim Parkı “Çocuğuz Haklarımız Var!” pro-

jesiyle üçüncülüğe layık görüldü. Genel Merkez 

kategorisinde ise Saha Planlama ve Teşkilatlanma 

Departmanı, “Her Mevsim Çocuklar!” projesiyle bi-

rinci oldu.

Nirun Şahingiray Ödülleri 

Değerli bağışçımız Nirun Şahingiray anısına dü-

zenlenen “Nirun Şahingiray Üstün Başarı Ödülleri” 

töreninin üçüncü yılında 2011-2012 etkinlik yılının 

en başarılı Eğitim Parkı, Öğrenim Birimi, Ateşbö-

ceği ve İl Temsilciliği ödüllendirildi. Törende;  Gazi-

antep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı, Giresun 

Öğrenim Birimi, Tırsan Ateşböceği Gezici Öğrenim 

Birimi ve Bolu İl Temsilciliği ödüle layık görüldü.

Eğitim / Gelişim

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en 

yaygın Sivil Toplum Kuruluşu olarak 2012 yılında 

çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini des-

teklemeye devam ettik. Büyük çoğunluğu bağış 

olmak üzere çalışanlarımıza yaklaşık 5.954 saat 

eğitim olanağı sağlandı. Vakıf genelinde çalışan 

başına düşen ortalama eğitim süresi bu yıl da ar-

tarak 32 saat olarak gerçekleşti.
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Bilişim Teknolojileri 

Yatırımları ve Projeleri  
BT Strateji Calışmaları 
2011-2015 BT Stratejisi kapsamında, ilk dönem 

değerlendirmesi yapıldı. Aksiyon planı üzerinden 

geçilerek öncelikli konular belirlendi. Buna göre; 

bütçeler dahilinde Ncomputing projesine hız veril-

mesine, saha IP telefon yaygınlaştırma çalışmala-

rının görüntülü görüşmeye dönüştürülerek devam 

etmesine, gönüllülerin kurumsal sosyal ağ forma-

tında iletişebilmesi için Gönüllü İletişim Platformu 

kurulmasına karar verildi.

Oracle E-İş Yönetim Sistemi

2002 yılından beri TEGV bünyesinde kullanılan 

Oracle uygulamalarını daha etkin ve verimli kul-

lanmak üzere geçen yıl gerçekleştirilen Finans ve 

Iexpense masraf modülü projelerinin ardından, 

E-İş Yönetim Sistemi, 2. faz projesinde İnsan Kay-

nakları modülü yapılandırıldı. 1995 yılından beri 

İnsan Kaynaklarına ilişkin farklı alanlarda arşiv-

lenen ve izlenen tüm veriler sisteme aktarıldı ve 

raporlanması sağlandı. Tüm avans, izin ve eğitim 

talep ve onayları self servis mekanizması üze-

rinden gerçekleştirilecek şekilde tasarlandı, pilot 

çalışma ve eğitimlerin ardından yaygın uygulama-

ya geçildi. Merkez ve tüm sahaya yaygınlaştırılan 

self servis uygulamaları ile hız, etkin yönetim ve 

tasarruf hedeflerine ulaşıldı. E-bordro yapısının 

kurulması ile de tüm çalışanların kendi şifreleri 

ile bordrolarına erişimleri sağlanarak kargo ve iş 

gücü maliyetleri önemli oranda düşürüldü. Yeni 

modüllerin saha kullanıcı eğitimlerinin bir kısmı, 

e-eğitim şeklinde gerçekleştirildi. Oracle E-İş Yö-

netim sistemi projesi, ilerleyen yıllarda BI (Busi-

ness Intelligence) çalışmalarıyla devam edecek.
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Etkinlik noktalarımızın bulunduğu illerde eğitim 

olanaklarının araştırılması, iç iletişimimizde bu 

konunun vurgulanması ve çalışanlarımızın des-

teklenmesi ile yerel bazda düzenlenen eğitimlere 

katılım oranı yükseldi. 

Daha önce genel merkez çalışanları için düzen-

lenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, 2-15 Şubat 

tarihlerinde gerçekleştirilen paylaşım toplantıla-

rında tüm saha personeline de verildi. 2012 yılının 

öne çıkan eğitim başlıkları tüm yöneticilere Prof. 

Dr. Füsun Akarsu tarafından verilen “Organik Li-

derlik Eğitimi” ile “Proje Döngüsü Eğitimi” oldu.

Proje Çalışma Grupları 

Vakıf merkezinde farklı departmanlarda çalışan 

kişilerin değişik konu başlıkları altında bir araya 

gelerek sinerji oluşturmaları ve Vakfa katkı sağ-

layacak projeler geliştirmeleri amacıyla 2011 yı-

lında oluşturulan Proje Çalışma Grupları bu yıl da 

faaliyetlerini sürdürdü. 2011 yılı içerisinde faali-

yete başlayan Sivil Toplum ve Yeşil TEGV çalışma 

gruplarına, 2012 yılında iç iletişim aktivitelerini 

planlamak, birbirimizi daha yakından tanımak, 

bilgi, birikim ve yeteneklerimizi paylaşma ortamı 

oluşturmak için TEGV çalışanlarının sosyal kulübü 

olarak kurulan “TEGV Aktif” eklendi. TEGV Aktif ilk 

aktivitelerini Geleceğe Bakış Toplantısında ger-

çekleştirdi.

Yeşil TEGV Grubu, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile 

Yeşil Ofis anlaşmasını imzalayarak, kısa, orta ve 

uzun vadeli çevre dostu faaliyetlerini planladı. Si-

vil Toplum Çalışma Grubu, alanında öncü konuş-

macıları İstanbul’da çalışan personelimiz ile bu-

luşturmaya devam etti.



Internet Erişimleri Loglama ve  

İçerik Filtreleme

5651 sayılı kanun gereğince, en efektif yöntemler-

le, Genel Merkezimizde internet erişimlerinin log-

lanmasına başlandı. Tüm etkinlik noktalarımızda 

ise Türk Telekom üzerinden, istenilen şekilde özel-

leştirilebilen içerik filtreleme sistemiyle güvenli 

internet erişimine geçildi. Böylece TEGV çocukla-

rının zararlı içeriklerden korunması için önemli bir 

adım atılmış oldu.

Salesforce Proje Uygulamaları

Bulut bilişimle, akıllı iş çözümleri üreten ve iki 

yıl üst üste dünyanın en inovatif şirketi seçilen 

Salesforce ile temas sağlanarak üç alanda proje 

çalışması yapıldı: Paydaşlarla İlişki Yönetimi, Gö-

nüllü iletişim Platformu, Görüş ve Değerlendirme 

Yönetimi. Her üç uygulama da 2013 başında dev-

reye alınacak Salesforce ile kurulan uluslararası 

ilişkilerin İş Akış Sistemleri vb. projelerle sürdü-

rülmesi planlanıyor.

Yeşil BT
‘Yeşil BT’ sanallaştırma çalışmaları kapsamında sa-

hada, 2012 yılı sonu itibari ile 65 etkinlik noktamız, 

var olan bilgisayarların kullanılmayan gücünü pay-

laştırarak elektrik harcamalarını önemli derecede 

azaltan sanal masaüstü uygulaması ile NComputing 

teknolojisine geçirildi. Kalan 24 etkinlik noktasının da 

hızla bu sisteme geçirilebilmesi için kaynak arayışı 

devam ediyor.

TEGV’in geçen yıl aldığı Go Green Innovation Award’un 

ardından Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkımızı ziya-

ret eden NComputing firmasının CEO’su Raj Dhingra, 

TEGV modelinden etkilenerek, ABD’de gerçekleşen 

“TED Talks” için hazırladığı sunumda örnek olarak 

TEGV Ateşböceklerinde kullanılan Ncomputing sis-

temlerinden bahsetti. Konuşma, görüntülü olarak tüm 

dünyaya aktarıldı.

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı için, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin 

seçtiği en iyi ülke uygulamalarına TEGV Yeşil BT proje-

mizi gönderdik ve böylece iletişim anlamında önemli 

bir adım atmış olduk.

Bilgi Sistemi alt yapısı sanallaştırılarak hem daha 

hızlı ve güvenli bir ortama taşındı hem de Yeşil BT il-

kesine uygun bir dönüşüm sağlanmış oldu.

IP Centrex Sanal Telefon Santrali ve 

Görüntülü Görüşme 

Sanal telefon santrali IP Centrex, Genel Merkezden 

sonra sahada da yaygınlaştırılmaya başlandı. Saha 

telefonlarını görüntülü görüşmeye uygun olarak yapı-

landırma çalışmaları sürdürüldü. Alt yapısal detaylar 

Türk Telekom’la birlikte uzun soluklu bir proje kap-

samında şekillendirilirken, TEGV etkinlik noktalarında 

IK işe alım sürecinin maliyet/performans dengesini 

sağlamak için görüntülü IP telefonlar ile mülakatlar 

yapılmaya başlandı. Böylece daha az seyahat ile kar-

bon salınımı azaltıldı, işe alım maliyeti düşürüldü.
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Suha MERMERCİ

Suna BANGUOĞLU

Suna KIRAÇ

Süleyman ULAGAY

Şarık TARA

Şerif KAYNAR

Şerife BABAOĞLU

Tahir ÖZGÜ

Tamer ŞAHİNBAŞ

Temel ATAY

Tevfik ALTINOK

Tınaz TİTİZ

Tuncay ÖZİLHAN

Türkan ÖZSEZEN

Uğur EKŞİOĞLU

Ümit BOYNER

Ümit PAMİR

Ünal AYSAL

Ünver ORAL

Prof. Dr. Üstün ERGÜDER

Volkan VURAL

Yasin Kadri EKİNCİ

Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA

Yavuz EGE

Yavuz VEYİSOĞLU

Yıldızhan YAYLA

Dr. Yılmaz ARGÜDEN

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Yılmaz ERDOĞAN

Prof. Dr. Yılmaz ESMER

Yiğit OKUR

Yurdakul YİĞİTGÜDEN

Zafer KURŞUN

Zafer MUTLU

Zafer YILDIRIM

Zekeriya YILDIRIM
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Denetçiler Raporu

	 2012	yılı	faaliyetlerinden	dolayı	Yönetim	Kurulu’nun	aklanmasını	takdirlerinize	sunarız
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Bağımsız 
Denetim Raporu
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Mali Tablolar
31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

AKTİFLER 

Dönen varlıklar
 A. Hazır değerler
  1. Kasa
  2. Bankalar
  3. Verilen çekler ve ödeme emirleri
  4. Portföydeki çekler
  5. Diğer hazır değerler
 
 B. Menkul kıymetler
 
 C. Ticari alacaklar
  1. Alıcılar
  2. Vadeli çekler
  3. Şüpheli ticari alacaklar
  4. Verilen depozito ve teminatlar
  5. Diğer ticari alacaklar
 
 D. Diğer alacaklar
  1. Diğer çeşitli alacaklar
 
 E. Stoklar
  1. İlk madde malzeme
  2. Yarı mamul
  3. Ticari mallar
  4. Yoldaki mallar
  5. Diğer stoklar
  6. Verilen avanslar
 
 F. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
  1. Gelecek aylara ait giderler
  2. Gelir tahakkukları 
 
 G. Diğer dönen varlıklar
  1. Devreden KDV
  2. İndirilecek KDV
  3. Peşin ödenen vergiler ve fonlar
  4. İş avansları
  5. Personel avansları
  6. Diğer çeşitli dönen varlıklar
   
Dönen varlıklar toplamı

Duran varlıklar 
 A. Ticari alacaklar
  1. Verilen depozito ve teminatlar
  2. Uzun vadeli çekler
  3.   Diğer alacaklar
   
 B. Mali duran varlıklar
  1. Bağlı menkul kıymetler
  2. İştirakler
  3. Bağlı ortaklıklar
   
 C. Maddi duran varlıklar
  1. Arazi ve arsalar
  2. Yeraltı ve yerüstü düzenleri
  3. Binalar
  4. Taşıtlar
  5. Demirbaşlar
  6. Birikmiş amortismanlar (-)
  7. Yapılmakta olan yatırımlar
  8. Verilen avanslar
 
 D. Maddi olmayan duran varlıklar
  1. Haklar
  2. Özel maliyetler
  3. Birikmiş amortismanlar (-)

E. Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

F. Diğer duran varlıklar

Duran varlıklar toplamı

AKTİF TOPLAMI

994
53.623.335

-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-

96.838
271.442    
110.425    

109.272
152.373

-
-
-
-    
-
-

26.479
-
-

-
-

1.139.900    

-
-

4.187.911    
1.442.870
2.461.319

(2.685.781)
-    
-

834.439
           5.657.433

(2.389.129)

2012

53.624.329

31.333.016

-

-

478.705

261.645    

-

85.697.695

26.479    

1.139.900

5.406.319

4.102.743

-

-

10.675.441

96.373.136

946
54.637.489

-
-
-

-
-
-
-
-

73.947

-
-
-

286.294
1.288    

76.335    
403.091    

-
-
-
-

6.790    
1.134    

18.942    
-

47.366    

9.599    
-

1.139.900    

-
-

4.187.911    
1.036.162    
2.256.875

(2.199.183)    
48.218    

-

650.214    
 5.332.212

(1.881.959)  

2011

54.638.435

3.390.245

-

73.947

287.582

479.426    

7.924    

58.877.559    

66.308    

1.149.499    

5.329.983    

4.100.767    

-

-

10.646.557   

69.524.116   
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31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

PASİFLER     
      
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
 A. Mali borçlar  
   
 B. Ticari borçlar 
  1. Satıcılar
  2. Alınan depozito ve teminatlar
  3. Diğer ticari borçlar
   
 C. Diğer borçlar  
  1. Bağlı ortaklıklara borçlar
  2. Personele borçlar
  3. Diğer çeşitli borçlar
   
 D. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
   
 E. Borç ve gider karşılıkları
  1. Vergi karşılıkları
  2. Diğer borç ve gider karşılıkları
   
   
 F. Gelecek aylara ait gelirler

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı

Uzun vadeli yabancı kaynaklar
 
 A. Mali borçlar  
   
 B. Borç ve gider karşılıkları
  1. Kıdem tazminatı karşılığı
   
 C. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
  1. Gelecek yıllara ait gelirler
  2. Gider tahakkukları
  3. Alınan depozito ve teminatlar

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı

Özkaynaklar
 A. Ana varlık
 
 B. Ana varlık artışları
 
 C. Kar yedekleri
  1. Diğer kar yedekleri
  2. Özel fonlar
  3. Olağanüstü yedekler
  4. Sabit kıymet takip fonu
  5. Statü yedekleri
 
 D. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları
 
 E. Net dönem gelir fazlası
   
Özkaynaklar toplamı
   
PASİF TOPLAMI 

336.106
-

48.756

12.250
1.148

48.730    

-
13.693

 

2.022.864

-
-

35.452

-
5.640.718

216.122    
4.378.736
1.100.000

2012

-

384.862

62.128    

273.327    

13.693    

30.837

764.847

-    

2.022.864

35.452

2.058.316

5.000

81.968.640

11.335.576

-

240.757

93.549.973

96.373.136

256.265    
-
-

-
53

88.427    

-
21.593    

1.771.147    

-
-

37.089

-
4.914.277    

216.122    
4.310.305  
1.100.000    

2011

-

256.265    

88.480    

245.302    

21.593    

1.870    
 

613.510    

-

1.771.147    

37.089

 
1.808.236    

5.000

54.381.558    

10.540.704    

-

2.175.108    

67.102.370    

69.524.116    



31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

A. Geçmiş yıllar gelir fazlası 
 
B. Brüt satışlar 
 1. Yurtiçi satışlar
 2. Diğer gelirler
 3. Bağış ve yardımlar
 
C. Satışlardan indirimler (-)

D. Satışların maliyeti (-)
 1. Satılan hizmet maliyeti (-)
 2. Diğer satışların maliyeti (-)
   
 Brüt faaliyet karı
  
E. Faaliyet giderleri (-)
 1. Genel yönetim giderleri (-)
 2. Amaca yönelik giderler (-)
 3. Kıdem tazminatı gider karşılığı (-)
   
 Faaliyet zararı
  
F. Diğer faaliyet gelirleri
 1. Faiz gelirleri
 2. Menkul kıymet satış karları
 3. Kambiyo karları
 4. Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
 
G. Diğer faaliyetlerden olağan gelirler
 1. Diğer gelir ve karlar
 
H. Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)
 1. Menkul kıymet satış zararları (-)
 2. Kambiyo zararları (-)
 3. Diğer gider ve zararlar (-)
 4. Bağış şartları gereği fona eklenen faiz gelirleri (-)
 5. Şüpheli ticari alacak karşılık gideri
 
I. Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)
  
 Faaliyet gelir fazlası
  
J. Olağandışı gelirler

K. Olağandışı giderler ve zararlar (-)

L. Ana varlık, fon ve ihtiyatlara aktarmalar (-)
   
Net dönem gelir fazlası

Statü yedeklerine transfer  

Statü yedeklerine transfer sonrası net dönem gelir fazlası 

-
-

7.961.693

-
-

3.075.055
14.529.457

251.717

6.777.253
706.639

92.988
108.990

701.348

(272.668)
(89.575)
(64.790)

-
-

2012

2.175.108

7.961.693

-

-

10.136.801

17.856.229

(7.719.428)

7.685.870

701.348

(427.033)

-

240.757

-

-

-

240.757

-

240.757

-
-

11.616.358

-
-

2.928.146
13.000.126

219.238

4.533.732
5.059

58.285
108.990

619.314

-
(20.218)

(145.784)
-
-

2011

2.118.024

11.616.358

-

-

13.734.382

16.147.510

(2.413.128)

4.706.066

619.314

(166.002)

-

2.746.250

39.000

(10.142)

-

2.775.108

(600.000)

2.175.108
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