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Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri,

2011 yılı Faaliyet Raporunu sizlere takdim etmekten onur duyuyorum.

Her biri birer sessiz kahraman olan gönüllülerimiz, Anadolu’nun dört bir yanında Vak-
fımızı en iyi şekilde temsil eden çalışanlarımız ve bizlere enerji veren çocuklarımız ile 
TEGV ailesi olarak yine başarılı bir yılı tamamladık… 

Faaliyet Raporunun sayfalarında göz gezdirdikçe ne kadar yoğun ve renkli bir dönem 
geçirdiğimizi görebilirsiniz.

TEGV 86 etkinlik noktası, 10.027 gönüllüsü, 183 kadrolu çalışanı ile yılda 150.000’in 
üzerinde çocuğa hizmet veren, bütçesi 20 milyon TL’ye ulaşan bir kuruluş haline geldi.
Artık tam anlamı ile bir kurumsal yapıya sahibiz. Eğitim Stratejisi, Büyüme ve Örgütlen-
me Stratejisi, Bilgi Teknolojileri Stratejisi gibi orta ve uzun vadeli yol haritaları yapıyor 
ve uyguluyoruz. Hedefimiz çağdaş profesyonel yönetim ilkelerini ve teknolojinin bütün 
imkânlarını en iyi ve etkin şekilde kullanmaktır.   

Bu arada gönüllülerimize daha çok destek olmak ve onların kazanımlarına da daha 
çok katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni medya üzerinden bilgi birikimimizi paylaşarak bu 
amacımıza daha hızlı bir şekilde ulaşmak için çalışıyoruz. 

Ancak unutmamamız gereken Eğitim Gönüllüleri’nin bu noktaya başarısı kanıtlanmış 
özgün modeli ile geldiğidir. Asıl görevimiz 21. Yüzyıl Türkiye’sini yönetecek çocukları-
mızın Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, gelecekten umut duyan, özgüveni 
olan, akılcı ve yenilikçi, küresel rekabete açık çocuklar olarak yetişmelerine ”abi – abla 
sevgisi ve ortamı” içerisinde sağlayarak yardımcı olmaktır. Başarımızın sürekliliği akılcı 
kurumsal yönetim ile amatör ruhumuz ve sevgi ortamı dengesinin temini ile sağlana-
caktır.

Kaynağını duyarlı ve hayırsever insanlar ve kurumsal sorumluluk sahibi şirketlerden 
temin eden bir gönüllü kuruluş olarak çevre şartlarının her geçen yıl daha rekabet-
çi hale geldiğini görüyoruz. Diğer gönüllü kuruluşlar da etkili olabiliyor, TEGV’in öncü 
olarak başlattığı birçok kaynak geliştirme yöntemini diğer gönüllü kuruluşlar da artık 
etkili bir şekilde uyguluyor. Ancak örnek vakıf olarak öncülüğümüzü ve kaynak temini ve 
iletişim konusunda yenilikçi olma özelliğimizi önemle koruyacağız. 
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Oktay Özinci
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sayın Mütevellilerimiz, yaşadığımız bazı sıkıntıları ve ileriye dönük endişelerimizi de sizlerle paylaşmak isti-
yorum.

Bildiğiniz gibi eğitim parkı ve birimlerimizin önemli kısmı devletten ve yerel yönetimlerden alınan tahsis 
mekânlardır. Zaman içerisinde tahsis süreleri dolan yerlerin yenileme sürecinde sıkıntılılar yaşamaktayız. 
Örneğin, Diyarbakır ve Afyon Öğrenim Parklarımızı bu şekilde yerel yönetimlere terk etmek zorunda kaldık. 
Mart 2012’de Afyon’da yeni bir birim açtık, Diyarbakır’da arayışımız devam ediyor. 

Hem yatırım maliyetinin ve hem de sonrasında işletme masraflarının kaynağını temin etmeden yeni bir et-
kinlik noktası açmayacağımız için yenileme ve dolayısı ile büyüme süreci zahmetli ve zaman alıcı bir hale 
gelmiştir. Siz değerli mütevellilerimizin bu konuda sağlayacağı her türlü desteğin önemi çok büyük olacaktır.  

Bizleri rahatsız eden ama aynı zamanda daha çok çalışmaya teşvik eden konu ise Türkiye’deki eğitim seviyesi 
ve kalitesinin ülkenin ekonomik kalkınma ve küresel rekabet mücadelesine ayak bağı olmaya devam etmesidir. 

Örneğin Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel rekabetçilik endeksi sıralamasında Türkiye genel ortalamada 
125 ülke içerisinde kademeli olarak 61. sıraya yükselmişken not ortalamasını 71. sırada bulunan eğitim puanı 
aşağıya çekmektedir (WEF, Global Competitiveness Index, 2010-2011)

Ekonomik güç söz konusu olduğunda, Türkiye artık dünyanın ilk 20’si içinde yer alıyor. Ancak, Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı’nın (UNDP) her yıl düzenli bir şekilde hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi’nin 2011 
raporuna göre Türkiye, toplam 187 ülke arasında 92’inci sıradadır. Bu endeks ekonomik göstergelere sağlık, 
eğitim, yaşam standardı gibi başlıkları da dâhil ederek insan odaklı gelişmişliği sıralamaktadır.  

OECD’nin her üç yılda bir yapılan 65 ülkedeki 15 yaşındaki çocuklara uygulanan PISA sınavında ise Türkiye bir 
miktar iyileşme sergilemesine rağmen sıralamada en altlarda yer almaktadır. Çocuklarımızın % 25’inin oku-
duğunu anlayamaması ve % 42’sinin basit matematiksel problemleri çözememesi düşündürücüdür.
Bugünlerin sıcak konusu, 4+4+4 esaslı yeni eğitim kanunu süreci ile ilgili olarak da TEGV görüşünü hem TCBMM 
Komisyonuna hem de kamuoyuna açıkladık, gelişmeleri de dikkatle takip etmekteyiz.

Altı yıldır TEGV genel müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde yürüten Sayın Nurdan Şahin’e teşekkür ederken, 
yeni genel müdürümüz Sayın Berna Çağatay’a da başarılar diliyoruz.

Derin tecrübelerinize, ilgi ve desteğinize her zaman ihtiyacımız olduğunu hatırlatırken, TEGV ailesi adına, sevgi 
ve saygılarımı sunarım.
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Nurdan Şahin
Genel Müdür
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Değerli Mütevellilerimiz,

Tüm çocuklar, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerini destek-
leyecek imkanlara sahip olmalı; her çocuk sağlıklı, güvenli, kendini gerçekleştirebileceği 
bir ortamda büyüme ve gelişme hak ve olanaklarından yararlanmalıdır. Çocuklarımızın 
gelişmesinde kaliteli eğitime erişebilirlik büyük önem taşır. Üstelik eğitimde eşitliğin sağ-
lanması için sadece okullarda kaliteli eğitim olanaklarına sahip olmak yetmez; çocuğun 
okul dışındaki sosyoekonomik ortamı da çok önemlidir. Biz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı olarak 16 yıldır bu inançla, ülkemizin çocuklarına hem kaliteli eğitim desteği veriyor 
hem de okul dışı saatlerde çocuk dostu mekânlarımızda, çocuklarımızın hayatını güzel-
leştirmek için çalışıyoruz.  Sizlere kısaca Vakfımızın 2011 yılındaki önemli faaliyetlerinden 
bahsetmek istiyorum:

Bu yıl Ekim ayında meydana gelen ve Van ilimizde önemli hasara yol açan depremin he-
men ardından Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkımızın kapılarını depremzedelere açarak yak-
laşık 3.000 kişiye geçici barınma sağladık. Deprem bölgesindeki ihtiyaç doğrultusunda 
Van’a yönlendirdiğimiz 5 Ateşböceğimiz, depremzede çocuklara eğitim desteği vererek 
eğitimin hiçbir koşulda kesintiye uğramaması için başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Ha-
len Van’da 8 Ateşböceği çocukların hayatına renk ve umut katıyor. 

Nereden bir çocuk sesi bizi çağırırsa oraya gideriz felsefesiyle çalışan Ateşböceklerinin 
sayısı bu yıl sonunda, Adım Adım Ateşböceği ile 21 e çıktı. 2009 yılından beri TEGV’i des-
tekleyen Adım Adım Oluşumu, 2011 yılında Runtalya ve Avrasya maratonlarında koşan ko-
şucularının sağladıkları bağışlarla “Adım Adım Ateşböceği”nin hayata geçmesini sağladı.

Ateşböcekleri tüm çocuklar içindir diyerek, bu yıl yepyeni iki proje gerçekleştirdik; ilk ola-
rak Polatlı’da, mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği sağladık ve bunu sürdürüle-
bilir bir projeye çevirdik: artık mevsimlik işçilerin olduğu yerlerde mutlaka bir Ateşböceği 
olacak. İkinci olarak  ise  etkinliklerimizi ilk kez sınır ötesine taşıyacağız; 2010 yılında 
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteği ile hayata geçirdiğimiz Kültür Tırı, bu yıl 
Yunus Emre Derneği’nden aldığımız davet ve yaptığımız görüşmeler sonucu, Mart 2012’de 
Makedonya’nın Üsküp ve Gostivar şehirlerine giderek çocuklarla buluşacak ve  böylece, 
TEGV olarak, “Merhaba Rumeli” diyeceğiz.

2011’de yepyeni eğitim programları hayata geçirdik. Unilever Türkiye’nin desteğiyle ger-
çekleştirilen “Eğlen, Öğren, Hijyen” programı Haziran ayında; değerli bağışçımız Nirun 
Şahingiray adına geliştirilen ve 2010’da pilot uygulaması yapılan “Yurttaşız, Katılımcıyız” 
programı yıl boyunca tüm sahada yaygın olarak uygulanmaya başladı. Çocuklarda küçük 
yaştan sosyal sorumluluk duygusu ve aktif sorumlu yurttaşlık ile ilgili farkındalık yarat-
maya yönelik “Bugünün Çocuğu, Yarının Gönüllüsü” ve dünyada giderek önem kazanan 
Değer Eğitimi kapsamında uygulanan Ayın Değeri etkinlikleri de 2011 yılındaki yeni prog-
ramlarımızdan. Ayrıca, eğitim programları kapsamında, programların kendisi kadar etkili 
ve ses getiren, “Çocuk Hakları Tiyatrosu”, “11 İl, 11 Meslek” gibi iletişim etkinlikleri ger-
çekleştirdik bu yıl. 
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İkinci hedef kitlemiz ve en büyük gücümüz gönüllülerimiz ile birlikte ve onlar için de önemli adımlar attık. İstanbul, Es-
kişehir, İzmir, Şanlıurfa ve Sivas illerinde gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Gönüllü Toplantılarında yaklaşık 3.500 gönüllü 
ile bir araya gelerek onların heyecanını paylaşma, görüşlerini dinleme, sorularını cevaplama  fırsatı bulduk. Bu yıl pay-
daşlarından biri olduğumuz Bilgi Genç Sosyal Girişimci finalistleri de toplantılarımıza katıldı ve başarı öykülerini anla-
tarak gönüllülerimize ilham verdi. 10 finalistten ikisinin TEGV gönüllüsü olması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Türkiye’de gönüllülük hakkında farkındalık yaratmak ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla 2006 yılında başlattığı-
mız Dünya Gönüllüler Günü Konferanslarının altıncısını Avrupa Gönüllülük Yılı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gönüllü-
ler Yılı’nın 10. yıldönümü çerçevesinde “Gönüllü Ol! Fark Yarat!” teması ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Gönüllüler Programı (UNV) işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirdik. BM Gönüllülerinin 
“Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu”nun ülke lansmanı da, dünyanın önemli merkezleri ile eş zamanlı olarak bu 
konferansta yapıldı.

Gönüllülerimize giderek küreselleşen dünyayı tanıma fırsatı verecek olan bir adım atarak, Aralık 2011 tarihinde Avrupa 
Gönüllü Hizmeti’ne akredite olduk. Bu kapsamda önümüzdeki dönem itibariyle yılda 4 Avrupa Gönüllü Hizmeti gönüllü-
süne ev sahipliği yapabilecek, 15 gönüllümüzü Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gönüllülük yapmak üzere gönderebileceğiz. 

Çocuklar ve genç gönüllülerle çalışan bir STK olarak, yaptıklarımızın etkisini ölçmeye önem veriyoruz. TEGV’in dokun-
duğu çocuklar ve çevreleri üzerinde yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla, 15. yılımızda İnfakto araştırma şirketi tarafından 
gerçekleştirilen TEGV Etki Araştırması, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan ve TEGV’in gönüllüler üzerindeki etkisini ölçen 
çalışmaları da kısmen kapsayan bir kitap haline getirilerek, bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı ve ülkemizde 
bu konudaki tek referans olarak ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtıldı. Ayrıca, İngilizce baskısı da yapılarak, uluslararası 
paydaşlarımıza gönderildi. 

2011 yılında, ulusal ve uluslararası ilişkilerimiz artarak devam etti. Raporumuzun içinde göreceğiniz gibi, TEGV modeli 
dünyada pek çok kişi ve kuruluşun dikkatini çekmeye devam ediyor. İletişimin giderek önem kazandığı bu ilişkiler ağında,  
bu yıl yepyeni adımlar attık;  TEGV’in web sitesi yenilenerek modern ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip oldu.  TEGV’in 
bu yıl açılan kurumsal Facebook, Twitter ve YouTube hesapları sayesinde Vakfımızla ilgili son gelişmeleri hızla paylaşı-
yoruz. Ayrıca, eğitim konusunda referans olabilecek bir E-bülten yayınlamaya başladık.

Kurum içinde de önemli çalışmalar yapıldı bu yıl; sadece teknoloji açısından değil, yönetişim açısından da Vakfımıza 
yeni açılımlar sağlayacak olan Oracle R12 projesini hayata geçirdik. Geliştirmeler 2012 boyunca da devam edecek. Yine 
BT stratejisi kapsamında, yeşil BT prensibine uygun olarak, 48 noktamız Ncomputing teknolojisine geçti ve bu uygula-
mamızla Vakfımız ABD’de ‘Ncomputing’ firması tarafından sürdürülebilirliği destekleyen teknoloji kullanımında liderlik 
yapan kuruluşlara verilen Go Green Innovation Award’a layık görüldü.

Tüm bunları yapmak için, yepyeni kaynak geliştirme projelerini hayata geçirdik; çok çeşitli ve değişik kesimlerin des-
teğini aldık. Yıl sonunda TEGV olarak organize ettiğimiz “40 Yıllık Bir Akşam” isimli konserde ise, Türk Pop Müziği’nin 
en ünlü sanatçıları çocuklarımıza destek olmak için bir araya gelerek, Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, son 40 yıla 
damgasını vuran unutulmaz şarkılarını söylediler. Bu özel konserden elde edilen gelirle 10.000’e yakın çocuğumuzun 
daha eğitimine destek sağlandı.

Değerli Mütevellilerimiz, bu yıl gerçekleştirdiğimiz, Vakfımızı geleceğe taşıyacak, kalıcı ve sürdürülebilir kılacak ça-
lışmalarımızı ayrıntısıyla ilerleyen sayfalarda bulacaksınız. Her geçen gün çocuklarımıza verdiğimiz eğitim desteğini 
özenle hazırlanmış etkili programlarla geliştirmek ve ülkemizde ihtiyacı olan tüm çocuklarımızı kucaklayabilmek için 
var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Hayalimizi paylaşan, bizlere güç ve destek veren siz değerli mütevellilerimize, 
bağışçılarımıza, sonsuz bir özveri ile çocuklarımıza ulaşmamızı sağlayan en büyük gücümüz gönüllülerimize ve tüm 
Vakıf çalışanlarına, bir kez daha içten teşekkürlerimi sunuyorum.
 
6 yıldır büyük bir heyecanla sürdürdüğüm görevimi,  birkaç ay birlikte çalıştıktan sonra, Nisan 2012’de halefime dev-
redecek ve bundan böyle TEGV in bir destekçisi olacağım. Berna Çağatay’a hoş geldiniz diyor, liderliğinde TEGV’in yeni 
başarılara ulaşmasını diliyorum.

Saygılarımla,
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Nedenimiz 
“Türkiye’nin yarınlarında aydınlık yüzler 

görmenin ön koşulu, bugün çocuklarımızı 

en iyi şekilde eğitebilmektir.” 

Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan 

devlet, kaynak yetersizliği ve yapısal so-

runlar nedeniyle bu görevi yerine getirir-

ken ceşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve va-

tandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda 

devletin verimliliğini artıracak şekilde; des-

tek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri 

tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları 

gerekmektedir. Vakfımızın varoluş nede-

ni, devlet tarafından verilen temel eğitime 

katkıda bulunmaktır. 

Amacımız 
Çocuklarımızın Cumhuriyetin temel ilke 

ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, 

özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, 

kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebi-

len, barışçı, farklı düşünce ve inançlara 

saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, 

din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak 

yetişmesine katkıda bulunacak eğitim 

programları ve etkinlikleri oluşturmak 

ve uygulamaktır. 

Eğitim Gönüllüleri, oluşturduğu özgün 

eğitim programlarını, ülke çapında kur-

duğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimle-

ri, İl Temsilcilikleri ve Ateşböceği Gezici 

Öğrenim Birimlerinde ve Sosyal Etkin-

liklere Destek Protokolü kapsamında, 

ilköğretim okullarında gönüllüleri aracı-

lığı ile hayata geçirir. 
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ız Kuruluşundan bugüne kadar geçen 16 yıl içerisinde eğitim alanında Türkiye’nin 
en yaygın sivil toplum kuruluşu haline gelen Vakfımız, Türkiye’nin dört bir yanı-
na yayılmış 86 etkinlik noktasının kapılarını her gün çocuklar için açıyor.   

Sosyoekonomik açıdan yoksun bölgelerde yaşayan ilköğretim çağındaki ço-

cuklar için kurulan Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve İl Temsilcilikleri ile 

yerleşik olmadığımız illerdeki çocuklara ulaşabilmek üzere projelendirilen 

Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimlerinin yanı sıra faaliyetlerimiz farklı kanal-

larda da yaygınlaştırılıyor.

2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Sosyal Etkinliklere Destek 

Projesi Protokolü kapsamında İlköğretim Okulları ile işbirlikleri 2011 yılında da 

sürdürüldü. Etkinlik noktalarımıza yakın İlköğretim Okullarının yanı sıra 2011 

yılında köy okulları ile işbirliği çalışmalarına ağırlık verildi. 

Faaliyetlerimizi farklı kanallarda yaygınlaştırmak üzere başlatılan SHÇEK Top-

lum Merkezleri çalışmalarına 2011 yılında da devam edildi. 

Ülkemizden iltica-sığınma talebinde bulunan ailelerin okula devam eden ço-

cukları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca, okul dışı sa-

atlerde sosyal faaliyetlere katılabilmeleri için bu yıl da etkinlik noktalarımıza 

yönlendirildiler. 
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2011 Yılında 
TEGV Etkinlik 
Noktaları ve 
Ulaşılan 
Çocuk Sayısı 
2011 yılında 48 ilde yürütülen faaliyetlerle 153.670 

çocuğa ulaşıldı. Böylece Vakfımızın kuruluşundan 

bu yana ulaşılan çocuk sayısı 1.612.673 oldu. 2011 

yılında etkinliklerimize katılan çocukların %48’i kız, 

%52’si erkek idi.

• 36 yerleşik ilde faaliyet gösteren 12 Eğitim   
 Parkı, 52 Öğrenim Birimi, 3 İl Temsilciliği 86.995  
 çocuğa ulaştı. 

• 29 farklı ilde çalışmalarını sürdüren     
 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, 11.703
 kilometre yol kat ederek 60 noktada 66.675
 çocuğun eğitim etkinliklerimizden    
 yararlanmasını sağladı.

• İlköğretim Okulları ile yürütülen işbirlikleri sonu 
 cunda, 2011 yılında Eğitim Parkı, Öğrenim Birimi  
 ve İl Temsilcilikleri 474 okul, Ateşböceği Gezici  
 Öğrenim Birimleri 134 okul olmak üzere toplam  
 608 okul ile çalışma gerçekleştirildi.

• 2011 yılında; 3 Eğitim Parkı, 31 Öğrenim Birimi  
 ve 4 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi olmak   
 üzere 38 Etkinlik Noktamız köy okulları ile   
 işbirliği yaptı ve toplam 6.185 çocuğa ulaştı.
 
• Toplum Merkezi/Çocuk ve Gençlik Merkezi ile   
 yapılan işbirliklerine bağlı olarak Eğitim Parkı   
 ve Öğrenim Birimlerimizde yıl içinde 850 çocuk  
 etkinliklerimize katıldı. Başlangıcından bu 
 yana bu kanalla 13.234 çocuğa ulaşılmış oldu.

• 2011 yılında 60 çocuk ve 23 yetişkin mülteci, Van  
 Feyyaz Tokar Eğitim Parkı, Eskişehir Atatürk  
 Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi ve  
 Çorum Öğrenim Biriminde etkinliklerimize   
 katıldı. 
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TEGV Haritası*
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21 Ateşböceği Gezici 

Öğrenim Birimi

3 İl Temsilciliği

10 Eğitim Parkı

52 Öğrenim Birimi

17

*31 Aralık 2011 tarihi itibariyle.

**Van Depreminin ardından depremin çocuklar üzerindeki 

olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere 2011 yılında 

5 Ateşböceği deprem bölgesine gönderildi. 

**
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TEGV Etkinlik 
Noktaları

Eğitim Parkları

1 Afyonkarahisar Eğitim Parkı*

2 Ankara Semahat - Dr. Nüsret Arsel  

 Eğitim Parkı

3 Antalya Suna-İnan Kırac Eğitim Parkı

4 Diyarbakır Bağlar Eğitim Parkı*

5 Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı  

 Ali Numan 

 Kıraç Etkinlik Merkezi

6 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi  

 Eğitim Parkı

7 İstanbul Sema ve Aydın Doğan  

 Eğitim Parkı

8 İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı

9 İzmir Çiğli Eğitim Parkı

10 Samsun Büyükşehir Belediyesi 

  Eğitim Parkı

11 Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül 

 Eğitim Parkı

12 Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı

Öğrenim Birimleri

1 Kocaeli Körfez Öğrenim Birimi

2 Kocaeli Körfez-2 Hayat Mahallesi*

3 Yalova Hayat Öğrenim Birimi

4 Adana Süleyman Özgentürk  

 Öğrenim Birimi

5 Afyonkarahisar Öğrenim Birimi

6  Ankara Mamak Öğrenim Birimi

7 Balıkesir Şeker Piliç Bandırma  

 Öğrenim Birimi

8  Batman 50. Yıl Öğrenim Birimi

9  Batman 75. Yıl Öğrenim Birimi

10  Batman Sason Öğrenim Birimi  

 Osman Salih Binbay  

 Etkinlik Merkezi

11  Bursa Öğrenim Birimi

12  Çorum Öğrenim Birimi

13  Denizli Deliktaş Öğrenim Birimi

14  Denizli Sevindik Öğrenim Birimi

15  Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi

16  Diyarbakır Kulp Öğrenim Birimi

17  Diyarbakır Lice Öğrenim Birimi

18  Erzincan Öğrenim Birimi

19  Giresun Öğrenim Birimi  

 Aysel ve Mesut

 Taftalı Etkinlik Merkezi

20  Hakkari Sihirli Çan Öğrenim Birimi

21  İstanbul Beykoz Öğrenim Birimi

18
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22  İstanbul Gültepe Öğrenim Birimi

23  İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimi

24  İstanbul Semiha Şakir Öğrenim Birimi

25  İstanbul Yeniköy Öğrenim Birimi

26  İstanbul Zeyrek Öğrenim Birimi

27  İzmir Balçova Öğrenim Birimi

28  İzmir Egekent Öğrenim Birimi

29  İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi

30  İzmir Evka-2 Öğrenim Birimi

31  İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi

32  İzmir Şemikler Öğrenim Birimi**

33  İzmir Toros Öğrenim Birimi*

34  Kahramanmaraş Öğrenim Birimi

35  Kastamonu Sepetçioğlu Öğrenim Birimi  

 Mukaddes Akay Etkinlik Merkezi

36  Mardin Merkez Öğrenim Birimi

37  Mardin Midyat Öğrenim Birimi

38  Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani 

 Aras Etkinlik Merkezi

39  Mersin Öğrenim Birimi

40  Nevşehir Hanife - Tevfik Aktekin 

 Öğrenim Birimi

41  Rize Pazar Öğrenim Birimi

42  Rize Mahmut Taviloğlu Öğrenim Birimi

43  Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi

44  Siirt Pervari Öğrenim Birimi

45  Sivas Demir Export Kangal Öğrenim Birimi

46  Sivas Divriği Öğrenim Birimi

47  Sivas Merkez Öğrenim Birimi

48  Şırnak Cizre Öğrenim Birimi

49  Uşak Öğrenim Birimi

50  Van Çatak Öğrenim Birimi

51  Van Erciş Öğrenim Birimi

52  Van Muradiye Öğrenim Birimi

53  Van Merkez Öğrenim Birimi**

54  Zonguldak Ayten-Maksut Çavdar 

 Çaycuma Öğrenim Birimi

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

İl Temsilcilikleri

1 Bolu İl Temsilciliği

2  Burdur İl Temsilciliği

3 Sakarya Serdivan İl Temsilciliği

* 2011 yılı içinde kapanan Etkinlik Noktaları (4)

**2011 yılı içinde faaliyet göstermeyen Etkinlik Noktaları (2)
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Etkinlik 
Noktalarında 
Değişiklikler 

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Şanlıurfa Sevgi-
Erdoğan Gönül Eğitim Parkı’nın resmi açılış töreni tüm 
yerel yöneticilerin ve bağışçılarımızın katılımı ile 5 Nisan 
2011 tarihinde yapıldı.

2002 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır 
Bağlar Eğitim Parkı ile 2003 yılından bu yana faaliyetleri-
ni sürdüren Afyonkarahisar Eğitim Parkı tahsis protokol-
lerinin sona ermesi ve Vakfımızın tüm çabalarına rağmen 
ilgili Belediyelerce uzatılmaması nedeni ile kapatıldı.

2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren İzmir Toros 
Öğrenim Birimi verimliliğinin düşük olması ve 2000 yılın-
dan bu yana faaliyetlerine devam eden Körfez 2 Öğrenim 
Birimi protokol süresinin dolması sebebi ile kapandı.

Etkinlik noktalarımızın koşullarını iyileştirme çalışmaları 
2011 yılında da sürdü. Bu çalışmalar kapsamında, Nev-
şehir ve Uşak Öğrenim Birimleri yeni mekanlarına taşın-
dı. Kahramanmaraş ve İzmir Balçova Öğrenim Birimleri 
mevcut yerlerinde yenilendi.

20

* 31 Aralık tarihi itibariyle

Eğitim Parkı 12 10

Öğrenim Birimi 53 52

Ateşböceği 20 21

İl Temsilciliği 2 3

TOPLAM 87 86

YILLARA GÖRE ETKİNLİK NOKTASI SAYILARI

2010* 2011*

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın girişimi ile Bolu 
Belediyesi tarafından tahsis edilen Gülez-
ler Konağı’nda Bolu İl Temsilciliği açıldı. 
Afyonkarahisar Öğrenim Birimi faaliyet-
lerine okul çalışmaları ile başladı. Aralık 
ayında ise Afyonkarahisar Valiliği’nin des-
teği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tara-
fından bina tahsisi yapıldı.

Adım Adım oluşumu tarafından yatırım ve 
işletme sponsorluğu üstlenilen Adım Adım 
Ateşböceği’nin yapımı tamamlandı. Böyle-
ce Ateşböceği sayımız 21’e çıktı. 
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Van için… 
23 Ekim 2011’de meydana gelen deprem sırasında 
Van’da bulunan 1 Eğitim Parkı ve 3 Öğrenim Birimi-
miz etkinliklerini sürdürüyordu. Çocuk, gönüllü ve ça-
lışanlarımızın hiçbir zarar görmediği deprem Van’da 
büyük yıkıma neden oldu. 

Depremin hemen ardından Van’da kurulan İl Afet ve 
Koordinasyon Masası ile koordinasyon halinde Van 
Feyyaz Tokar Eğitim Parkımızın kapılarını deprem-
zedelere açtık. Yakın çevrede yaşayan ailelerin yanı 
sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) tarafından yönlendirilen mülteci ve sığın-
macı ailelerin konakladığı parkımızda yaklaşık 3.000 
kişiye geçici barınma sağladık. 

Van’a yönlendirilen Ateşböceklerimiz, gerçekleştiri-
len TEGV etkinliklerinin yanı sıra, bölgede görev ya-
pan diğer kurumlara da ev sahipliği yaptı. Deprem 
bölgesinde yürüttüğümüz başarılı çalışmalar ve ta-
lepler sonucunda Van Merkez, Erciş, Muradiye ve 
Çatak’ta faaliyet gösteren Ateşböceği sayısı 5’e ulaş-
tı, toplamda 2.534 çocuğa etkinlik verildi. 2012 yılının 
ilk günlerinde 3 Ateşböceğinin daha bölgeye gönde-
rilmesine karar verildi. Van’da yaşanan özel koşul-
lar da dikkate alınarak Ateşböceklerinde çocuklarla 
birlikte uygulanmak üzere özel bir eğitim programı 
oluşturuldu. Farklı koşullara rahatlıkla uyarlanabil-
mesi amacıyla kısa süreli ve modüler olarak hazır-
lanan eğitim içeriklerimizle, çocuklarımızın öğren-
meyi sürdürürken iyi vakit geçirmeleri ve çocukların 
deprem sonrası sosyo-psikolojik iyileşmelerine katkı 
sağlanması amaçlanıyor.

Pek çok bağışçımız, destekçimiz, çalışanımız, gö-
nüllümüz, paydaşımız depremin ardından Vakfımı-
zı arayarak desteğe hazır olduklarını bildirdiler. Bu 
kapsamda sağlanan desteklerle hem parkımızda 
konaklayan depremzedelerin hem de Ateşböcekle-
rinde yürütülen etkinliklere katılan çocukların temel 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. 

Diğer illere giden depremzede çocukların etkinlikle-
rimizden faydalanabilmesi için bulunduğumuz iller-
deki Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşüldü. 

Ülkemizin afet profili ve Etkinlik Noktalarımızın içinde 
bulunduğu riskler hakkında genel bir fikir vermek ve 
etkinlik noktalarımızı deprem ve diğer afetlerin ya-
ratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirmek, içinde 
bulunulan tehlikeyi azaltmak için neler yapılabileceği 
konusunda bilgi vermek, afete hazırlığın aşamalarını 
tanıtmak amacıyla Afete Hazırlık Kitapçığı hazırlandı.

Aygaz 3 Ateşböceğimiz, Ankara’nın Polatlı ilçe-
sinde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocuk-
larını TEGV etkinlikleriyle buluşturdu. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, gezici tarım 
işçilerinin yaşam standartlarını yükseltmek için 
hazırladığı eylem planı doğrultusunda Polat-
lı Kaymakamlığı’nın barınma, ulaşım, eğitim ve 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluştur-
duğu çadır kentte, çocukların tarım işçisi olarak 
çalıştırılmalarını önlemek ve eğitimlerini sürdü-
rebilmelerini sağlamak üzere iki adet çadır okul 
kuruldu. Polatlı Kaymakamlığı ile gerçekleştirdi-
ğimiz işbirliği neticesinde Aygaz 3 Ateşböceğimiz 
de 2 hafta süreyle, çadır kentte bulunan çocuk-
larla etkinlikler gerçekleştirdi. 

BP Çocuk Tiyatrosu, Eti Çocuk Tiyatrosu, Bosch 
Çevre Tiyatrosu, İstanbul Kültür ve Sanat Vak-
fı Rahmi Koç Müzesi Müzebüs, Pera Müzesi ve 
PACE Atölyeleri ile yürütülen işbirliği sonucunda 
binlerce çocuğumuz tiyatro izledi, müze gezisi ve 
atölye çalışmalarına katıldı. 

2005 yılından beri sürdürülen Koç Akademi Li-
der Geliştirme Programları Lider ve İnsan Sos-
yal Sorumluluk Proje çalışmaları 2011 yılında da 
sürdürüldü. Proje kapsamında, 2011 İstanbul Yaz 
Etkinlikleri Kapanış Şenliği ve Çocuk Hakları Ki-
tap Kampanyası gerçekleştirildi.
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Mevsimlik 
İşçilerin
Çocuklarına 
TEGV Desteği

Kurumlarla 
Ortak 
Çalışmalarımız
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iz İlköğretim çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

hazırlanan TEGV eğitim programları ve etkinlikleri, çocukların aktif öğrenme ortamlarında, te-

mel kavram, beceri, değer ve tutumları kazanmalarına ve her çocuğun kendisini tanımasına ve 

yeteneklerini keşfetmesine fırsat tanıyor. 

Her biri yaklaşık 90 dakika süren, çocuk katılımını teşvik eden öğrenme yöntemlerinin kulla-

nıldığı, esnek, içerikleri alanında uzman danışmanlar ve TEGV program geliştirme sorumluları 

ile birlikte geliştirilen eğitim programlarımız, çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri, 

yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri, aktif katılımlarının ön planda olduğu ve çeşitli eğitim mal-

zemeleriyle desteklenen öğrenme ortamlarında uygulanıyor. 

TEGV eğitim programlarına katılan çocuklar, not, karne, derecelendirme gibi “başarı” temelli 

değerlendirmelere tabii tutulmaz ve çocukların etkinliklere katılımı gönüllüdür. Çocuklar okul 

içi ve okul dışı zamanlarda istedikleri eğitim programına veya etkinliğe katılabilmektedir. TEGV; 

Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri ile 

çocukların hizmetindedir. 

Eğitim programlarımızın etkin ve verimli biçimde uygulanmasının izlenmesi, bağışçılara ve fark-

lı paydaşlara çalışmalarımızın etkisinin aktarılması ve Vakfın stratejilerine yön verilmesi ama-

cıyla ölçme-değerlendirme çalışmaları yürütülüyor. Ölçme-değerlendirme, program geliştirme 

ve uygulama sürecinin bütünleşmiş bir parçasıdır. 2011 yılında; “Okuyorum, Oynuyorum”, “Genç 

Formalar”, “Düşler Atölyesi”, “Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum”, “Birikim”, “Sağlığı Geliştirme”, 

“Eğlen, Öğren, Hijyen”, “Kendime Yolculuk”, “Drama Atölyesi”, “Araştırma Atölyesi” ve “Bilgi Benim 

İşim” eğitim programlarımızda ölçme-değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 
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Yarıyıl
Uygulaması 
Eğitim Stratejisi gereğince, pilot uygulaması Eylül 

2009-Haziran 2010 tarihleri arasında yapılan yarıyıl 

düzenindeki uygulamalar, 2010-2011 Etkinlik Yılı iti-

bari ile tüm sahamızda yaygınlaştırıldı. Yaygın uygu-

lamaya geçilen Eğitim Programları ile gerek çocuk-

larda, gerekse gönüllülerdeki TEGV Etkisi’nin daha 

güçlü ve kalıcı olacağını düşünüyoruz.

Eğitim 
Programları 
Çeşitleri 
Eğitim Programları kapsamında, 7-16 yaş grubuna 

yönelik Standart Etkinlikler, Kulüp Etkinlikleri, 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 eğitim 

yöntemlerinin kullanıldığı aktif öğrenme ortamlarında 

2011 yılında 16 standart etkinliğimiz uygulandı. Stan-

dart etkinlikler, bir etkinlik dönemi süresince uygula-

nan, çocukların sınıf düzeylerine uyumlu, amaç, hedef 

ve içerikleri danışmanların desteğiyle hazırlanmış ve 

tüm sahada yaygınlaştırılması hedeflenen, Vakfımıza 

özgü etkinliklerdir. Eğitim programlarımızın yaklaşık 

yarısı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla çeşitli 

kurumlar tarafından destekleniyor. 
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Basketbol Gönüllüleri

TOFAŞ Spor Kulübü desteği ile yürütülen Basketbol 
Gönüllüleri programı kapsamında gerçekleştirilen 
FiatBall Basketbol Şenliği, bu yıl ilk defa sadece kız 
takımlarının katılımı ile organize edildi. TEGV’den 
12 Eğitim Parkı ile Mardin Merkez, Savur ve Midyat 
Öğrenim Birimleri’nden gelen 15 takımın ve Mersin 
TOFAŞ Basketbol Okulu’nun katıldığı FiatBall ile, kız 
takımları bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışma-
ları turnuva maçlarında sergileme imkânı buldular. 
 

Bilgi Benim İşim

2.-8. sınıf çocuklarına yönelik olarak hazırlanan Bilgi 
Benim İşim ile oyun, simülasyon, drama, grup çalış-
ması gibi aktif katılım ortamı sağlayan etkinliklerle, 
çocukların sürecin bir parçası olarak, teknolojik ge-
lişmeleri takip eden ve bilişim teknolojilerini bilinç-
li olarak kullanabilen bilgisayar okuryazarı bireyler 
olarak yetişmeleri amaçlanıyor. TEGV etkinlik nok-
talarında uygulanmakta olan program, uygun altya-
pı koşullarına sahip ilköğretim okullarında da uygu-
lanıyor.
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Birikim

Citibank desteği ile yürütülen Birikim programı, 4.-
8. sınıf çocuklarının bilinçli tüketim alışkanlıkları ve 
tüketici davranışları geliştirmesine destek olma-
yı amaçlıyor. Eğitim Parkları ve Öğrenim Birimlerin-
de uygulanmakta olan program,  içeriği düzenlene-
rek 2011 yılında İl Temsilciliklerinde de uygulanma-
ya başlandı. Birikim programına katılan çocuklar, yıl 
boyunca kendi etkinlik noktalarında birçok proje ge-
liştirerek, dönem sonunda projelerini sunma imkânı 
buldular.

Drama Atölyesi 

Drama Atölyesi, 2.-8. sınıf çocuklarının bireysel geli-
şimlerini destekleyen, özgüven, empati gibi temel ki-
şisel becerileri kazanmalarını ve iletişim becerilerini 
geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Çocuğa, sözel 
ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme beceri-
leri, kendine güven, anlama-dinleme-kavrama beceri-
leri kazandırılması programın temel hedefleridir. 

Düşler Atölyesi

2003 yılından bu yana Nokia ve International Youth 
Foundation (IYF) işbirliği ile 1.-6. sınıf çocuklarına yö-
nelik olarak yürütülen Düşler Atölyesi programının 
protokol süresi 2011 yılında tamamlandı. Bu süreçte 
12 Eğitim Parkı ve 10 Öğrenim Biriminde uygulanan 
Düşler Atölyesi programı kapsamında; 3.082 gönül-
lümüzün desteği ile 81.742 çocuğa ulaşıldı. Düşler 
Atölyesi Programı, Eğitim Parklarında Vakıf kaynak-
ları ile sürdürülmeye devam ediyor.

Düşünebilen Çocuklar

Düşünebilen Çocuklar, çocukların zihinsel becerile-
rini geliştirerek sorgulayıcı düşünce ile yargılama 
ve değerlendirme yetilerinin yerleşmesini sağlama-
yı hedefleyen bilimsel temelli bir programdır. Prog-
ramın içeriği 6.-8. sınıf çocukları için 2 ayrı modül-
den oluşuyor.

Genç Formalar 
2008 yılından bu yana Migros’un desteği ve Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile yürütülen Genç 
Formalar programı kapsamında 11-12 yaş grubu ço-
cuklarına “sporcu etiği” ve “fairplay” anlayışına daya-
lı bir futbol bilgisi veriliyor. Programda ayrıca bir yı-
lını dolduran gönüllülere TFF tarafından UEFA E Tipi 
Antrenör Lisansı veriliyor. Çocukların sağlıklı yaşam, 
hoşgörü gibi kavramlara aşina olmalarını sağlamak 
ve daha mutlu bireylerin yetişmesine katkıda bulun-
mak amacıyla geliştirilen program kapsamında bu-
güne kadar eğitim verilen 141 gönüllünün desteğiyle 
3.017 çocuk etkinliği gerçekleştirildi.
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Kariyer 
Yolculuğuma Başlıyorum 
Visa Europe ve Türkiye’deki 23 üye bankasının Renk-
li Ufuklar isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında yürütülen Kariyer Yolculuğuma Başlıyo-
rum programı, 6.-8. sınıf çocuklarında kariyer bilinci-
nin gelişmesi yönünde doğru altyapıyı kurarak ken-
di ilgi alanlarını ve becerilerini keşfetmeleri, meslek-
ler dünyasının çeşitliliği ve mesleklerin birbirleriyle 
bağlantılarını fark etmelerini sağlamak amacıyla ge-
liştirilmiştir.

2011 yılında Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum progra-
mının iletişim faaliyetleri kapsamında “11 İl, 11 Mes-
lek” etkinliği düzenlendi ve 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nda Renkli Ufuklar Projesi’ne 
katılan çocuklarımızın hazırladığı Milliyet Renkli 
Ufuklar Gazetesi dördüncü kez okurları ile buluştu.   

‘Renkli Ufuklar’ projesi kapsamında, Infakto Rese-
arch Workshop tarafından Kariyer Yolculuğuma Baş-
lıyorum programına katılan 400 çocuk ve benzer 
özelliklere sahip ancak programa katılmamış çocuk-
lar ile yapılan araştırma, programa katılan çocukla-
rın mesleklere yaklaşımının ve meslekleri değerlen-
dirirken önceliklerinin olumlu yönde değiştiğini gös-
terdi. 

Kendime Yolculuk 

Kendime Yolculuk, çocuklarda kişisel farkındalık (ilgi 
alanları, güçlü yanları, farklılıkları, rolleri vb.) kazan-
dırmayı ve sosyal becerilerini (beden dili, iletişim be-
cerisi, arkadaş edinme vb.) geliştirmeyi hedefleyen 
bir programdır. Programın içeriği, 2.-3., 4.-5., 6.-7. ve 
8. sınıf çocukları için 4 ayrı modülden oluşuyor.   
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Küçük Sanatçılar 
Küçük Sanatçılar, çocuk ve gençlere plastik sanat-
lar yoluyla yaşam becerisi kazandırmayı hedefleyen 
bir programdır. Hedef kitlesini 1.-5. sınıf çocukların 
oluşturduğu programın içeriği resim, heykel, sera-
mik, atık malzeme, baskı resim ve sanatçı tanıma ve 
tanıtma alanlarından oluşuyor.

Lego Robot 
Lego Robot, çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirir-
ken, onların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve takım ça-
lışması becerilerini artırmalarını hedefliyor. 3.-8. sı-
nıf çocuklarından oluşturulan etkinlik gruplarında 
gerçekleştirilen etkinliklerde, belirlenen tema hak-
kında araştırma yapılarak bir konu seçiliyor, Lego 
setleriyle bir robot tasarlanıp bilgisayar programı 
aracılığıyla robota hareket veriliyor ve yine Legolar-
dan oluşan tema setleri üzerinde tanımlanmış gö-
revler yerine getiriliyor. Yılın temasına uygun proje-
ler geliştiren çocuklar, yaptıkları ekip çalışmalarını 
ortaya koyacak sunumlar hazırlayarak First Lego Lig 
turnuvalarına katılıyor, böylece yaşıtlarıyla paylaşım 
imkânı buluyorlar.  

Matematik, Fen ve Ben 

Geniş bir bilim kurulu tarafından hazırlanan Matema-
tik, Fen ve Ben programı, ilköğretim çağındaki çocuk-
ların fen ve matematik alanlarında temel eğitim des-
teği alabilmeleri; dünyayı, doğayı ve evreni sorgulaya-
bilmeleri, düşünce ve beceri geliştirebilmeleri ama-
cıyla hazırlanmıştır. Özel olarak tasarlanmış çocuk 
kitapları ve eğlenceli eğitim malzemeleri, programın 
en önemli eğitim araçlarıdır. Çocukların fen ve ma-
tematik alanları ile ilgili olumlu tutum geliştirmeleri 
amaçlanan Matematik, Fen ve Ben programı ile okul 
başarılarına da katkıda bulunulması hedefleniyor.  
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Nirun Şahingiray  
Yurttaşız, Katılımcıyız 
Örnek yurttaş, değerli bağışçımız Nirun Şahingiray 
adına 2.-8. sınıf çocuklarına yönelik hazırlanan ve 
2010 yılında 11 etkinlik noktasında pilot olarak uy-
gulanan Yurttaşız, Katılımcıyız programı; 2010-2011 
İlkbahar Etkinlik Döneminde tüm etkinlik noktaların-
da yaygın uygulamaya geçti.

Yurttaşız, Katılımcıyız programı, çocukların ve genç-
lerin, çağcıl, haklarını bilen, kalıpyargılardan, önyar-
gılardan, ayrımcılıktan, şiddetten uzak, toplumsal ko-
nular üzerinde -ve genelde- eleştirel düşünebilen bi-

reyler ve yurttaşlar olarak yetişmelerine katkı yap-
mayı amaçlıyor. Program içeriği, birey-toplum algısı, 
çocuk hakları, önyargı-kalıpyargı-ayrımcılık, toplum-
sal cinsiyet, medya, iletişim, uzlaşma, katılım temala-
rını ve proje çalışmalarını içeriyor. 

Okuyorum Oynuyorum 
Yapı Kredi Bankası desteği ile 2006 yılından bu yana 
yürütülen Okuyorum Oynuyorum programı, 1.-5. sınıf 
çocukların ‘dinleme - anlama’ ve ‘konuşma - anlatma’ 
becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı okuma yak-
laşımı ile hazırlanan bir programdır. Program; oku-
ma, yazma, görsel okuma, anlama, ilişki kurma, eleş-
tirme, tahmin etme ve değerlendirme gibi becerile-
ri geliştirecek etkinlikleri kapsıyor. Çocukların büyük 
bir coşkuyla etkinliklere katıldığı ‘Okuma Adaları’nda 
gerçekleştirilen program, ikinci üç yıllık dönemine 
devam ediyor. 

Okuyorum Oynuyorum programının iletişim faali-
yetleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Çocuk Hakla-
rı Tiyatrosu’nda;  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12 
maddesinden uyarlanan çocuk oyunlarını bir yarıyıl 
süresince on dokuz değerli tiyatro sanatçısı ile bir-
likte çalıştılar. 

Okuyorum Oynuyorum kapsamında programda kulla-
nılan öykü kitaplarının yazarlarından;  ilk kahraman-
larını veya ilk edindikleri kitabı anlattıkları birer mek-
tup yazmaları istendi. Aytül Akal, Meral Akar Temiz-
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yürek, Arslan Sayman, Pelin Güneş, Şule Tankut Jo-
bert, Sevim Ak, Seza Kutlar Aksoy ve Bilgin Adalı’nın 
el yazıları ile yazdıkları mektupları çocuklarımızla 
paylaştık. Okudukları kitapların yazarlarından gelen 
mektupları büyük bir heyecanla karşılayan çocuklar 
da yazarlara kendi kahraman ve kitaplarını anlattık-
ları mektuplarını yazdılar.

Ankara’da gerçekleştirilen “III. Çocuk ve Gençlik Ede-
biyatı Sempozyum”una Okuyorum Oynuyorum atöl-
ye çalışması ile katılım sağlandı. Öğretmen, öğret-
men adayları ve edebiyat çevresinden oluşan 42 kişi-
nin katıldığı atölyede programın etkinlik uygulaması 
gerçekleştirilerek; program hakkında bilgiler verildi. 

Oyunlarla Spor 

Oyunlarla Spor, çocukların oyun yoluyla hareket ede-
rek sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıkları kazanmaları-
nı ve yaşam boyunca spor yapma alışkanlığı edinmiş 
kişiler olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlayan bir 
programdır. Program 1.-8. sınıf çocuklarına yönelik 
olarak 2 seviyeden oluşturulmuştur. Oyunlarla Spor 
1’in içeriğini ‘Hareket Eğitimi Modeli’, Oyunlarla Spor 
2’nin içeriğini ise ‘Spor Eğitimi Modeli ile Badminton/
Korfbol Eğitimi’ oluşturuyor. 

Sağlığı Geliştirme 
İbrahim Etem ve Seyyide Ulagay adına oluşturulan 
fon desteği ile hazırlanan Sağlığı Geliştirme progra-
mı ile 3.-8. sınıf çocuklarının doğru sağlık davranış-
ları kazanabilmelerine aracı olunması ve kendi sağ-
lıkları üzerinde denetim kazanmalarının sağlanması 
hedefleniyor. 
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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 so-

rumluluk projeleri geliştirmeleri, projelerinin sonu-

cunda bilgilendirme afişleri, el ilanları, tiyatro oyunları 

gibi somut ürünler ortaya koyarak okullarında bu 

konularla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışmaları 

amaçlanıyor. 2005’te Milli Eğitim Bakanlığı ile imza-

lanan “Sosyal Etkinliklere Destek Projesi Protokolü” 

kapsamında ilköğretim okullarında uygulanan 

programın hedef kitlesini ilköğretim 3., 4., 5., 6., 7. ve 

8. sınıf çocukları oluşturuyor. 

Kısa Süreli 
Standart 
Etkinlikler
Ayın Değeri Etkinlikleri

TEGV’in en önemli amaçlarından biri de çocukların 

temel evrensel değerlere sahip bireyler olar-

ak yetişmelerine katkı sağlamaktır. 2011 yılında 

Vakfımızda gerçekleştirilen Ayın Değeri etkinlikleri, 

TEGV misyonunda ifade edilen tutum ve değerlerle 

ilişkilendirilerek sistemli bir hale getirildi. Değer 

eğitimleri kapsamında Nisan ayından başlamak üzere 

sırasıyla “Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılık”, “Barış 

ve Hoşgörü”, “Çevreye Saygı ve 2011 Ormanlar Yılı”, 

“Yaratıcılık ve Özgüven”, “Bireysel ve Toplumsal So-

rumluluk”, “İnsan Hakları ve Demokrasi” etkinlikleri 

geliştirilerek tüm etkinlik noktalarımızla paylaşıldı.

Evimiz İstanbul 

Aralık 2009 - Aralık 2010 tarihleri arasında, Vakfımızın 

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü Evimiz 

İstanbul Projesi; İstanbul’da yaşayan ilköğretim 

cağındaki çocuklarda İstanbul ve İstanbul Kültür 

Başkenti konularında farkındalık yaratılmasını, kent 

kültürü bilincinin geliştirilmesini, kentin kültürel 

dokusu üzerine farkındalık yaratılmasını, kentsel 

aidiyet duygusunun güçlendirilmesini, kültür ve 

sanat konusundaki yaratıcılıklarının desteklenmesini 

amaçlamıştır.
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Yenilenen 
Eğitim 
Programları / 
Etkinlikler
Ateşböceği Programı

Ateşböceği eğitim programı, çocuklarda kendini ifade 

edebilme, özgüven, yaratıcılık, eleştirel düşünme, 

empati kurabilme ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, 

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 etkinliklerinden 

oluşuyor. Bu kapsamda; sınıfta uygulanmak üzere 

Araştırma Atölyesi Programı, bilişim ve teknoloji 

alanında uygulanmak üzere Bilgi Benim İşim eğitim 

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. 

Evimiz İstanbul Projesi Kulüp Etkinlikleri ve “Zaman 

Tünelinde İstanbul” Kısa Süreli Etkinlikleri, 2011 

yılında Vakfımızın kendi kaynakları ile İstanbul’da 

bulunan Eğitim Parkları ve Öğrenim Birimleri’nde 

yürütülmeye devam etti. Aynı şekilde, 2011 yılı boy-

unca Kültür Tırı’nda da revize edilen “Evimiz İstanbul 

Kültür Tırı Etkinlikleri”  uygulanmaya devam etti.

Yenilenebilir Enerji 

Zorlu Enerji desteğiyle yürütülen Yenilenebilir En-

erji programının amacı; 3. 4. ve 5. sınıf çocuklarında 

enerji kaynakları, enerjinin verimli kullanılması 

ve genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları 

hakkında farkındalık oluşturmaktır. 2010 Yaz Et-

kinlikleri Dönemi’nde başlayıp,  Aralık 2011’e ka-

dar TEGV Eğitim Parkları’nda devam eden protokol 

kapsamında 26 gönüllüye eğitim verildi; 1.734 çocuk 

etkinliği gerçekleştirildi. 
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Etkinlik Gezegeni

Etkinlik Gezegeni programı, yarıyıl düzeninde kayıt 

dönemine yetişemeyip, 5.-10. haftalar arasında et-

kinliğe başlayabilecek çocuk gruplarının, bir sonra-

ki dönemi beklerken TEGV’i daha yakından tanıması-

na ve çeşitli konularda çalışmalar yapmasına imkân 

vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ara Dönem Etkinlik-

leri olarak da adlandırılan programı kapsamında bu 

yıl yeni bir içerik oluşturularak etkinlik noktalarımız-

la paylaşıldı. İlköğretim 1. kademe ve 2. kademeye 

yönelik olarak iki seviyede oluşturulan yeni program 

için “Benim Dünyam” konsepti belirlendi. Bu doğrul-

tuda içeriği geliştirilen yeni Etkinlik Gezegeni progra-

mının amacı; çocukların TEGV’i daha yakından tanı-

ması, kendisine ve yaşadığı topluma ilişkin farklı ve 

çok yönlü düşünmesine olanak sağlayan ilgi çekici 

etkinliklerle ufkunun genişlemesi, günümüz dünya-

sında güncelliğini ve önemini koruyan konular hak-

kında olumlu ve sorumlu bir bakış açısı geliştirmesi-

ne katkı sağlamaktır.

Hoş Geldin Saati

Hoş Geldin Saati çocuklarımızın TEGV’de mutlu ve he-

yecanlı bir başlangıç yapmasına katkı sağlamak üze-

re daha hareketli ve eğlenceli bir yapıyla kurgulanan 

2 saatlik (90 dakikalık) bir etkinlik olarak tasarlandı.

2011 Yaz Etkinlikleri 

İlk kez 1997 yılında başlatılan Yaz Etkinlikleri kapsa-

mında uygulanan eğitim programımız için 2011 yılın-

da geniş bir içerik çalışması gerçekleştirilerek “Yaz 

Kulübü” adıyla yeni bir program hazırlandı. Yaz mev-

siminin ana tema olarak ele alındığı etkinlik içerik-

lerinde doğal çevre-ekoloji, tarih-arkeoloji, ülkeler-

kültürler-insanlar, ulaşım, medya-iletişim, edebiyat 

ürünleri, beslenme, spor, güvenlik, uzay-gökyüzü, 

fen-doğa, çocuk hakları, sanat-sanatçılar konuları 

ele alındı; yaz tatilinde gerçekleştirilebilecek pek çok 

aktiviteye program kapsamında yer verildi. 

Yeni Eğitim 
Programları / 
Etkinlikler
Bugünün Çocuğu, 

Yarının Gönüllüsü 

Türkiye’nin en geniş gönüllü ağıyla çalışan Vakfımız 

için sosyal sorumluluk ve gönüllülük kavramları ka-

dar, TEGV etkinliklerini alan çocukların, sonrasın-

da TEGV ve diğer sivil toplum örgütlerinde gönüllü-

lük yapmaları özel bir önem taşımaktadır. Çeşitli eği-

tim programlarımızda sıklıkla vurguladığımız bu kav-

ramlar üzerine, 2011 yılında özel bir etkinlik gelişti-

rildi. Çocuklarda sosyal sorumluluk ve gönüllülük bi-

lincinin geliştirilmesinin amaçlandığı program, 2011 

yılından itibaren tüm etkinlik noktalarımızda uygu-

lanmaya başladı.
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Eğlen, Öğren, Hijyen

Unilever Türkiye’nin, Domestos ve Lifebuoy marka-

larının desteğiyle sürdürülen ve Kısa Süreli Stan-

dart Etkinlik olarak adlandırılan Eğlen, Öğren, Hijyen 

programının amacı çocuklarımızın hijyen ve öz ba-

kım konusunda farkındalıklarını arttırarak, doğru te-

mizlik alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olmak-

tır. Çocukların edindikleri bu bilgiler doğrultusunda, 

günlük hayatlarındaki okul ve ev gibi yaşam alanla-

rında hijyen koşullarını sağlamaları, doğru temizlik 

alışkanlıkları geliştirmeleri de hedefleniyor. 

Nisan ayında pilot uygulaması yapılan, Haziran ayın-

da ise yaygın uygulamaya geçilen Eğlen Öğren Hij-

yen programı ile üç yıl boyunca 215.000 çocuğa ve 

4.000’den fazla gönüllüye ulaşılması hedefleniyor. 
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TEGV’de uygulanan bütün eğitim programları Vakfımızın en büyük gücünü teşkil eden gönüllü-

ler tarafından hayata geçiriliyor. Gönüllülerimiz, etkinlik noktalarımızda çocuklarımızı sevgi ve 

güleryüzle karşılıyor, beraber geçirdikleri zaman boyunca çocuklarımıza eşlik ediyor, onları yön-

lendiriyor ve eğitimlerinde yardımcı oluyorlar. 2011 yılında toplam 10.027 aktif gönüllümüzün 

desteği ile faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.

Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında, 2010-2011 etkinlik yılında da üniversite öğrencileri 

TEGV noktalarında gönüllülük yaptı. Böylece, 2007 yılından bu yana Topluma Hizmet Uygulama-

ları kapsamında 42 üniversite ile yürüttüğümüz işbirliği çerçevesinde 3.000’den fazla üniversite 

öğrencisi gönüllülük kavramıyla tanıştı ve Vakfımıza destek verdi. 

TEGV’de verilen gönüllü eğitimleri sayesinde gönüllü adayları, eğitim programlarını çocuklara en 

doğru şekilde aktarmak üzere, donanımlı bir şekilde hazırlanıyorlar. 2011 yılında TEGV’e destek 

veren gönüllüler kişi başı ortalama 23 saat gönüllü eğitimi aldılar.

Vakfımıza destek veren gönüllülerin çocuklarımız üzerindeki olumlu etkisinin en önemli göster-

gesi, daha önce TEGV çocuğu iken gönüllümüz olanların sayısıdır. 2011 yılı sonu itibari ile çocu-

ğumuzken gönüllümüz olan kişi sayısı 487’ye ulaştı. 
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Etkinlik Noktaları Bazında Dağılım

%10

EĞİTİM PARKI
ÖĞRENİM BİRİMİ

ATEŞBÖCEĞİ

İL TEMSİLCİLİĞİ
VAKIF MERKEZİ

Öğrenim Durumu Dağılımı

%71

%8

%21

Üniversite MezunuÜniversite Öğrencisi Diğer
Yaş Dağılımı

18-35 35-45 45+

Cinsiyet Dağılımı

Kadın Erkek

%34
%66

%91

%5
%4

%1

%3

%44
%42



3535

Temel Gönüllü Eğitimleri 

Eğitim programlarımızda görev alan gönüllülerimiz 

Temel Gönüllü Eğitimlerini, çocuklarımız ile yapı-

lan etkinliklerin dışındaki diğer alanlarda destek ve-

ren gönüllüler ise “İletişim Eğitimi”ni tamamladıktan 

sonra gönüllü olarak destek vermeye başlıyor.

 

2011 yılında Temel Gönüllü Eğitimleri kapsamın-

da; 10.000’in üzerinde gönüllü TEGV ve gönüllü-

lük konularında temel bilgileri içeren ‘Vakıf Tanı-

tımı Toplantısı’na, 8.000’e yakın gönüllü ‘İletişim 

Eğitimi’ne, 5.000’in üzerinde gönüllü ‘TEGV’de Öğ-

renme Yaklaşımları ve Modelleri Eğitimi’ne ve 400’ün 

üzerinde gönüllü ‘Ateşböceği Gönüllü Eğitimi’ne ka-

tıldı.

Etkinlik Gönüllü Eğitimleri 

Uygulamakta olduğumuz eğitim programlarının bir 

bölümü için, Temel Gönüllü Eğitimleri’ni tamamla-

yan gönüllülerimizin söz konusu eğitim programı içe-

riğine yönelik özel bir eğitim olan Etkinlik Gönüllü 

Eğitimi’ni alması gerekiyor. 

Bu çerçevede; Sağlığı Geliştirme, Düşünebilen Çocuk-

lar, Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum, Okuyorum Oy-

nuyorum, Drama Atölyesi, Düşler Atölyesi, Bilgi Be-

nim İşim, Araştırma Atölyesi Programı, Yenilenebilir 

Enerji, Genç Formalar, Basketbol Gönüllüleri, Yurtta-

şız Katılımcıyız, Oyunlarla Spor ve Matematik, Fen ve 

Ben eğitim programlarının gönüllü eğitimlerine 2011 

yılında toplam 3.103 gönüllümüz katıldı.  

Ateşböceği Gönüllü Eğitimi

Ateşböceği Gönüllü Eğitimi, TEGV’de Ateşböceği Ge-

zici Öğrenim Birimleri’nde etkinlik gönüllüsü olmak 

isteyen tüm gönüllülerin alması zorunlu olan bir gö-

nüllü eğitimidir. Ateşböceği Gönüllü Eğitimi’nin temel 

amacı, gönüllülerin, TEGV’deki uygulamaları doğ-

ru bir şekilde algılaması ve bu uygulamaların eğitim 

alanındaki bazı temel kuram ve yaklaşımlarla örtüş-

tüğünü kavramasıdır. 
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Gönüllü
Arama Bulma 
Çalışmaları
2011 yılında, 325’i üniversitelerde olmak üzere 

toplam 556 adet stand tanıtım çalışması gerçekleş-

tirildi. 1.897 gönüllümüzün desteği ile gerçekleş-

tirilen stand/tanıtım çalışmalarında 8.914 gönüllü 

adayının başvurusu alındı.

2011 yılında, saha çalışmaları bir önceki seneye 

göre %21 oranında arttırıldı. Yapılan stand çalış-

malarının yanı sıra web sitesindeki “Gönüllümüz 

Olun!” modülü aracılığıyla da toplam 8.061 gönül-

lülük başvurusu alındı. 

Gönüllü
Eğitimleri
Yerel Eğitmen Modeli 

Gönüllülerimize yönelik eğitim programlarımızın 

tüm etkinlik noktalarımızda yaygın olarak uygulan-

masının sağlanması ve bu eğitimlerden daha çok 

gönüllünün daha etkin faydalanması amacıyla top-

lam yerel eğitmen sayısı 797 oldu.
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Gönüllülerimizin 
Gelişimi ve 
Motivasyonu 
İçin
Bölgesel Gönüllü Toplantıları 

2011 yılında İstanbul, Eskişehir, İzmir, Şanlıurfa ve 

Sivas illerinde gerçekleştirilen 5 TEGV Bölgesel Gö-

nüllü Toplantısında yaklaşık 3.500 gönüllü ile bir ara-

ya gelindi. Toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 

Genel Müdürümüz ve Yöneticilerimiz ile bir araya ge-

len gönüllülerimize, Vakfımızın faaliyetleri hakkında 

bilgi verildi, soruları yanıtlandı. Gönüllülerimiz çeşit-

li konulardaki düşünce, görüş ve önerilerini dile ge-

tirme fırsatı buldular. Bu yıl Bölgesel Gönüllü Top-

lantılarına paydaşlarından biri olduğumuz Bilgi Genç 

Sosyal Girişimci finalistleri katıldı ve başarı öyküleri-

ni anlatarak gönüllülerimize ilham verdi.  

Anadolu Yaz Gönüllüsü Projesi 

2001 yılından beri sürdürdüğümüz Anadolu Yaz Gö-

nüllüsü Projesi ile gönüllülerimiz, TEGV Yaz Etkinlik-

leri süresince, yaşadıkları yerleşim yeri dışındaki et-

kinlik noktalarında sorumluluk üstleniyorlar. 2011 yı-

lında Anadolu Yaz Gönüllüsü Projesi kapsamında 16 

etkinlik noktasından toplam 25 gönüllü 7 farklı et-

kinlik noktasına yönlendirildi. Böylelikle 2001 yılın-

dan bu yana projeye katılan gönüllülerin sayısı top-

lam 371’e ulaştı.  
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Avrupa Gönüllü Hizmeti

Avrupa Gönüllü Hizmeti, Avrupa ülkelerinde bir si-

vil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içe-

rikli projelerde çalışmalarda bulunmaya yönelik bir 

gönüllülük projesidir. Gönüllülerin yiyecek, barın-

ma, 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 ülke-

sinde gönüllü olmasına imkân tanımaktadır. 28 Eylül 

2011’de Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında ev sa-

hibi, gönderen ve koordinatör kuruluş olmak üzere 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı’na başvurumuzu gerçekleştirdik. 16 Ara-

lık 2011’de Vakfımıza Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-

lik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yapı-

lan akreditasyon ziyareti ardından, 22 Aralık 2011’de 

akredite olduk. Bu kapsamda önümüzdeki dönem iti-

bariyle yılda 4 Avrupa Gönüllü Hizmeti gönüllüsüne 

ev sahipliği yapabilecek, 15 gönüllümüzü Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerine gönüllülük yapmak üzere göndere-

bileceğiz. 

Dünya 
Gönüllüler Günü
Türkiye’de gönüllülük bilincini arttırmak ve gönüllü-
lüğü teşvik etmek amacıyla, Vakfımız 2003 yılından 
bu yana, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kendi 
bünyesinde organize ettiği çeşitli etkinlikler ile kut-
luyor. Türkiye çapındaki etkinlik noktalarımızda ve 
Genel Merkezimizde gerçekleşen kutlama faaliyet-
leri ile potansiyel gönüllülere, karar alıcılara ve sivil 
toplum örgütlerine ulaşmayı ve böylece ülkemizde 
gönüllülük bilincinin artması yolunda öncülük etmeyi 
hedefliyoruz. 
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Dünya Gönüllüler Günü 
Konferansı

TEGV olarak 2006 yılında başlattığımız Dünya Gönül-

lüler Günü Konferanslarının altıncısı Avrupa Gönüllü-

lük Yılı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gönüllüler Yılı’nın 

10. yıldönümü çerçevesinde “Gönüllü Ol! Fark Yarat!” 

teması ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Gönüllüler Programı 

(UNV) işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirildi.

UNV’nin, Dünya Gönüllüler Yılı’nın 10. yıldönümü ve-

silesiyle hazırladığı ‘Birleşmiş Milletler Dünyada Gö-

nüllülüğün Durumu Raporu’nun ülke lansmanı, dünya 

ile birlikte Vakfımızın Dünya Gönüllüler Günü Konfe-

ransında yapıldı. Lansmanın ardından, ‘Dünyada Gö-

nüllülüğün Durumu Raporu’na ilişkin bir panel ve 21 

STK temsilcisinin katılımıyla bir yuvarlak masa top-

lantısı gerçekleştirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen lansmana, Birleşmiş Mil-

letler ‘Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu’ eki-

bi, Türkiye Hükümeti, Türkiye’deki Birleşmiş Millet-

ler kurumları, Avrupa Birliği Delegasyonu yetkilileri 

ile birlikte, Türkiye’de faaliyet gösteren 30 farklı STK 

ve 20 farklı kurum (üniversite vb.) temsilcileri ve gö-

nüllülerden oluşan 300 kişi katıldı.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, Türk Ulu-

sal Ajansı Halkla İlişkiler Koordinatörü Ali Yurtsever 

ve UNDP Program Yöneticisi Hansın Doğan’ın açılış 

konuşmalarının ardından, Birleşmiş Milletler Gönül-

lülük Politikaları Danışmanı Mae Chao, ‘Dünyada Gö-

nüllülüğün Durumu Raporu’nun sunumunu yaptı.

Sunumun ardından, ‘Dünyada Gönüllülüğün Durumu 

Raporu’nun değerlendirildiği panel oturumuna ge-

çildi. Panele, Genel Müdürümüz Nurdan Şahin, UNDP 

Yoksulluğun Azaltılması Programı Yöneticisi Berna 

Bayazıt Baran, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü 
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Uygar Özesmi, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali 

Çarkoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve 

Demokratikleşme Bölüm Yöneticisi Fredrica Cruce 

katıldı. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da konferans internet 

üzerinden canlı yayınlandı. 

Birleşmiş Milletler Gönüllüler Programı tarafından 

düzenlenen “Dünyamızı Aydınlatalım” başlıklı çev-

rimiçi yarışmaya etkinlik noktalarımız çektikleri fo-

toğraflarla katıldı. Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel 

Eğitim Parkımızın gönderdiği fotoğraf, 1.200 fotoğ-

raf arasında yapılan eleme ve oylamayla birinci se-

çilerek Birleşmiş Milletler Gönüllüleri sayfasının 

Facebook’taki profil fotoğrafı olarak yayınlanmaya 

hak kazandı. 

Yerel Gönüllü Günleri

Dünya Gönüllüler Yılı’nın 10. yıldönümü olması ve Av-

rupa Gönüllük Yılı ilan edilmesi vesilesiyle, 2011 Dün-

ya Gönüllüler Günü öncesinde, Türkiye çapındaki tüm 

Etkinlik Noktalarımızda 28 Kasım-2 Aralık 2011 ta-

rihleri arasında Yerel Gönüllü Günleri düzenlendi. Ül-

kemizde gönüllülüğü yaygınlaştırmak ve bu konu-

ya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik 

kapsamında Etkinlik Noktalarımıza davet edilen ye-

rel yöneticiler TEGV’e gelerek gönüllülük yaptılar. 

Türkiye’nin 22 ilinden, 8 Vali, 13 Belediye Başkanı, 14 

Kaymakam, 8 Milli Eğitim Müdürü, 5 hakim ve savcı 

34 noktamızda çocuklarımızla buluştu. 

2011 yılı Citibank Global Gönüllüler Günü, Citibank 

çalışanları ve İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı ço-

cukları ile birlikte kutlandı.
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ız Vakfımız tüm faaliyetlerini 16 yıldır binlerce destekçinin bireysel veya 

kurumsal bağışları ile çok sayıda çeşitli kurum, kuruluş, yerel idare ve 

şahısların ayni destekleriyle yürütmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile 

“izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” arasında yer alan Vakfımı-

zın tüm faaliyetleri ve harcamaları şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları 

temelinde yönetilmekte ve uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşu 

tarafından denetlenmektedir. 

Her geçen yıl gerek kurumsal gerek bireysel bağışçılarımızın sayısında 

kaydettiğimiz artış, tüm toplumun TEGV’i kucakladığını gösteriyor. 2011 

yılında 102.871 adet SMS bağışı ile birlikte, 520 kurumsal ve 5.331 birey-

sel bağışçıdan toplam 12.081.813 TL bağış elde ettik. 
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Bireysel
64.844 Kişi / 3.282.691 TL

Kurumsal
520 Kurum / 8.799.122 TL

100.000 TL VE ÜZERİ

25.000-99.999 TL

5.000-24.999 TL

5.000 TL ALTI

1 Kişi
760.000 TL

17 Kurum
6.568.777 TL

 5 Kişi
190.528 TL

25 Kurum
1.124.918 TL

44 Kişi
340.440 TL

64.794 Kişi
1.991.723 TL

75 Kurum
824.704 TL

403 Kurum
280.723 TL

%23 %75

%13

%9

%3

%6

%10

%61
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Özel Etkinlikler
Alâeddin Yavaşca Konseri

Türk Sanat Musikisi’nin en büyük bestekârlarından, 

yorumcu ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaş-

ca, eserlerinin telif haklarını da içeren mirasını vasi-

yet yolu ile Vakfımıza bağışladı. TEGV olarak kendi-

sine saygı ve şükranlarımızı sunmak üzere, Prof. Dr. 

Alâeddin Yavaşca’nın 85. doğum günü vesilesi ile bir 

konser düzenledik. Yapı Kredi sponsorluğunda, İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edi-

len konser, 1 Mart 2011’de Cemal Reşit Rey Konser 

Salonu’nda gerçekleşti. 

Teleton ve SMS Bağış 
Kampanyası 
TEGV’in, izleyenleri de destek olmaya çağıran özel ya-

yını, bu yıl da Kurumsal İletişim Sponsorumuz Kanal 

D’nin desteğiyle 22 Haziran 2011 gecesi Kanal D’de 

canlı olarak yayınlandı. Cem Davran ve Ezgi Mola’nın 

sunduğu özel yayında, “1 SMS TEGV’e destek! 6 SMS 

Bir Çocuğun Geleceği Demek!” sloganıyla eğitime ve 

çocukların geleceğine destek çağrısı yapıldı. Prog-

rama TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu, 

Uğur Dündar, Saba Tümer, Deniz Çakır, Mert Fırat, 

Emre Karayel, İrfan Değirmenci, Emre Altuğ, Behzat 

Gerçeker ve Enbe Orkestrası, Saadet Işıl Aksoy, Zara, 

Bengü, Redd, Esra Dermancıoğlu ve Burcu Esmersoy 

katıldı.

TEGV’e katkıda bulunmak isteyenler faturalı ve fa-

turasız cep telefonlarından 3353’e kısa mesaj ata-

rak 10 TL bağışta bulundular. Bir çocuğun TEGV’deki 

bir yıllık eğitimine destek olmak isteyenler ise 6 SMS 

(60 TL) göndererek bir çocuğun daha geleceğe umut-

la bakmasını sağladılar.

Kampanya süresince Vakfımıza 75 bin SMS deste-

ği geldi. İki saat süren canlı yayın sonunda SMS’lerle 

birlikte elde edilen toplam 3 milyon TL bağış taahhü-

dü ile yaklaşık 50 bin çocuğun eğitimine destek sağ-

landı.
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“Dedemin İnsanları” 
Film Galası
Yapımcılığını Most Production ve Ay Yapım’ın üstlen-

diği, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği “Dedemin İnsan-

ları” filminin galası, 23 Kasım 2011 tarihinde Vakfımı-

zın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşti. Büyük beğeni toplayan filmin galasından 

elde edilen gelirle 1.000’e yakın çocuğumuzun bir yıl-

lık eğitimine destek sağlandı.

40 Yıllık Bir Akşam

TEGV olarak, 12 Aralık gecesi çok özel bir konsere 

imza attık. Most Production desteği ile organize etti-

ğimiz “40 Yıllık Bir Akşam” isimli konserde, Türk Pop 

Müziği’nin en ünlü sanatçıları çocuklarımıza destek 

olmak için bir araya gelerek, son 40 yıla damgası-

nı vuran unutulmaz şarkılarını söylediler. Lütfi Kır-

dar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçek-

leşen konserde ülkemizin en güçlü seslerine Şef Ha-

kan Şensoy yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni 

Orkestrası eşlik etti. Sunuculuğunu Ezgi Mola ve Sel-

çuk Yöntem’in üstlendiği konserde; Ali Rıza Binboğa, 

Bülent Ortaçgil, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Kenan 

Doğulu, Levent Yüksel, Melike Demirağ, MFÖ, Modern 

Folk Üçlüsü, Nükhet Duru, Sertab Erener, Sezen Aksu 

ve Zülfü Livaneli sahne aldı. Ayrıca Cem Karaca’yı 

temsilen Emrah Karaca ve Barış Manço’yu temsilen 

Gür Akad da birer şarkı seslendirdi. Konser, bütün 

sanatçıların birlikte seslendirdiği Samanyolu şarkı-

sı ile son buldu. Bu özel konserden elde edilen gelir-

le 10.000’e yakın çocuğumuzun daha eğitimine des-

tek sağlandı. “40 Yıllık Bir Akşam” konseri, yılbaşı ge-

cesi NTV’de yayınlandı.
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Uzun Soluklu 
İşbirlikleri
Adım Adım Oluşumu 

2009 yılında Antalya Maratonu’nda TEGV’i destek-

lemeye başlayan Adım Adım Oluşumu, 2011 yılında 

da bu desteğini sürdürdü. 2011 yılında Runtalya ve 

Avrasya maratonlarında koşan Adım Adım Oluşumu 

koşucularının sağladıkları bağışlarla yeni bir TEGV 

Ateşböceği harekete geçti. Kasım 2011’de yapımına 

başlanan Adım Adım Ateşböceği, 2012’nin ilk gün-

lerinde Van’a doğru yola çıkacak.  Bu proje için 145 

Adım Adım üyesi, 2.000’e yakın bağışçıdan 211.558 

TL bağış topladı. Sporcular, Runtalya ve Avrasya ma-

ratonlarının yanı sıra Boğaziçi yüzme, Gelibolu ve Yel-

ken yarışlarına da katılarak bağış topladılar. 

Adım Adım sporcuları, 2012 Runtalya koşusunda da 

Ateşböceğini desteklemeye devam edecekler ve böy-

lece 3 yıllık işletme giderlerini karşılayarak yaklaşık 

9.000 çocuğun eğitimine destek vermiş olacaklar.

Ekle Destekle

“+1 Sosyal Adım Girişimi”nin ilk projesi olan “Ekle 

Destekle”, internet kullanıcılarının herhangi bir mad-

di bedel üstlenmeden, tercih ettikleri bir sivil toplum 

kuruluşu için kaynak yaratılmasını sağlıyor. Projenin 

katkı sağlayacağı ilk sivil toplum kuruluşları olarak 

TEGV, TEMA ve İKSV belirlendi. 

Ekle Destekle, kullanıcıların internet tarayıcıları-

na www.ekledestekle.com’dan indirerek ekleyecek-

leri bir satırı kullanarak gelir yaratmayı ve elde edi-

lecek gelirin çoğunu, kullanıcının tercih ettiği gönül-

lü kuruluşa aktarmayı hedefliyor. Teknik ve mali açı-

dan son derece güvenli bir altyapıya sahip olan uy-

gulama, uluslararası denetim kuruluşu Deloitte tara-

fından denetleniyor. Projeden yaratılan kaynak şeffaf 

bir şekilde web sitesinde yayınlanıyor ve düzenli ola-

rak rapor ediliyor. 2011 yılında “Ekle Destekle” proje-

sinden Vakfımıza 29.535 TL kaynak sağlandı.
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Eğitim 
Programlarımıza 
ve Etkinlik 
Noktalarımıza 
Destekler
Eğitim Programı Sahiplenme

Unilever, “Eğlen, Öğren, Hijyen” adlı eğitim programı-

nı 3 yıllığına sahiplendi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlaşmaları kapsamın-

da Visa Europe (Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum), 

Yapı Kredi Bankası (Okuyorum Oynuyorum), Citibank 

(Birikim), Migros (Genc Formalar), İbrahim Etem ve 

Seyyide Ulagay (Sağlığı Geliştirme), Tofaş (Basketbol 

Gönüllüleri) TEGV eğitim programı sponsorluklarını 

2011 yılında da sürdürdüler.  

Öğrenim Birimi Sahiplenme 

İsveç kozmetik firması Oriflame Ankara Mamak ve İs-

tanbul Beykoz Öğrenim Birimlerinin işletme giderle-

rini 2 yıllığına üstlendi. Ekim ayında İstanbul Ferit Ay-

san Eğitim Parkında yapılan lansmana ünlü kadın te-

nisçi Caroline Wozniacki katıldı.

Demir Export, Sivas Kangal Öğrenim Birimi sahiplen-

me sözleşmesini yeniledi.  
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Ateşböceği Sahiplenme 

Hürriyet, Van deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdü-

recek bir Ateşböceğimizin işletme giderlerini 1 yıllı-

ğına üstlendi.

Orjin Deri, Nahum Ailesi, Birim Ailesi, Bosch ve Tür-

kiye İş Bankası Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimle-

rinin işletme sponsorlukları, yenilenen sozleşmeler-

le 2011 yılında da devam etti. Tırsan, Tüpraş, Doğan 

Medya Grubu, Aktekin Kardeşler ve Akkök Holding 

Ateşböceği sponsorluklarını 2011 yılında da sürdür-

düler.

Bilgisayar Odası Yenileme 

Tesa Bant A.Ş., Gültepe ve Semiha Şakir Öğrenim Bi-

rimlerinin, IPSOS, Bursa, İpek Kıraç Öğrenim Birimleri 

ile Sema-Aydın Doğan Eğitim Parkının, Şeyda Ertürk, 

Diyarbakır Lice Öğrenim Biriminin, Münevver Uysaler 

İstanbul Beykoz Öğrenim Biriminin, Mutlu Makarna 

Gaziantep Eğitim Parkının, Aygaz, Banvit, Bosch, İş 

Bankası, Tırsan ve Orjin Deri, Ateşböceklerinin bil-

gisayar odalarını yeşil teknoloji olan “N-computing” 

sistemi ile yeniledi.

Ayrıca, Ipsos KMG’nin Mayıs 2011’de düzenlediği 

“Araştırmada Yenilikler” konulu konferansın gelirle-

ri ile Bursa, İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimleri ile 

İstanbul Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkının bilgi-

sayar odaları yenilendi.

Ürün 
İşbirlikleri
Ürün işbirliklerinde, sponsorlarımız, Vakfımız tara-

fından belirlenen asgari bir miktarı sağlayacak şekil-

de, satışlarından elde edilen gelirin belli bir oranını, 

TEGV’e bağışlar ve ürünlerin üzerinde TEGV logosu-

nu kullanır.

2011 yılında Lila Kağıt’ın “Maylo” adlı tüm kağıt ürün-

leri TEGV logosu ile satışa sunuldu. 

Ülker Kellogs ile yapılan işbirliği çerçevesinde fir-

manın Coco Pops, Honey Pops, Kellogg’s Corn Flakes 

markalı ürünleri TEGV logosu taşıdı.

Hakan Çanta 2011 yılı Ağustos-Eylül aylarındaki tüm 

okul ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin bir kıs-

mını Vakfımıza bağışladı. 

2009 yılında Banat ile yapılan ürün işbirliği anlaş-

ması 2011 yılında da devam etti, tüm Banat markalı 

ürünler TEGV logosu ile marketlerde yerini aldı. 

Migros ile 2004 yılından beri sürdürdüğümüz ürün iş-

birliği 2011 yılında da devam etti. 
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Bütün 
Destekler 
TEGV’e
Türkiye’nin önde gelen denetim, vergi ve danışman-

lık şirketlerinden PricewaterhouseCoopers Türkiye 

(PwC) firması yöneticileri ve çalışanlarının sahneye 

koyduğu “Yıldızlar Altında” adlı oyundan elde edilen 

gelir ile 532 çocuğa eğitim desteği sağlandı.

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, 15. sanat yılı nedeniy-

le çıkardığı “İyilik&Güzellik Spor” albümünün tüm ge-

lirini TEGV’e bağışladı. 

Özsüt, “Mutluluk” konsepti ile Okan Bayülgen’in çek-

tiği fotoğraflardan oluşan özel tasarım teşekkür kartı 

ve bloknot yaptırarak tüm noktalarında Vakfımız ya-

rarına satışa sundu. Buradan elde edilen gelir ile 605 

çocuğun eğitimine destek sağlandı.

İşadamı Tahsin Tarhan “Günden Kalan İzler” adlı fo-

toğraf kitabının tüm gelirini Vakfımıza bağışladı ve 

buradan elde edilen gelir ile 334 çocuğun eğitimine 

katkı sağlandı.

Cengiz Solakoğlu, Orhan Öğücü, Yılmaz Bulut ve Meh-

met Gürsoy’un fotoğraflarından oluşan “Uzaktan-

Yakından” adlı sergiden elde edilen gelirin tamamı 

Vakfımıza bağışlandı. Bu sergiden elde edilen gelirle 

371 çocuğumuzun eğitimine katkı sağlandı.

Anemon Otelleri, Afyon ve Denizli’de gerçekleştirilen 

Bölgesel Gönüllü Toplantılarımıza ev sahipliği yapa-

rak, 1.500’e yakın gönüllümüzle buluşmamıza des-

tek oldu. 

 

İnternet üzerinden fırsatlar sunan web sitesi “mar-

kapon.com” ile yapılan işbirliği ile site üyelerine ba-

ğış çağrısında bulunuldu. Bu sayede 48 çocuğun eği-

timine destek sağlandı.

Sosyal sorumluluk projeleri için bağış ve tanıtım plat-

formu olan “benvarim.com” adlı web sitesinden elde 

edilen gelir ile 80 çocuğun eğitimine destek sağlandı.
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2011 yılında çok başarılı geçen Konser, Gala ve Teleton gibi gelir getirici 

faaliyetlerin yanı sıra, TEGV eğitim programlarının iletişim faaliyetleri de ses 

getirdi ve ulusal medyada geniş yer buldu. Vakfımızın tanınırlığını arttıran bu 

faaliyetlerin dışında da iletişim alanında önemli adımlar atıldı.
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Eğitim 
Programları 
İletişim 
Etkinlikleri
11 İl, 12 Meslek

Çocuklarda kariyer bilincinin gelişmesi yönünde doğ-

ru altyapıyı kurmayı hedefleyen Kariyer Yolculuğuma 

Başlıyorum programı çerçevesinde gerçekleştirilen 

“11 İl, 12 Meslek” etkinliği ile kariyerlerinin zirvesin-

deki meslek sahipleri 11 ilde bulunan TEGV Eğitim 

Parklarında çocuklarla buluşarak mesleklerini tanıt-

tılar ve keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.

Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleşen etkinliğe; 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi 

Genel Müdürü M. Özalp Birol, Tiyatro Sanatçıları Cem 

Davran ve Bahtiyar Engin, Karikatürist Erdil Yaşaroğ-

lu, Yazar Kürşat Başar, Visa Europe Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Türkiye Üst Kurulu Başkanı, Yapı Kredi Pe-

rakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Nazan 

Somer, Bale Sanatçısı Tan Sağtürk, Ressam Mehmet 

Güleryüz, Müzisyen Feridun Düzağaç, Fotoğraf Sa-

natçısı Sevdiye Kahraman, Radyo Programcısı Cem 

Ceminay, Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Şef Murat Bo-

zok katıldı. 

Çocuk Hakları Tiyatroları

Okuyorum Oynuyorum programı kapsamında bu 

yıl özel bir tiyatro etkinliği hayata geçirildi. Değer-

li tiyatro sanatçıları Ayça Varlıer, Altan Gördüm, 

Bahtiyar Engin, Büşra Pekin, Cem Davran, Deniz 

Çakır, Devin Özgür Çınar, Haluk Bilginer, Meral 

Asiltürk, Rahşan Çiğdem İnan, Dolunay Soysert, 

Ezgi Mola, Gürgen Öz, Mert Fırat, Saadet Işıl Aksoy, 

Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu, Yiğit Özşener 

ve Zeynep Alkaya Türkiye’nin dört bir yanındaki 

12 Eğitim Parkımıza giderek Okuyorum Oynuyo-

rum programına katılan 178 çocuğumuzla Çocuk 

Hakları İlkeleri’ni konu alan tiyatro oyunlarını 

çalıştılar. Mart ayında başlayan çalışmalar kap-

samında sanatçılar, bir Eğitim Parkımızın sorum-

luluğunu aldı ve belli aralıklarla Parkları ziyaret 

ederek gönüllülerimizle işbirliği içinde çocuklar-

la oyun provaları yaptı. Her Park oyununu Mayıs 

ayının son haftasında bulunduğu ilde sahneledi. 

Ömer Ceylan ve Selcen Ergun’un Çocuk Hakları 

Bildirgesi’nin 12 maddesini baz alarak oyunlaştır-

dığı, müziklerini Tuluğ Tırpan’ın yaptığı 12 oyunun 

final gösterisi ise 4 Haziran 2011’de Grand Ceva-

hir Otel’de sahnelendi.
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Yeni Medya
Çalışmaları
Kurumsal Web Sitesi

TEGV’in yenilenen web sitesi www.tegv.org, 12 Mayıs 

2011 tarihi itibariyle yayına başladı. Modern ve kulla-

nıcı dostu bir tasarıma sahip olan yeni web sitesi, zi-

yaretçilerin içeriklere daha hızlı ve rahat bir şekilde 

ulaşabilmesine olanak sağlıyor. Yeni medya kuralla-

rına uygun olarak yapılandırılan siteden tüm eğitim 

etkinliklerimize ve haberlere güncel olarak ulaşılabi-

liyor ve sosyal medyada paylaşılabiliyor. Web sitemiz 

aynı zamanda görme engellilerin ve renk körlerinin 

kolay erişebilmesine uygun olarak tasarlandı.

Sosyal Medya

Kurumsal web sitesinin yayına alınmasından hemen 

sonra resmi olarak açılan TEGV’in Facebook, Twit-

ter ve YouTube hesapları sayesinde son gelişmele-

ri ve duyuruları takipçilerimizle paylaşmaya başla-

dık. TEGV takipçileri sosyal medya üzerinden en gün-

cel bilgi ve içeriğe ulaşabiliyor, arkadaş ve çevrele-

riyle daha kolay paylaşabiliyor ve onları TEGV’e ka-

tılmaya kolayca davet edebiliyor. Yılsonu itibariyle 

Facebook’ta 41.000’in üzerinde, Twitter’da 2.000’i ge-

çen takipçimiz var. 

TEGV’in sosyal medya platformlarındaki resmi he-

saplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılıyor:

www.facebook.com/TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi

www.youtube.com/tegv

www.twitter.com/TEGVKurumsal

Yayınlarımız  
Nirun Şahingiray Kitapları

29 Nisan 2008 tarihinde kaybettiğimiz Mütevelli He-

yeti Üyemiz ve değerli bağışçımız Nirun Şahingiray’ın 

anısına, biri çocuklar için olmak üzere hazırlanan 

iki kitap yayınlandı. Cem Akaş tarafından hazırlanan 

“Kabuğundan Taşan Adam: Nirun Şahingiray” ve “Ni-

run Abi’den Çocuklara” kitapları tüm D&R mağazala-

rında satışa sunuldu ve gelirleri TEGV’e aktarıldı. Şa-

hingiray, ölümünün ardından malvarlığının önemli bir 

bölümünü TEGV’e bağışlayarak, Vakfımıza büyük bir 

katkı sağlamıştı. Şahingiray’ın tüm yardımseverlere 

ilham verecek hayat hikayesi, çocuklarımızın bugün-

lerini güzel geçirmelerine ve geleceğe umutla bak-

malarına katkı sağlayacak.
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E-Bülten

Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, çocuk, gençlik 

ve sivil toplum konularındaki çalışmaların izlenme-

si ve Vakıf çalışmalarına entegrasyonu TEGV’in araş-

tırma ve geliştirme çalışmalarının en önemli boyut-

larından biridir. Bu alanda yapılan araştırmaların Va-

kıf çalışmalarına katkı sağlamasının yanı sıra TEGV 

merkez ve saha personeli, sivil toplum ve eğitim ala-

nındaki paydaşlar ile de paylaşılması amacıylae, üç 

aylık periyotlar halinde bu alanlarda bilgilendirmeler 

içiren bir E-Bülten hazırlanarak paydaşlara gönderil-

meye başlandı. 

TEGV Etki Araştırması Kitabı

TEGV’in dokunduğu çocuklar ve çevreleri üzerinde 

yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla Mayıs 2010’da baş-

latılan Etki Araştırması çalışması sonuçlandı. Infak-

to Research Workshop tarafından yapılan araştırma 

kapsamında 10 TEGV etkinlik noktasından ve çevre-

sindeki mahallelerden 256 TEGV çocuğu ve ebeveyni 

ile TEGV’den yararlanmayan 183 çocuk ve ebeveyniy-

le yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi, ayrıca 100 

TEGV mezunuyla görüşüldü. Araştırma, TEGV’e ge-

len çocukların ve gönüllülerin kendilerine güvenleri-

nin arttığını, daha mutlu ve başarılı olduklarını gös-

teriyor.

TEGV Etki Araştırması, 2008 ve 2009 yıllarında ya-

pılan ve TEGV’in gönüllüler üzerindeki etkisini ölçen 

çalışmaları da kapsayan bir kitap haline getirilerek, 

ülkemizde bu konudaki tek referans olarak ilgili bi-

rimlere dağıtıldı. İngilizceye de tercüme edilen kitap, 

yurtdışında da ilgili yerlere iletildi.

Medya Katılım
Yıl boyunca Vakfımızın etkinliklerini çeşitli mecralar 

kanalıyla kamuoyu ile paylaştık. 2011 yılı süresince 

1.682 adet gazete küpürü ile yazılı basında ve 183 

adet haber ile 28 saat, 52 dakika, 42 saniye görsel 

basında yer aldık. 

Yeni Etkinlik Yılı’na başladığımızı duyuran ve çocuk-

ları TEGV etkinlik noktalarına çağıran ilanlarımız ile 

Dünya Çocuk Hakları Günü, Dünya Çocuk Günü, Dün-

ya Gönüllüler Günü, 23 Nisan, TEGV Kuruluş Yıldönü-

mü ve Okul Başlıyor ilanlarımız, tüm ulusal gazete-

lerde yayınlandı.

Çocuk Hakları Tiyatroları için hazırlanan çocuk hak-

ları reklam filmi ve “Sahneyi Bırakıyoruz” başlıklı ta-

nıtım ilanları, ayrıca Teleton ve “40 yıllık Bir Gece” 

konseri için hazırlanan duyuru ilanları görsel ve yazı-

lı basında yer aldı.
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Bilgi Genç 
Sosyal 
Girişimci
Ödülleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve 

Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foun-

dation), Sylvan/Laureate Vakfı ve TEGV işbirliği ile ha-

yata geçirilen “BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri” 

3 Şubat tarihinde gerçekleşen ödül töreniyle sahiple-

rini buldu. BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri pro-

jesi, sanayiden bilime yaşamın her alanında düşün-

ceden uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, top-

lumsal 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 hak-

kı sundu. Türkiye çapında duyurulan ve başvuru alan 

yarışmanın on finalistinden ikisi TEGV gönüllüsüydü.  

TEGV olarak 2011 yılında yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişkilerimiz 

ve ortak projelerimiz artarak devam etti. 
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Anadolu
Üniversitesi ile 
THU Protokolü
Üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarında 

gönüllülük yapmalarını teşvik etmek ve bu konuda iş-

birliği zemini oluşturmak amacıyla, Vakfımız ile Es-

kişehir Anadolu Üniversitesi arasında “Topluma Hiz-

met Uygulamaları” çerçevesinde 29 Mart tarihinde 

bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Anado-

lu Üniversitesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygula-

maları derslerinde Eskişehir Eğitim Parkı Ali Numan 

Kıraç Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen eğitim etkin-

liklerine gönüllü olarak katılacaklar.

İmzalanan yeni Protokol ile Anadolu Üniversitesi’nin 

eğitim ve öğrenci kaynağı değerlendirilerek Eskişehir 

Eğitim Parkındaki gönüllü kapasitesinin arttırılmasını 

ve böylelikle Eskişehir’de ilköğretim çağındaki daha 

çok çocuğa eğitim desteği ulaştırmayı hedefliyoruz. 

21. Küresel 
Kadın Zirvesi
Kadınların Davos’u olarak bilinen ve her yıl farklı bir 

ülkede düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi’nin 21’incisi 

5-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da Grand 

Cevahir Otel’de düzenlendi. Zirvenin 6 Mayıs’ta dü-

zenlenen “Kuruluşunuzu Markalaştırmak ve Pazarla-

mak” konulu paneline konuşmacı olarak katılan Ge-

nel Müdürümüz Nurdan Şahin, TEGV’in bilinir ve gü-

venilir bir marka olma yolunda elde ettiği başarıyı ka-

tılımcılarla paylaştı.

İş ve siyaset dünyasının kadın liderleri arasındaki 

etkileşimi ve iletişim ağını güçlendirmek amacıyla 

her yıl düzenlenen zirvenin bu yılki teması “21. Yüz-

yılda Çözümlere Köprü olan Kadınlar” idi. Bu yıl ilk 

kez İstanbul’da düzenlenen zirveye aralarında 80 

ülkeden kadın devlet başkan yardımcıları, bakanlar, 

şirketlerin üst düzey yöneticileri ve sivil toplum lider-

lerinin bulunduğu 1.000’e yakın delege katıldı.

Hürriyet 
Hakkımızdır 
Treni
Hürriyet gazetesinin, TCDD ile ortaklaşa gerçekleştir-

diği, “Hürriyet Hakkımızdır Treni” organizasyonuna bu 

yıl da katıldık. 10 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında 

Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 şehri ziyaret eden tren, 

her şehirde yoğun ilgi ile karşılandı. TEGV tarafından 

her istasyonda çocuklarla Haklar Atölyesi etkinliği 

yapıldı. Hürriyet Hakkımızdır Treninin yolculuğu bo-

yunca Haklar Atölyesi etkinliğine 2.388 çocuk katıldı. 
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Alman 
STK’larla 
İşbirliği
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin daveti üzerine, 

Türkiye’den 4 STK temsilcisi ve 2 resmi temsilcinin 

katılımıyla Almanya’daki STK’lara bir çalışma ziya-

reti gerçekleşti. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafın-

dan koordine edilen ve Goethe Enstitüsü tarafından 

yürütülen ‘Almanya’da gençlik mübadeleleri ve genç-

lere yönelik çalışmalar’ konulu ziyaret programına 

TEGV’i temsilen Genel Müdürümüz Nurdan Şahin ka-

tıldı. 3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen zi-

yaret kapsamında; Essen, Bonn ve Berlin’de bulunan 

sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi, görüş alışveri-

şinde bulunuldu, olası işbirlikleri gündeme geldi.

Romanya 
4. Karadeniz 
STK Forumu
Karadeniz Bölgesi’nde STK’lar arasında işbirliği ve 

iletişimi güçlendirmek, bölgede uygulanan kalkınma 

stratejilerine müdahil olma süreçlerinde STK’ların 

savunuculuk kapasitesini geliştirmek üzere her yıl 

Karadeniz bölgesi ülkelerinden sivil toplum temsil-

cilerini bir araya getiren Karadeniz STK Forumu’nun  

(The Black Sea NGO Forum 2011) dördüncüsü, 6-8 

Ekim 2011 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş ken-

tinde gerçekleşti. Genel Müdürümüz Nurdan Şahin 

Forum’un Eğitim başlığı altındaki “Education is the 

Key” konulu paneline konuşmacı olarak yer aldı.

BM Gönüllüler 
Günü
Uluslararası Gönüllülük Yılı’nın ilan edilişinin 10. yıl 

dönümünü (IYV+10) kutlamak ve gönüllülük kavramı-

nı gündeme getirmek amacıyla, bu yıl 18 Kasım ta-

rihinde Ankara’daki yerleşik Birleşmiş Milletler çalı-

şanları TEGV’in Ankara’da bulunan Semahat-Dr. Nüs-

ret Arsel Eğitim Parkı’ndaki eğitim faaliyetlerinde gö-

nüllü olarak yer aldılar. Birleşmiş Milletler Türkiye 

Daimi Temsilcisi Shahid Najam’ın da aralarında bu-

lunduğu UNDP, FAO ve UNV gibi Birleşmiş Milletler 

kuruluşları çalışanları, daha tecrübeli gönüllülerimiz 

ile birlikte çocukların atölye çalışmalarına katılarak, 

çocuklarımızın gönüllü ağabey ve ablaları oldular. 
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Wroclaw 
Center Ziyareti
Polonya’da faaliyet gösteren Wroclaw Center for 

Children’s Creativity adlı sivil toplum kuruluşunun 

kurucusu Malgorzata Stronska, 25-27 Kasım tarihle-

ri arasında, TEGV’in çalışmaları, eğitim ve gönüllü fa-

aliyetleri hakkında bilgi almak üzere Türkiye’ye geldi. 

Polonyalı çocukların sanat yoluyla kendilerini geliş-

tirmelerine imkan sunan STK, aralarında Türkiye’nin 

de bulunduğu birçok ülkede çeşitli projeler gerçek-

leştirdi.

Sivil Toplum 
ile İlişkiler
ÇEKÜL Vakfı ile oluşturulan işbirliği kapsamında 120 

ÇEKÜL çocuğuna “Çocuklar İçin Gönüllük ve Sosyal 

Sorumluluk” etkinliği, 91 TEGV çocuğuna ise “Kültür 

Elçileri” isimli etkinlikler verildi. Bu kapsamda An-

kara Semahat–Dr. Nusret Arsel ve Gaziantep Eğitim 

Parkları, Kastamonu Sepetçioğlu Mukaddes Akay Et-

kinlik Merkezi, Bursa ve Mersin Öğrenim Birimlerin-

de karşılıklı etkinlikler gerçekleştirildi. 

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

gelişen sivil toplum kuruluşlarında insan kaynakla-

rı uygulamaları alanında karşılaştırmalı değerlendir-

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

YADA, DARÜŞŞAFAKA ve TESEV’den oluşan bir ça-

lışma grubu kuruldu. Bu grubun çalışmaları ile Sivil 

Toplum Kuruluşlarının kendi içinde kıyaslama yapa-

bilecekleri bir bilgi havuzu oluşturulacak. 

Faaliyetlerimizi 
Ülke Dışına
Taşıyoruz
Vakfımızın Örgütlenme Stratejisinde de belirtildi-

ği şekilde eğitim modelimizi sınır komşularımızdan 

başlamak üzere ülke dışına taşıyarak, oradaki ço-

cuklara da ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyo-

ruz. Bu yıl Merkezi Ankara’da bulunan Yunus Emre 

Vakfı’nın Üsküp/Makedonya Temsilciliği ile görüşme-

ler sonucunda 2012 yılının Mart ayında Ateşböceği-

nin Üsküp’e gitmesine ve Mayıs sonuna kadar faali-

yetlerini sürdürmesine karar verildi.

leştirdi.
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Küresel İlkeler 
Sözleşmesi
Ekim 2007’de imzalanan Küresel İlkeler Sözleşme-

si çerçevesinde hazırlanan Üçüncü İlerleme Bildirimi 

Raporu yayınlandı. Raporda, TEGV’in gerçekleştirdi-

ği tüm faaliyetlerin Küresel İlkelere uygunluğu, Kü-

resel İlkelerin 4 ana başlığı altında ele alındı. Gele-

cek için, tüm Vakıf genelinde, engelli erişiminin daha 

kolay hale getirilmesi, çevre duyarlı bir teknoloji olan 

NComputing sisteminin, mümkün olduğunca, tüm sa-

hada yaygınlaştırılması hedeflendi.

56

2011 yılında da Vakfımız, TEGV personelinin mesleki gelişimine, süreç 

iyileştirmelerine ve yapısal gelişme çalışmalarına büyük önem vererek, 

kurumsallaşma yönünde önemli adımlar attı. Sürdürülebilir kalkınma 

için gerekli sorumluluklarını bu yıl da yerine getiren Vakfımız, daha iyi 

bir ‘kurumsal vatandaş’ olarak operasyonlarını evrensel değerlerle ör-

tüştürmeyi sürdürdü. Aldığımız ödüller de bunun en güzel mükafatı oldu. 
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İnsan 
Kaynakları 

2011 yılında İnsan Kaynakları alanında önemli adım-

lar atıldı. Oracle HR R12, iklim ölçümlenmesi, iş de-

ğerlendirme, kurum kültürü, yeniden yapılanma ve 

kariyer planlama gibi çalışmaların yanı sıra, eğitim 

alanında çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak en 

önemli önceliklerimizden birisi de çalışanlarımızın 

mesleki ve kişisel yetkinliklerinin arttırılması oldu.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla TEGV personel sayı-

mız - 66’sı merkez, 117’si saha çalışanı olmak üze-

re - toplam 183’tür. %79’u lisans ve yüksek lisans sa-

hibi olan çalışanlarımızın yaş ortalaması 34, cinsiyet 

dağılımı %64 (118 kişi) kadın, %36 (65 kişi) erkektir.  

İklim  Ölçümlenmesi

İnsan Kaynakları süreçlerinin gözden geçirildiği, bazı 

uygulamaların revize edilip bazı uygulamaların ta-

mamen yenilendiği 2011 yılında, insan kaynakları, 

yönetimsel uygulamalar ve çalışma koşulları ile ilgi-

li çalışan görüşlerinin aktarılmasına aracılık etmek 

üzere PricewaterhouseCoopers şirketinin katkılarıy-

la İklim Ölçümlenmesi çalışması gerçekleştirildi. An-

ket sonucunda ortaya çıkan öncelikli konular için uy-

gulama planı yapıldı. 

İş Değerlendirme Çalışması 

Ücret, yan haklar, kariyer ve performans yönetimi 

sistemlerine baz oluşturmak amacıyla İMA Danış-

manlık ve Yönetim Geliştirme firmasının katkılarıyla 

iş değerlendirme çalışması yapıldı. İki temel kavram 

olan kurum ve pozisyon ana kriterlerinin etkileşim-

li olarak ölçülmesine dayanan çalışmada, işlerin bü-

yüklüğü ölçüldü, sayısal ve karşılaştırılabilir bir de-

ğere çevrildi. Böylelikle kişilerden bağımsız olarak 

Vakıftaki işlerin değerlendirilmesi sağlandı.

Personel Sayısı

Eğitim Parkları Ateşböcekleri
Öğrenim Birimleri İl Temsilcilikleri
Genel Merkez

3

21

51

66

42
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Yıllık Paylaşım Toplantısı

Her yıl Vakfımızın tüm çalışanlarını bir araya geti-

ren Ulusal Toplantı bu yıl “Yıllık Paylaşım Toplantısı” 

adıyla 6-8 Ağustos tarihlerinde Yeditepe Üniversite-

sinde gerçekleşti. “TEGV’de Çocuklar Mutlu, Gelecek-

ten Umutlu” temasıyla düzenlenen toplantıya 36 ilde-

ki etkinlik noktalarımızda ve İstanbul merkez ofisin-

de çalışan toplam 170 kişi katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Oktay Özinci’nin açılış 

konuşmasının ardından Genel Müdürümüz Nurdan 

Şahin Vakfın 2010-2011 etkinlik yılı faaliyetlerini de-

ğerlendirdi ve önümüzdeki etkinlik döneminin hedef-

lerini paylaştı. Toplantının ilk gününde Vakfa emeği 

geçen çalışanların onurlandırıldığı plaket töreni ger-

çekleşti. 

Toplantının ikinci günü, yarıyıl değerlendirilmeleri-

nin yapıldığı, farklı görüşlerin paylaşıldığı TEGV Kafe 

çalışmasıyla başladı. Öğleden sonra yapılan paralel 

oturumlarda Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş’ün çocuk 

psikolojisi, Ahmet Ümit’in edebiyat konulu konuşma-

ları ve Aydın Boysan’ın yaşamından anekdotlar pay-

laştığı sohbeti dinleyicilerden büyük ilgi gördü.  “İyi 

Örnekler” oturumunda etkinlik noktaları tarafından 

Saha, Eğitim, Gönüllü ve Genel Merkez kategorilerin-

de sunulan iyi örnekler değerlendirildi ve her kate-

goride birincilik kazanan projelerin sunumu yapıldı.

Toplantının üçüncü ve son günündeki paralel oturum-

lar Genel Merkez- Saha İletişimi, TEGV Sosyal Med-

ya, Etkinlik Planlama, Eğitim Projeleri, Yerel Paydaş-

lar ve Yerel Destek, Gönüllü Konuları ve Etkinlikle-

rin Etkisi konularında yapıldı. Toplantı genel değer-

lendirme ve kapanış oturumunun ardından sona erdi. 

Aynı akşam Marmara Yelken Kulübü’nde gerçekleşen 

akşam yemeğinde TEGV personeli bir araya gelerek 

yoğun geçen toplantıların yorgunluğunu atma fırsa-

tı buldu.

Nirun Şahingiray Ödülü 

Değerli bağışçımız Nirun Şahingiray’ın adını ya-

şatmak amacı ile Nirun Şahingiray Üstün Başarı 

Ödülleri’nin ikincisi bu yıl da Yıllık Paylaşım Toplan-

tısı sırasında verildi.

Etkinlik noktaları, etkinlik yılı sonunda dönem başın-

da belirlenen kriterlere göre değerlendirildi ve 2011 

yılında; en başarılı Eğitim Parkı dalında ikinci kez Es-

kişehir Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kırac Etkinlik 

Merkezi; en başarılı Öğrenim Birimi dalında Van Ça-

tak Öğrenim Birimi ve en başarılı Ateşböceği dalın-

da da Tırsan Ateşböceği, gösterdikleri performans ile 

ödüle layık görüldü.  
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lı Sesler Söyleşileri” ile sivil toplum alanında aktif 

olarak yer alan sivil bireyler, inisiyatifler, girişimler 

ya da örgütlerin etki yaratmış proje ve deneyimleri-

ni paylaşması, böylelikle Vakıf çalışanlarının alan-

daki gelişmeler konusunda bilgi sahibi olması he-

deflendi. Bu kapsamda düzenlenen “Fark-Lı Sesler 

Söyleşileri”nin ilki Mayıs ayında Vakfımızın kurucula-

rından Cengiz Solakoğlu’nun katılımı ile, ikincisi Ha-

ziran ayında AÇEV Başkan Yardımcısı Ayla Göksel’in 

katılımı ile, üçüncüsü Temmuz ayında Doğa Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile ve dördüncü-

sü Aralık ayında Prof. Dr. Murat Belge’nin katılımı ile 

gerçekleşti. 

Raporlama Grubu; karar verme süreçlerinde rapor-

lamanın önemine inanarak, Vakfın değişik kademe-

lerinde raporlamadan sorumlu çalışanların bir araya 

gelmesi ile kuruldu. Temel olarak karar verme süreç-

lerinde etkin rol oynayacak raporların üretilmesi ve 

ortak dil oluşturulması üzerinde çalışan ekip, her yıl 

farklı hedefler doğrultusunda düzenli olarak bir ara-

ya gelecek. Çalışma grubu 2011 yılındaki ilk çalışma-

sı, Vakfın Raporlama El Kitabının hazırlanması oldu.

Yeşil TEGV Grubu; çevre dostu faaliyetlerde farkında-

lık yaratmak ve atık yönetimi, kaynakların bilinçli kul-

lanımı, karbon emisyonunun azaltılması gibi konular-

da çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturuldu. Yeşil 

TEGV, kağıt tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm ku-

tularının Vakıf merkezine yerleştirilmesi ve atık yö-

netimi konusunda bilgilendirme yapılması ile ilgili 

çalışmalar yürütüyor.

Eğitim / Gelişim

2011 yılında çalışanlarımızın mesleki ve kişisel ge-

lişimini desteklemek için büyük çoğunluğu bağış ol-

mak üzere yaklaşık 5.390 saat eğitim olanağı sağ-

landı. Vakıf genelinde çalışan başına düşen ortalama 

eğitim süresi bu yıl da artarak 29 saat olarak gerçek-

leşti.

Farklı alanlarda yetkinlikleri olan merkez personelin, 

çalışma arkadaşlarını bu alanlarda eğitmesi amacıy-

la, iç eğitmen projesi başlatıldı ve ilk çalışma Excel 

konusunda yapıldı. 

Öğrenen ve gelişen organizasyon olma yolunda adım-

larımızı atmaya devam ederken, kendimizi, işimizi ve 

ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olacak Kurum 

Kültürü çalışmasına Ekser Danışmanlık tarafından 

verilen “Sosyal Stiller - Bireylerarası İlişkilerde Es-

neklik” eğitimi ile devam ettik. Çalışmaya “Çatışmala-

rın Çözümlenmesi” modülü ile devam edilecek. 

Proje Çalışma Grupları 

Vakıf merkezinde farklı departmanlarda çalışan kişi-

lerin değişik konu başlıkları altında bir araya gelerek 

sinerji oluşturmaları ve Vakfa katkı sağlayacak pro-

jeler geliştirmeleri amacıyla Proje Çalışma Grupları 

oluşturuldu. 2011 yılı içerisinde Sivil Toplum, Rapor-

lama ve Yeşil TEGV çalışma grupları kurularak çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Çalışma Grubu;  sivil toplum alanında-

ki gelişmelerin takibi, Vakıf çalışanlarının farkındalı-

ğının arttırılması ve vakıf tanıtımı konusunda çeşit-

li çalışmalar yürüttü. Bu amaçla düzenlenen “Fark-
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Bilişim 
Teknolojileri 
Yatırımları ve 
Projeleri
BT Strateji Calışmaları

2010 yılından beri üzerinde çalışılan 2011-2016 BT 
Stratejisi tamamlanarak, Yönetim Kurulu onayından 
geçti. Strateji; bilgi, iletişim ve eğitim teknolojilerinin, 
maliyet, verimlilik, uygunluk, güvenlik, sürdürülebi-
lirlik kriterleri göz önünde bulundurularak ve yeşil 
BT ilkelerine uyarak, Vakfın tüm faaliyetlerinde kul-
lanılmasını ve bu kriterlere bağlı kalarak, yaratıcılık 
ve yenilikçiliğin ilke edinilmesini öngörüyor. Strateji-
ye uygun olarak iş planları ve bütçeler hazırlandı. 

Oracle R12 Migration Projesi, 
Self Servis Uygulamaları

2002 yılından beri TEGV bünyesinde kullanılan Oracle 
uygulamaları, Vakfımızın işlerinin çok daha etkin ya-
pılmasını sağlayacak R12 versiyonuna geçirildi. Proje 
kapsamında finans ve insan kaynakları işlemleri yeni 
sisteme taşınarak etkinlik noktalarının aktif katılımı-
na olanak sağlandı. Bu çerçevede sahanın kullana-
cağı ekranlar ve yöntemler tanımlandı. iExpense uy-
gulaması ile sahanın doğrudan sisteme masraf girişi 
sağlandı. İnsan kaynakları modülünde ise izin, avans 
gibi self servis IK uygulamaları ile hız, etkin kontrol 
ve tasarruf sağlanması hedefleniyor. 

Yeşil BT

‘Yeşil BT’ sanallaştırma çalışmaları kapsamında sa-
hada, 2011 yılı sonu itibari ile 44 etkinlik noktamız, 
var olan bilgisayarların kullanılmayan gücünü pay-
laştırarak elektrik harcamalarını önemli derecede 
azaltan NComputing teknolojisine geçirildi. 

2011 Yılı 
Ödüllerimiz 
Kariyer Yolculuğuma 
Başlıyorum Programına  Ödül

“Renkli Ufuklar” projesi  2011 KSS Çözümleri Pazar-

yeri etkinliğinde çok boyutlu stratejik yönetim yakla-

şımı konusundaki başarılı uygulaması ile “Stratejik 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi” ödülüne la-

yık görüldü.

Visa Europe çatısı altında 23 üye bankanın desteği 

ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle 

2007 yılında hayata geçirilen “Renkli Ufuklar” Proje-

si, KSS Çözümleri Pazaryeri etkinliğinde çok boyutlu 

stratejik yönetim yaklaşımı konusundaki başarılı uy-

gulaması ile “Stratejik Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Yönetimi” ödülüne layık görüldü.
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First Lego Lig Ödülleri

9-16 yaş arası çocukların bilim ve teknolojiye ilgi ve 

meraklarını uyandırmak, onlara anlamlı yaşam bece-

rileri kazandırmak için tasarlanmış uluslararası bir 

program olan First Lego Lig (FLL) Turnuvalarının ye-

dincisi 2011 yılında “Beden ve Bilim” başlığı altında 

düzenlendi. 22-27 Şubat 2011 tarihleri arasında ger-

çekleştirilen yerel turnuvalara katılan TEGV takımla-

rının bir kısmı çeşitli ödüllere layık görülerek, Ulusal 

Turnuva’ya katılmaya da hak kazandılar:

 • İzmir Çiğli Eğitim Parkı

  (İlham Verici Takım Ödülü)

 • Diyarbakır Bağlar Eğitim Parkı 

  (ŞampiyonlukÖdülü) 

 • Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan

  Kıraç Etkinlik Merkezi (Takım Çalışması Ödülü)

 • Antalya Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı

  (Strateji ve Yenilikçilik Ödülü)

 • İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı

  (Takım Çalışması Ödülü) 

 

5-6 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleşen FLL Ulusal 

Turnuvası’na katılan takımlarımızdan Diyarbakır 

Bağlar Eğitim Parkı finalde yarışarak “En İyi Robot 

Performans İkincilik Ödülü”nü kazandı.

Go Green Award

Vakfımızın yürüttüğü Ncomputing konusundaki ça-

lışmalar, ABD’de ‘Ncomputing’ firması tarafından 

sürdürülebilirliği destekleyen teknoloji kullanımında 

liderlik yapan kuruluşlara verilen Go Green Innova-

tion Award’a (Yeşile Doğru Yenilikçilik Ödülü) layık 

görüldü.

Eğitim Parklarımızda kullanılmak üzere 5 yıl önce 

çevre dostu bir teknoloji olan Ncomputing Erişim 

Cihazlarını tercih ederek “TEGV Yeşil BT Hareketi”ni 

başlattık. Dünya çapında 140 ülke ve 300 binden faz-

la okul ve eğitim merkezinde kullanılan Ncomputing 

teknolojisi Vakfımızın 31 etkinlik noktasında kullanı-

lıyor.

Bu teknoloji, TEGV’in BT vizyonunda ve stratejisinde 

yer alan, maliyet, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil 

BT kriterlerinin tümünü kapsıyor. Kurulum ve işletim 

maliyetlerinde yüzde 75, enerji verimliliğinde yüzde 

90’a varan tasarruflar sağlıyor. Ayrıca, çocuk sağlı-

ğı açısından yüzde 98 daha az elektromanyetik dalga, 

çevre ve ortam konforu açısından daha az ısı ve ses 

ile yüzde 95 daha az e-atık faktörleriyle öne çıkıyor.

Tüm dünyanın dikkatini yoğunlaştırdığı Yeşil BT (Gre-

en IT) hareketinin, Türkiye’de yaygın bir uygulaması 

olarak dikkat çeken Vakfımız, ‘Ncomputing’ firması 

tarafından Türkiye’de ödüle layık bulunan tek sivil 

toplum kuruluşu oldu.
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 Hüsnü ÖZYEĞİN   
   
 İbrahim BETİL   
   
 İlhan NEBİOĞLU   
   
 İlter TURAN   
   
 İnan KIRAÇ   
   
 İpek KIRAÇ   
   
 İsmail ACAR   
   
 İsmet AKTEKİN   
   
 İsmet ÖZCAN   
   
 Jak AMRAM   
   
 Jan NAHUM   
   
 Kemal YAVUZ   
   
 Kutsan ÇELEBİCAN  
    
 Prof. Dr. Levend KILIÇ  
    
 Mc Kinsey Dan. Hiz. Ltd. Şti.  
    
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet  
 KABASAKAL   
   
 Mehmet OKUR   
   
 Mehmet ÖZDİLEK   
   
 Mehmet Ali ABALIOĞLU  
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 Mehmet Ali BABAOĞLU

 Mehmet Ali YALÇINDAĞ  
    
 Mehmet Emin KARAMEHMET 
    
 Mehmet Özalp BİROL  
    
 Melih FERELİ   
   
 Meltem OKTAY   
   
 Microsoft Bilg. Yaz.   
 Hiz. Ltd. Şti.   
   
 Mithat ÖZSAN   
   
 Murat KÖPRÜLÜ   
   
 Murat TABANLIOĞLU  
    
 Murat VARGI   
   
 Mustafa TAVİLOĞLU  
    
 Mustafa V. KOÇ   
   
 Muvaffak İ. GÖZAYDIN  
    
 Nail KEÇİLİ   
   
 Nazar BÜYÜM   
   
 Prof. Dr. Necla PUR  
    
 Neslihan TOMBUL   
   
 Nesteren  DAVUTOĞLU  
    
 Nevzat AYAZ   
   
 Nevzat TÜFEKÇİOĞLU  
    
 Nuri ÇOLAKOĞLU   
   
 Nüket ULAGAY   
   
 Nükhet Demiren 
 CRISTOFORAKOS   
   
 Oğuz BABÜROĞLU   
   
 Oğuz GÜRSEL   
   
 Okan OĞUZ   
   
 Oktay DURAN   
   

 Oktay EKŞİ   
   
 Orhan CAZGIR   
   
 Orhan GÜVENEN   
   
 Ömer BOZER   
   
 Ömer DİNÇKÖK   
   
 Ömer KOÇ   
   
 Ömer Çetin NUHOĞLU  
     
 R. Oktay ÖZİNCİ   
   
 Rahmi M.  KOÇ   
   
 Raim TABAKOĞLU   
   
 Recai ARSLAN   
   
 Rıdvan ÇELİKEL   
   
 Sabahattin ARCAN 

 Sadettin TANTAN   
   
 Seha TİNİÇ   
   
 Selahattin BEYAZIT  
    
 Selçuk YAŞAR   
   
 Sema 
 RAMAZANOĞULLARI  
    
 Semahat ARSEL   
   
 Sinan GENİM   
   
 Sinan TARA   
   
 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

63



64

D
en

et
çi

le
r 

R
ap

or
u



65

B
ağ

ım
sı

z 
D

en
et

im
 R

ap
or

u



66

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (BİRİM - TÜRK LİRASI)
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan Finansal 
Tablolara Dayanılarak Hazırlanmış Özet Finansal Bilgiler (Para birimi - Türk Lirası)

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. Diğer stoklar
  5. 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

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    
5.332.512    

(1.881.959)    

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    

2.612
53.572.079

-
-
-

-
9.276

-
-
-

-

-
-
-

309.895
90.970

144.817
1.141.563

-
-
-

86
-

5.635

17.826
-

176.619

23.925
974.221

1.139.900

-
-

4.187.911
826.361

2.195.560
(1.984.464)

-
-

625.379
5.669.427

(1.572.120)

53.574.691

2.105.399

9.276

-

400.865

1.286.380

5.721

57.382.332

194.445

2.138.046

5.225.368

4.722.686

712

-

12.281.257

69.663.589
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Kısa vadeli yabancı kaynaklar
 A. Mali borçlar
 
 B. Ticari borçlar
  1. Satıcılar
  2. Alınan depozito ve teminatlar
 
 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 

256.265    
-

-
53

88.427    

-
21.593    

1.771.147    

-
-

37.089
 

-
4.914.277    

216.122    
4.310.304    
1.100.000    

 

-

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    

1.354.541
-

-
-

32.568

-
59.954

1.551.909

-
-

27.558

-
4.833.547

216.122
4.766.750

500.000

-

1.354.541

32.568

332.970

59.954

35.485
 

1.815.518

-

1.551.909

27.558

 
1.579.467

5.000

53.829.161

10.316.419

-

2.118.024

66.268.604

69.663.589
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1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN 
GELİR - GİDER TABLOSU (BİRİM - TÜRK LİRASI)
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan 
Finansal Tablolara Dayanılarak Hazırlanmış Özet Finansal Bilgiler (Para birimi - Türk Lirası)

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 karı/(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 

-
-

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)
-
-

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

-
-

16.037.690

-
-

3.139.510
16.467.043

212.271

4.223.660
-

20.628
-

474.033

-
(17.615)

(166.781)
-
-

1.365.233

16.037.690

-

-

17.402.923

19.818.824

(2.415.901)

4.244.288

474.033

(184.396)

-

2.118.024

-

-

-

2.118.024

-

2.118.024
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