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Merhaba,

Dünya giderek artan bir h›zla de¤ifliyor; eski de¤erler, e¤ilimler yerlerini yenilerine
b›rak›yor. Ülkemizin, de¤iflen dünyan›n, ona katk›da bulunan bir parças› olmas› için
herkesin kaliteli e¤itime eriflimi bir ön koflul.

“Herkesin kaliteli e¤itime eriflimi… için, e¤itim sisteminin ve e¤itim sistemine yön veren
politikalar›n, bireylerin ve toplumun de¤iflen gereksinimleri karfl›s›nda sürekli gelifltirilmesi
gerekir. Bu da, ancak güçlü bir siyasi irade ve devlet, sivil toplum kurulufllar› ve birey
yurttafllar aras›nda saydaml›k ve kat›l›mc›l›¤a dayal› bir etkileflim ile mümkün olabilir.” 
(*ERG, E¤itim ‹zleme Raporu 2008, Sayfa 21)

‹flte, TEGV de, e¤itim alan›nda ülkemizin en yayg›n STK’s› olarak, f›rsat eflitli¤ini yakalama
flans› az olan yerlerdeki çocuklar›m›z›n, e¤itim sisteminde özellikle desteklenmesi gereken
alanlardan elefltirel düflünme, okuma, anlama ve anlatma becerileri ile, sanat ve de¤iflen
dünyay› yakalaman›n bir ön koflulu olan teknoloji ve bilgiye eriflim konular›nda, daha iyi
e¤itime ulaflabilmesi için, çal›flmalar›na aral›ks›z devam ediyor.

Yaz aylar›nda da, etkinlik noktalar›m›za gelen çocuklar›m›z›n, e¤lenirken ö¤renmelerine
yönelik programlar büyük ilgi gördü. Yaz etkinliklerimizin sonunda, her etkinlik haftas›nda
düzenlenen flenliklerde, çocuklar›m›z doya doya e¤lendiler, birbirlerine Eylül ay›nda yine
görüflme sözü verdiler.

Her gün daha fazla çocu¤u kucaklayan Vakf›m›z›n kurucusu Sevgili Suna K›raç, 3 Haziran
tarihinde 68. yafl›n› yine çocuklarla kutlad›. Çocuklar, Say›n K›raç’a do¤um günü hediyesi
olarak kendi yapt›klar› rüzgar çan›n› verdi. Suna Han›m’›n çok uzun y›llar bizlerle birlikte
olmas› en büyük dile¤imiz.

Dünyay› de¤ifltiren teknolojik yeniliklerin fark›ndal›¤›n› sa¤layan ve bilgisayar okur yazarl›¤›
kazand›ran “Bilgi Benim ‹flim” projesi, bir yandan çocuklara renkli ve e¤lenceli bir
ö¤renme ortam› sunarken, bir yandan da KSSP alan›nda örnek bir  iflbirli¤i ile
gerçeklefliyor.

Sanat etkinlikleri, çocuklar›m›z›n hem yarat›c›l›klar›n› ve estetik duygular›n› gelifltiriyor,
hem de yaflam becerileri kazand›r›yor. Yaz boyunca, Türkiye’nin dört bir yan›nda sanat
rüzgarlar› esti; çocuklar›m›z “Düfller Atölyesi”, “Proceci Çocuklar”, “K›saca Düfllerim”
projeleriyle plastik sanatlardan sinemaya kadar genifl bir yelpazede yarat›c›l›klar›n› ortaya
koydular.

Size bir müjdemiz var! Çocuklara okuma al›flkanl›¤› kazand›rma, okudu¤unu anlama,
anlad›¤›n› anlatma becerileri gelifltirmeyi hedefleyen “Okuyorum, Oynuyorum” program› ile
TEGV, alan›nda dünyan›n en prestijli ödüllerinden ALMA’ya aday gösterildi. Çocuk ve
Gençlik Yay›nlar› Derne¤i (ÇGYD) taraf›ndan, Türkiye’yi temsilen, de¤erli yazar Aytül Akal
ile birlikte aday gösterilmekten büyük onur ve mutluluk duyduk.

Ödüllerimiz arka arkaya geldi bu dönem. Renkli Ufuklar Projesinin web sitesi, Uluslararas›
Görsel Sanatlar Akademisi taraf›ndan, kategorisinde Özel Takdir Ödülüne lay›k görülürken,
bir ödül de Alt›n Örümcek web ödüllerinden geldi; Renkli Ufuklar, “En ‹yi Eriflilebilir Web
Sitesi” seçildi. Bu y›l dördüncüsü düzenlenen Uluslararas› “Biliflimci Mart›lar” proje
yar›flmas›nda, çocuklar›m›z üç ödül birden ald›lar. Bir ödül de Eskiflehir’den geldi,
Odunpazar› Lions Kulübü, 2008 y›l› “En ‹yi STK” ödülüne TEGV’i lay›k gördü. Bu ödüller,
bizi, her geçen gün daha çok çocu¤a daha kaliteli e¤itim deste¤i sa¤lamak yolunda
motive ediyor; en büyük ödül ise,  çocuklar›m›z›n yüzündeki kocaman gülümseme.

Çocuklar›m›z›n yaz boyunca yapt›klar› faaliyetlerin örneklerini, onlar›n çocukluklar›n› daha
güzel yaflamalar›, yar›nlara daha iyi haz›rlanmalar› için kesintisiz yürütülen çal›flmalar›m›z›
dergimizin sayfalar›nda bulacaks›n›z.

2009 – 2010 etkinlik y›l›m›z, okullar›n aç›lmas›ndan birkaç gün sonra, 28 Eylül 2009
günü bafllayacak; 34 ‹l’de 66 noktam›z ve nereden bir çocuk sesi ça¤›r›rsa, oraya giden
19 Ateflböce¤imiz, her çocuk için kaliteli e¤itim çabas›na destek vermeye devam edecek.

Bir sonraki say›ya kadar, sevgiyle kal›n.

Nurdan fiahin 
Genel Müdür
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Bizden

Y›lsonu Kapan›fl
fienlikleri

Yaza Veda…
Yaz bitti! Yaz›n bitiminin herkes için farkl› bir anlam› var.

Yaz›n bitifli kimi için s›cak yaz günlerinin ard›ndan bafllayan
tatl› ya¤murlar›n bafllang›c› demek… Kimi için yeniden yo¤un
bir okul ya da ifl hayat›n›n bafllang›c›… Kimi için yaz
aflklar›n›n, tembelli¤in, sokakta geçen keyifli günlerin de
sonu, yaz›n bitifli…

Ama TEGV’liler için yaz›n bitimi, esas olarak, yaz
etkinliklerinin de bitimi anlam›na geliyor. 

Yaz herkes için tatil anlam›na geliyor ama TEGV için
de¤il. Çünkü TEGV tam 13 y›ld›r yazla birlikte yeni
etkinliklere bafll›yor. 

TEGV Tatil Yapm›yor!
Türkiye’nin e¤itim alan›nda faaliyet gösteren en yayg›n

sivil toplum kurulufllar›ndan biri olan TEGV’in, Türkiye
genelindeki 11 E¤itim Park› ve 55 Ö¤renim Birimi’nde
gerçeklefltirilen yaz etkinlikleri 22 Haziran’da bafllayarak
3’er haftal›k iki dönem halinde uygulan›yor. Ve her y›l
yap›lan bu etkinlikler, her flehirde düzenlenen flenliklerle
sona eriyor. 

Bu y›lki yaz etkinlikleri de yine renkli aktivitelerle sona
erdi. 

Panay›r Havas›nda fienlik 
E¤itim Gönüllüleri Yaz Etkinlikleri’nin ‹stanbul aya¤›, 

bu y›l kapan›fl flenli¤ini “Koç Akademi Lider Gelifltirme
Programlar› - Lider ve ‹nsan Sosyal Sorumluluk Projeleri”
kapsam›nda oluflturulan 13 kiflilik bir proje grubunun
deste¤iyle Sema - Ayd›n Do¤an E¤itim Park›’nda 30 
Temmuz tarihinde gerçeklefltirdi. 
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Çocuklar çeflitli aktivitelerin yer ald›¤› bu özel
flenlikte e¤lenceli bir gün geçirdiler. fienlik
boyunca etkinlik alan›nda kurulan yüz boyama,
balondan figürler, ebru, tafl boyama, rodeo,
t›rmanma duvar›, kayd›rak, top havuzu, olimpik
parkur gibi birçok aktivite stand›nda, gönüllüler
eflli¤inde e¤lenceli faaliyetlere kat›ld›lar. 

Çocuklar ve Gönüllüler Birarada 
Yaz etkinli¤inin ‹stanbul’da düzenlenen 

kapan›fl flenli¤inde bini aflk›n çocuk ve yüzlerce
gönüllü bir araya geldi. fienli¤e TEGV’in
‹stanbul’da bulunan 2 E¤itim Park›, 6 Ö¤renim
Birimi, 2 Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimi’nin
yan› s›ra, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’na ba¤l› 4 Toplum Merkezi, Melek Erman
Koni E¤itim ve Kültür Merkezi ve Yöret Vakf› ile
yapt›¤› iflbirli¤i çerçevesinde 2 ‹lkö¤retim
Okulu’ndan yaz etkinliklerinde yer alan çocuklar
ve gönüllüler kat›ld›.

Güzel bir yaz›n ard›ndan, hep birlikte e¤lenilen
bir günün sonunda, yeni etkinlik döneminde
tekrar buluflmak üzere vedalafl›ld›. 



Bizden
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‘Ömründen Uzun Hayalleri Var’d›, binlerce
çocu¤un hayalinin gerçekleflmesi onun hayali
oldu. ‹yi ki de bu hayali kurdu ve hayallerini
gerçe¤e dönüfltürdü…

TEGV’in kurucusu Suna K›raç 3 Haziran’da 
68 yafl›na bast›. Ve ona en güzel hediyeyi TEGV
çocuklar› verdi. 

Do¤umgünü Hediyesi Rüzgar Çan›
Do¤um gününde sürpriz yaparak Suna

Han›m’› evinde ziyaret eden çocuklar, kendisine
hediye olarak da elleriyle yapt›klar› ve her bir
parças›na duygular›n› yazd›klar› bir rüzgar çan›
hediye ettiler… Büyük bir keyifle hediyesini
salonun baflköflesine asan Suna-‹nan K›raç çifti
çocuklarla birlikte yenen yemekten sonra yine
kendileri için özel haz›rlanm›fl konseri dinlediler.
Konuklar aras›nda k›zlar› ‹pek K›raç, Semahat-Dr.
Nusret Arsel çifti, Suna Han›m’›n yak›n arkadafl›
Çetin Emeç’in efli Bilge Emeç de vard›. 

Çocuklar›n verdi¤i konseri bafltan sona
ayakta dinleyen konuklar, bir gönüllünün Suna
K›raç için özel olarak besteledi¤i flark›da
gözyafllar›n› tutamad›lar.   

Suna K›raç TEGV çocuklar› sayesinde en
güzel ve unutulmaz do¤um günlerinden birini
yaflad›. Biz de kendisine iyi ki vars›n diyoruz! 

Sen bizim rüzgar›m›zs›n Suna K›raç. 
Biliyoruz ki sen bizimle oldukça hayallerimiz

gerçe¤e dönüflecek…

‹yi ki Do¤dun 

Suna K›raç!
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Çocuklara teknoloji ve bilgisayar okuryazarl›¤›
kazand›rmay› hedefleyen “Bilgi Benim ‹flim”
projesi, etkinlikte kullan›lan oyun, film, al›flt›rma
ve görseller ile oldukça renkli ve e¤lenceli bir
ö¤renme ortam› sunuyor.

Bundan böyle çocuklar bilgisayarda oyun
oynayarak ve film izleyerek, bir yandan da
teknolojiyi kullanarak bilgilenip çeflitli projeler
gelifltirebilecekler. Böylece hem çocuklar, hem
de aileler mutlu olacak.

E¤lenceli ‹çerik
Oyunlar, filmler ve al›flt›rmalarla desteklenen

bir içeri¤e sahip olacak e¤itim portal› ile
çocuklar kendi aralar›nda iletiflim kurabilecek,
kendilerine ait bir blog sahibi olacak, foto¤raf ve
çeflitli proje dosyalar›ndan oluflan dijital sergiler
açabilecekler… Portal›n içinde ayr›ca gönüllüler
için de bir e¤itim modülü bulunacak.

Program›n en önemli özelli¤i çocuklara
bilgisayar ve iletiflim teknolojilerini hayat›n her
alan›nda kullanabilme becerisi kazand›racak
olmas›. Çocuklar›n bilgisayar ve iletiflim

teknolojilerinden daha etkin ve verimli faydalanabilmelerini
sa¤layacak olan program, dijital oyunlar›n bilgi amaçl›
kullan›labilece¤inin en iyi göstergesi. 

“Bilgi Benim ‹flim” program›, Avea iflbirli¤inde ve Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri
E¤itimi akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Feza Orhan ve
ekibinin dan›flmanl›¤›nda tasarlanmaktad›r. Program için
haz›rlanan portal, e¤itim yönetim sistemi ve oyun, film,
animasyon gibi etkinlik içerikleri Bilgi Kurdu Yaz›l›m
Firmas› taraf›ndan haz›rlan›yor. TEGV etkinlik noktalar›
aras› iletiflimi sa¤layacak altyap›y› da Türk Telekom
üstleniyor.  

“Bilgi Benim ‹flim”
Renkleniyor



Eller Küçük 
Eserleri Büyük

Düfllerini küçük elleri ile yo¤uran,
flekillendiren çocuklar hünerlerini etkinliklerde
sergilediler. Rengarenk stantlar çocuklar›n renkli
dünyalar›n›n, düfllerinin tüm izlerini tafl›yordu.
“Düfller Atölyesi” projesi kapsam›nda uzman
gönüllü e¤iticiler taraf›ndan plastik sanatlar,
resim ve el ifli becerileri konusunda e¤itilen
çocuklar hayata sanat›n gözüyle bakmay›
ö¤rendiler. Her biri ayr› bir sanatç› olan çocuklar›n
büyük düflleri sanatla bütünleflince küçük eller
harika eserlere imza att›…  

El Eme¤i Göz Nuru Çocuklar›n Ürünü
TEGV’in Nokia ve Uluslararas› Gençlik Vakf›

(IYF) ile son alt› y›ld›r ortaklafla yürüttü¤ü “Düfller
Atölyesi” projesi çocuklar›n hem el becerilerini
gelifltirme, hem de onlara yarat›c›l›klar›n›
kullanarak düfllerini gerçeklefltirme imkân›
tan›yor. Proje kapsam›nda her y›l düzenlenen
yerel sergilerde çocuklar kendi ürünlerini,
yarat›c›l›klar›n› ve kazand›klar› becerileri baflta
aileleri olmak üzere arkadafllar›, ö¤retmenleri ve
gönüllülerle paylaflma olana¤› buluyor. 

Bu y›l da “Düfller Atölyesi”nin faaliyette
oldu¤u 21 etkinlik noktas›nda, etkinliklere kat›lan
çocuklar›n yapt›¤› ürünlerden oluflan yerel
sergiler, May›s ay›ndan itibaren toplam 14 ilde ve
21 noktada binlerce kifliyle bulufltu. 2840
çocu¤un sanat eserlerinin sergilendi¤i etkinliklere
izleyici olarak ise 10 bine yak›n veli ve ö¤retmen
kat›ld›. Çocuklar›n sünger bask›, füzen, pastel,
at›k malzeme, sihirli boya, renk cümbüflü, ebru,
strafor bask›, soyut, un serami¤i, asetat, serbest
çal›flma, kolaj, doku çal›flmas›, mono bask›, grup
çal›flmas›, 3 boyutlu çal›flmalar, mum, seramik
gibi tekniklerle yapt›klar› birbirinden farkl› eserler
etkinlik kat›l›mc›lar›ndan büyük be¤eni kazand›. 

Bizden
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Düfller Atölyesi nedir?
Düfller Atölyesi, Nokia ve Uluslararas› Gençlik Vakf›’n›n

(International Youth Foundation – IYF) uluslararas› yard›mlaflma
projesi olan “Make a Connection” (Ba¤lant› Kur) program›n›n
Türkiye’deki uygulamas› olarak do¤du. Düfller Atölyesi’nde verilen
e¤itimlerde 2117 gönüllünün deste¤iyle, 2003 y›l›ndan bu yana
toplam 65.561 çocu¤a ulafl›ld›.

‹çeri¤i Sanat E¤itimcisi Gazi Selçuk taraf›ndan gelifltirilen proje,
e¤itim olanaklar› k›s›tl› 7-13 yafl aras› çocuklara, gönüllülerin
deste¤iyle yaflam becerisi kazand›rmay› hedefliyor. Plastik
sanatlar›n tüm disiplinlerinin uyguland›¤›, özel tasarlanm›fl sanat
atölyelerinde gerçeklefltirilen etkinliklerle, çocuklar ve gönüllüler
yaflam becerilerini gelifltiriyorlar. Düfller Atölyesi, Türkiye’nin 14
ilinde, TEGV’in 21 etkinlik noktas›nda uygulan›yor.



VISA Europe'un TEGV ile iflbirli¤‹ içinde
yürüttü¤ü “Renkli Ufuklar” projesinin web sitesi
iki ödül birden ald›. ‹lkö¤retim ça¤›ndaki

çocuklara yaflam ve ö¤renme becerilerini
kazand›rmay› hedefleyen "Renkli Ufuklar"
sosyal sorumluluk projesiyle ayn› ad›
tafl›yan web sitesi, Uluslararas› Görsel

Sanatlar Akademisi (International Academy
of the Visual Arts) taraf›ndan ABD'de
düzenlenen “Communicator Awards” un
(‹letiflim Profesyonelleri Ödülleri) çocuk
kategorisinde "Distinction Award" (Özel Takdir
Ödülü) kazand›. 

15 y›ld›r iletiflim profesyonelleri aras›ndaki
mükemmellik ve yarat›c›l›¤› ödüllendiren

Communicator Awards, medya, iletiflim, reklam
ve pazarlama flirketleri profesyonelleri
taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda

veriliyor.  

Siteye bir ödül de Türkiye’den geldi.
Renkli Ufuklar, internet kullan›c›lar›na
sa¤lad›¤› eksiksiz görüntüleme ve en genifl

kullan›c› kitlesi taraf›ndan eriflilebilme
standartlar›n› karfl›lamas› nedeniyle Alt›n
Örümcek Web Ödülleri'nin "En ‹yi Eriflilebilir
Web Sitesi" kategorisinde birincilik ödülünün de
sahibi oldu.

Pixelplus Interactive taraf›ndan tasarlanan
Renkli Ufuklar web sitesi, sürekli güncellenen
ve gelifltirilen içeri¤iyle üç y›l içinde 40.000
çocu¤a ulaflan Renkli Ufuklar projesinin
yayg›nlaflt›r›lmas›na da destek oluyor. 

Çocuklar TV Yar›flmalar›na Kat›lmas›n
Bu arada siteye son dönemde yans›yan en ilginç

haberlerden biri de Afyonkarahisar’dan Van’a kadar
Türkiye’nin farkl› flehirlerinde yap›lan Renkli Ufuklar
Münazara yar›flmalar› idi. Karfl›laflmalar kadar münazara
konular› da ilgi çekiciydi. Çocuklar›n, flark› yar›flmalar› gibi
televizyondaki yar›flmalara kat›lmas›n›n yasaklanmas›ndan,
standart okul üniformas›n›n kald›r›lmas› gerekti¤ine kadar
pek çok konu Renkli Ufuklar çocuklar› taraf›ndan masaya
yat›r›ld›. 

TEGV’in 12 etkinlik noktas›nda kurulan münazara
kulüpleri y›l boyunca Türkiye’nin önemli münazara uzmanlar›
dan›flmanl›¤›nda büyük yar›flmaya haz›rland›lar. May›s ve
Haziran aylar›nda her etkinlik noktas›nda yap›lan yerel
karfl›laflmalar sonucunda ‹stanbul’daki ulusal karfl›laflmaya
kat›lacak 4’er kiflilik tak›mlar belirlendi.

16-17 Haziran’da Pera Müzesi’nde gerçekleflen ulusal
karfl›laflmalarda Afyonkarahisar E¤itim Park› ve Samsun
E¤itim Park› tak›mlar› finale kald›. “Ülkelerin geliflmesinde
sanat, bilimden daha etkilidir” konusunun tart›fl›ld›¤› final
karfl›laflmas›n›n birincisi Samsun E¤itim Park› tak›m› oldu.

9

Renkli Ufuklar’a 
‹ki Ödül Birden
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TEGV Yenilenen Web Sitesiyle Sizlerle!

TEGV’in daha h›zl›, anlafl›l›r ve kolay bir yap›ya kavuflturulan yeni web sitesi
yay›na bafllad›. Yeni tasar›m› ve içeri¤i ile “kullan›c› odakl›” yap›land›r›lan
www.tegv.org sitesinden TEGV’in tüm proje etkinliklerine güncel olarak
ulaflabilirsiniz. “Ba¤›flc›” ve “Gönüllü” olmak isteyenler de TEGV’e web sayfas›
arac›l›¤›yla daha h›zl› ulaflabilirler.  

Hem Türkçe, hem de ‹ngilizce olarak haz›rlanan yeni internet sitesinden 
tüm TEGV kampanyalar›n›, e¤itim projelerini ve güncel haberleri görebilir; 
ayn› zamanda TEGV ürünlerini de takip edebilirsiniz.  

TUT Ajans ve Euro.Message sitenin haz›rlanmas›nda TEGV’e destek verdiler.

Bu y›l dördüncüsü düzenlenen “Uluslararas› Biliflimci Mart›lar” proje
yar›flmas›na üç ekip ile kat›lan TEGV üç ödül birden kazand›. 

Kalite ve Bar›fl E¤itimi Merkezi ile Microsoft’un ortaklafla yürüttü¤ü
”Biliflimci Mart›lar” projelerinin amac› öncelikle çocuklar›, bilgi teknolojileri,
kalite araçlar› ve proje tekniklerini kullanarak toplumsal bir konu üzerine
araflt›rma yapmaya teflvik etmek. Ayn› zamanda yar›flmada çocuklardan
projede ele ald›klar› konuya yönelik çözüm önerileri sunmalar› da bekleniyor. 

Sonuç olarak, ekipler, yapt›klar› çal›flmay› kendi haz›rlad›klar› Türkçe ve
‹ngilizce PowerPoint sunumlar ve web siteleri arac›l›¤›yla jüriye sunuyorlar.
Böylece her bir proje çocuklara araflt›rma tekniklerini uygulayarak ö¤renme
f›rsat› veriyor. Hatta baz› projelerde yerel kaynaklar› harekete geçirerek,
ürettikleri çözümü uygulama f›rsat›n› da yakalayabiliyorlar. 

Van’a ‹ki Ödül Birden
19 proje ekibinin yar›flt›¤› yar›flmada Semiha fiakir Ö¤renim Birimi “Kitap Oku Kendini Koru” projesiyle “Y›l›n En ‹yi STK Ekibi”

ödülünü al›rken; “Y›l›n En ‹yi ‹kinci STK”s› ödülünü de “Aile Planlamas›” projesi ile Van Feyyaz Tokar E¤itim Park›’ndan bir ekip
ald›. Üçüncü ödül ise, “At›k Malzemelerin Sanata Dönüfltürülmesi” projesi ile yine Van Feyyaz Tokar E¤itim Park›’ndan yar›flmaya
kat›lan di¤er ekibe verildi.

‘Biliflimci Mart›lar’
Ödüllerin Peflinden Uçtular…

Bizden
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En çok çocukken düfl kurard›k
Büyüdükçe düfllerimiz küçüldü
Hayat yolunda düfle kalka düfllerimizi de kaybettik
Art›k büyüdük, filmlerde düfllerimizi bulduk
Filmler bizlere düfl oldu, çocuklar›n düflleri film
Düfllerini oynad› çocuklar
“K›saca Düflleri” gerçek oldu çocuklar›n

Çocuklar bir araya geldi ve “K›saca Düfllerim” projesinde
düfllerine hayat verdiler. Düfllerinin peflinden giden çocuklar
için bafllat›lan “K›saca Düfllerim” projesi çerçevesinde,
yafllar› 8 ile 14 aras›nda de¤iflen çocuklar›n hem
senaryosunu yazd›¤›, hem de oynad›¤› iki k›sa film çekildi.
Konya-Yunak ilçe merkezindeki aç›k hava sinemas› çocuklar
için filmlere de¤il, bu kez çocuklar›n çekti¤i filmlere sahne
oldu.

Çocukça Düfller Ayakta Alk›flland›
Selçuk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ile TEGV Yunak

Ö¤renim Birimi taraf›ndan ortaklafla yürütülen ‘K›saca
Düfllerim Projesi’ kapsam›nda 16 ilkö¤retim ö¤rencisi,
haz›rlad›klar› 2 filmi Yunakl›lar›n be¤enisine sundu.  

Çekimleri 6 hafta süren “Alacakaranl›k” ve “Su
Savafllar›” adl› filmlerin senaryosunu yaz›p yöneten
ö¤renciler, filmlerde rol alarak yeteneklerini de sergiledi.
Büyük ilgi gören filmlerde ö¤renciler, s›nav kayg›s› ile su
tasarrufunun önemine dikkat çekti. Beyaz perdeye yans›t›lan
her iki film de izleyicilerden büyük be¤eni toplad›. Yunakl›lar
filmleri ayakta alk›fllad›lar ve be¤enilerini flu cümlelerle
aktard›lar: “Gerçekten de harika iki yap›m olmufl. Filmlerin
bu kadar gerçekçi ve kaliteli olabilece¤ini düflünmemifltik.
Büyük be¤eni ile izledik. Çocuklar›m›zla iftihar ettik.”

Küçük Senaristlerin Büyük Baflar›s›
Gösterinin sonunda konuflma yapan TEGV Gönüllü

Sorumlusu Kenan Do¤an, bu ve benzeri projelerin
desteklenmeye devam edece¤i müjdesini verdi. 

Çocuklar›n Düflleri
Beyaz Perde’deK

on
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TEGV Yunak Ö¤renim Birimi Sorumlusu Sümeyra Ergün de,
ö¤rencilerin ilk defa bir filmde rol almalar›na ve tüm zor
flartlara, imkâns›zl›klara ra¤men baflar› ile projeyi
tamamlad›klar›n› kaydetti ve be¤eni toplayan çal›flmalar›ndan
dolay› ö¤rencileri tebrik etti.

Di¤er taraftan Selçuk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer ise, bu projenin k›s›tl› imkânlara
sahip çocuklar›n sosyal geliflimine katk›da bulundu¤una, ayn›
zamanda ö¤rencilere gönüllülük ve sosyal sorumluluk alan›nda
deneyim kazand›rd›¤›na dikkat çekti. Sümer, senaryo yazma
aflamas›nda küçük senaristlerin Selçuk Üniversitesi ö¤retim
görevlilerinden sinema, medya okuryazarl›¤› ve k›sa film
konular›nda e¤itim ald›¤›n› da sözlerine ekledi.  

“Televizyonlar Silah Kadar Tehlikeli Olabilir”
Projede aktif rol alan Selçuk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi

Araflt›rma Görevlisi Kaz›m Tolga Gürel, film gösteriminden önce
Yunak halk›na bir seminer verdi. Seminerde ‘Medya
Okuryazarl›¤›’ ve ‘Çocuk ve Medya’ konular› üzerine konuflan
Gürel, “Çocu¤unuzun neyi izleyece¤ine siz karar verin. Sürekli
televizyon izlemenin çocuklar›n hayal gücünü ve üretkenli¤ini
azaltt›¤›n› unutmay›n… Aksi takdirde televizyonlar›n›z silah
kadar tehlikeli olabilir” dedi. 
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Önüm Arkam Sa¤›m Solum Trafik“   
Haziran ay›ndaki bir di¤er etkinlik ise bir tiyatro

e¤itimiydi. BP Türkiye’nin Gezici Tiyatro Ekibi, ilkö¤retim
ça¤›ndaki ö¤renciler için haz›rlanan “Yol Güvenli¤i” konulu
interaktif çocuk oyununu, 8-10 Haziran tarihleri aras›nda
Van Feyyaz Tokar E¤itim Park›’nda toplam 782 çocukla
buluflturdu. ‹lkö¤retim okulu ö¤rencilerine temel trafik
kurallar›n› e¤lendirerek ö¤retmeyi hedefleyen “Önüm, Arkam,
Sa¤›m, Solum Trafik” isimli oyun, toplumsal boyutu ile de
dikkatleri üzerine çekti. 

“Yol Güvenli¤i”nin herkes için “asla ödün verilmeyecek
bir de¤er” haline getirilmesi ve trafik kazalar› ile bu
kazalardan kaynaklanan kay›plar›n önlenmesi için kurumsal
ve toplumsal projeler gelifltiren BP Türkiye, e¤itimin küçük
yafllardan bafllamas› gerekti¤i düflüncesinden hareket
ederek bu projeye 1995 y›l›nda hayat verdi. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Trafik Hizmetleri Daire
Baflkanl›¤› iflbirli¤iyle yürütülen bu etkinli¤in baflar›s›,
çocuklar üzerinde yarat›lan etkiyi ölçmek amac›yla
ailelerin cevaplad›¤› bir anketle de de¤erlendiriliyor. 

Anket sonuçlar›na göre 45 dakika süren oyununun,
interaktif yap›s›yla, hayatlar›nda trafik konusunda sistemli
bilgilerle karfl›laflan çocuklar üzerinde önemli pozitif
etkiler b›rakt›¤› gözlemlendi. Al›nan sonuçlara göre, oyunu
izleyen çocuklar›n %91'i ailelerini trafikte uyarmakta,
%97'si ö¤rendi¤i kurallar› uygulamaya çal›flmakta.

Bu Yaz 
Van’da S›cak Geçti

Van Feyyaz Tokar E¤itim Park›, pek çok konu¤a ve
etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›¤› bu yaz› oldukça hareketli
geçirdi.

Toprak Dede Van’dayd›
Etkinlikler zinciri May›s ay›n›n ortalar›nda bafllad›. Van

EP’n›n ilk konu¤u Türkiye Erozyonla Mücadele A¤açland›rma
ve Do¤al Varl›klar› Koruma Vakf› (TEMA) Onursal Baflkan›
Hayrettin Karaca’yd›. Karaca, TEMA ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan
düzenlenen söylefli için geldi¤i Van’da TEGV Van Feyyaz
Tokar E¤itim Park›’n› da gezdi. Tüm birimleri dolaflan ve bilgi
alan Karaca çocuklarla sohbet etti. Toprak Dede çocuklar›n
tüm sorular›n› tek tek yan›tlad› ve do¤a sevgisi konusunda
çocuklar› bilgilendirdi. 

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’ndan 
TEGV’e Ziyaret

Van’›n ikinci ziyaretçisi Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Sivil Toplum ve Kurumsal Geliflim Bölümü
Baflkan› Michael Vögele’ydi. 4 Haziran tarihinde Van Feyyaz
Tokar E¤itim Park›’nda Vögele’yi misafir eden park yöneticisi
Rezzan Bayram, konu¤una parktaki mülteci çocuklar ve
di¤er çocuklara yönelik etkinliklere iliflkin bilgi verdi. Vögele,
parktan ayr›l›rken sivil toplum alan›ndaki katk›lar›ndan ötürü
TEGV’i tebrik etti. 

V
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25-30 Haziran tarihleri aras›nda Avrupa Birli¤i Genel
Sekreterli¤inin “Avrupa Birli¤i ve Türkiye Aras›ndaki Sivil
Toplum Diyalo¤unun Gelifltirilmesi” projesi kapsam›nda ve
Van Gölü Folklor Turizm Spor Kulübü Derne¤i liderli¤inde
düzenlenen FEST‹VAN’a (Vangölü Uluslararas› Gençlik
Kültür ve Sanat Festivali) TEGV Van Feyyaz Tokar E¤itim
Park›’ndan da 80 çocuk ve 15 gönüllü ziyaretçi olarak
kat›ld›. Halka aç›k festivalde dans ve müzik gösterilerine
ilave olarak farkl› ülkelerin kültürel ve do¤al
zenginliklerinin tan›t›ld›¤›, el sanatlar›n›n sergilendi¤i
stantlar da yer ald›.  

“Süper Kahramanlar”
Temmuz ay›nda ise Van’da farkl› ve anlaml› bir

etkinlik vard›. Çocuklar›n özgüvenini ve okulda ya da
bulunduklar› soysal ortamda kendilerini ifade edebilme
kabiliyetlerini artt›rabilmek için yeni bir sosyal sorumluluk
projesi bafllat›ld›. 

Medikal Park Hastanesi’nin yürüttü¤ü proje
kapsam›nda sa¤l›k e¤itmenleri Feyyaz Tokar E¤itim
Park›’nda bulunan 50 çocu¤a toplum içerisinde, ailede ve
okulda nas›l davran›lmas› gerekti¤i, kendilerini nas›l en
kolay ve etkili ifade edebilecekleri konular›nda bilgiler
verdi.  Program öncesinde bir konuflma yaparak projenin
amac›na de¤inen Medikal Park Hastanesi Genel Müdür
Yard›mc›s› Hasan Y›ld›z, “Hayatta herkesin bir süper
kahraman› vard›r. Bizlerin de süper kahramanlar› siz
çocuklars›n›z” dedi.

Van’›n “süper kahramanlar›” bundan böyle iletiflim
becerileri ile de dikkat çekecek.

13

1998 y›l›ndan bugüne kadar 2000’in üzerinde
ilkö¤retim okulunda 6-8 yafl aras›ndaki 1 milyona yak›n
ö¤renciye ulaflan "Önüm, Arkam, Sa¤›m, Solum Trafik"
adl› çocuk oyunu, daha önce de çeflitli Anadolu turneleri
ile de¤iflik kentlerde çocuklarla biraraya gelmiflti. Gezici
Tiyatro Ekibi, 1999 ‹zmit depreminden sonra bölgede okul
ve ailelerini kaybeden çocuklar› da ziyaret ederek moral
vermiflti.

FEST‹VAN Farkl› Kültürlere Ev Sahipli¤i Yapt› 
Etkinlikler Haziran ay›n›n sonunda da h›z kesmedi.  

Bu kez Van’da FEST‹VAN rüzgâr› esti. Yedi AB üyesi 
ülkeden ve Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden dans ve müzik
topluluklar›n›n kat›ld›¤› festival çok renkli geçti. Farkl›
ülkelerden kat›l›mlarla kültürler aras› etkileflime ve
uluslararas› yak›nlaflmaya katk› sa¤layan festival, renkli
konuklar›yla Türkiye ve AB Ülkeleri gençlik giriflimleri
aras›nda kültürler aras› ö¤renme ve anlay›fl birli¤inin
gelifltirilmesine de hizmet ediyor. 
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Sanat Dura¤›nda
‹necek Var‹z

m
ir

Art›k ‹zmirliler için ‘vaktim yoktu, param yoktu,
uzakt›’ bahanelerine son! Zira bundan böyle sanat
‹zmirlilerin aya¤›na geliyor…

Sanat› kentlilerin aya¤›na getiren ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi Gezici Sanat Otobüsü, yenilenmifl haliyle
yeniden yollara düfltü. Üstelik ilk gösterisini de TEGV
Çi¤li E¤itim Park›'nda yapt›. Sanat etkinliklerini daha
genifl kitlelere yaymak amac›yla bafllat›lan “Gezici
Sanat Otobüsü” ile art›k her yer sahne, her çocuk da
sanatla iç içe...  

Büyükflehir'in Sanat Otobüsü Çocuklarla
Yaklafl›k 6 y›ld›r ‹zmirli çocuk ve gençlerin yo¤un

ilgisiyle karfl›laflan ve yüz binlerce ‹zmirliye ulaflan
Gezici Sanat Otobüsünün yeni tasarlanan genifl

Kapal› spor salonuna ulaflmak pek ço¤unuz için çok bir fley ifade
etmeyebilir. Çünkü pek ço¤umuzun yak›nlar›nda küçük-büyük belki
birden fazla kapal› spor salonu var. 

Ama Mardin Savur’lu çocuklar için ayn› fleyi söylemek zor. 
Zira onlara en yak›n kapal› spor salonu Mardin’de. Hal böyle olunca
Savur’lu basketçi gençleri kapal› spor salonuyla buluflturmak TEGV’e
düfltü…

TEGV yetkililerinin giriflimleri ile Mardin Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü
Kapal› Spor Salonu’nda düzenlenen basketbol turnuvas›nda gençler

çekiflmeli bir maç yapt›lar. Ama daha da önemlisi,
Savurlu çocuklar hayatlar›nda ilk defa kapal› bir
spor salonunda basketbol oynaman›n keyfini
ç›kard›lar. 

Berabere biten maç›n sonunda dostluk
kazand› ve çocuklar hep birlikte kendilerine ikram
edilen pastay› yediler.  

Mardinli Çocuklar
Potada BulufltuM

a
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sahnesine ilk ç›kanlar ise "Düflüne Tafl›na" adl› çocuk
tiyatrosunun oyuncular› oldu. TEGV’in yaz etkinliklerine
kat›lan 50 çocuk ve aileleri, büyük bir keyifle izledikleri
gösterinin ard›ndan bir de müzik dinletisine kulak
verdiler. TEGV’liler keyifli bir akflam›n ard›ndan gezici
sanat otobüsünü bir baflka dura¤a do¤ru yolcu ettiler. 

Önümüzdeki Ekim ay›ndan itibaren ilkö¤retim
okullar› ile liselerde gösterilerine devam edecek olan
sanat otobüsünün yeni hali ESHOT Genel Müdürlü¤ü
atölyelerinde tasarland›.   
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Eskiflehir Odunpazar› Lions Kulübü taraf›ndan belirlenen
ve 2008 y›l›n›n ‘En ‹yileri’nin de¤erlendirildi¤i Zirvedekiler
2008 ödülleri sahiplerini buldu. 13 dalda de¤erlendirmenin
yap›ld›¤› törende TEGV 2008’in en iyi Sivil Toplum Kuruluflu
ödülünü ald›. 

Törende ayr›ca ET‹ fiirketler Grubu Yönetim Kurulu
Baflkan› Firuzhan Kanatl› ‘2008’in Sanayicisi’, Sakarya
Gazetesi yazarlar›ndan fiener Y›lmaz ‘Bas›n’, ünlü flovmen
Beyaz›t Öztürk ise ‘Onur Ödülü’ne lay›k görüldü.

TEGV 2008’in Zirvesinde!

E
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Okul Bahçelerini Ateflböce¤i Sard›…
Bir t›r düflünün… Ama bu öyle sizin bildi¤iniz, uzun yol

t›rlar›ndan de¤il. Bu t›r›n yolu, belki de, iflte o sizin bildi¤iniz
t›rlar›nkinden çok daha uzun! Ama yükü hem a¤›r hem de çok
farkl›.

Öyle bir t›r düflünün ki, içi bilgisayar, kitap ve e¤itim araç
gereçleriyle dolu olsun. 

Öyle bir t›r düflünün ki, bu t›r›n misyonu dere tepe
demeden, uzak yak›n demeden tüm okullara, her çocu¤a
ulaflabilmek olsun.

Öyle bir t›r düflünün ki, iflte o t›r›n ad› Ateflböce¤i olsun!

OTI Ateflböce¤i’ni Parlatt›!
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n “e¤itimin hiçbir koflulda

kesintiye u¤ramamas›” prensibiyle Kas›m 2000 tarihinde
bafllatm›fl oldu¤u Ateflböce¤i Projesinin son destekçisi ise OTI
Holding. OTI Holding ile TEGV aras›nda iki y›ll›k iflletme
sponsorlu¤u anlaflmas› imzaland›.

OTI Ateflböce¤i, 2 y›l boyunca, öncelikli olarak Antalya
ilçelerinde bulunan ilkö¤retim okullar›na destek verecek.

Bölgede, önceden tespit edilen devlet okullar›n›n bahçelerinde
e¤itim verecek olan OTI Ateflböce¤i’nde çocuklar›n bilgisayar,
sa¤l›k, araflt›rma, trafik, kiflisel geliflim ve genel kültür
e¤itimleri ile kendilerini gelifltirmelerine olanak sa¤lanacak.
Yani bir anlamda okullar›na e¤lenceli bir destek olacak. 

Ateflböce¤i t›r›n›n içinde 12 bilgisayarl› bir bilgisayar odas›
ve serbest etkinlik atölyesi bulunuyor. 

Ateflböce¤i’nin ilk dura¤› Antalya ama rotas› önümüzdeki
günlerde belli olacak. 

TEGV ve OTI Holding iflbirli¤i bununla da kalmad›. Antalya
TEGV Suna-‹nan K›raç E¤itim Park› ev sahipli¤inde, TEGV
bünyesinde e¤itim gören çocuklar ve OTI Holding çal›flanlar›
birlikte dünya çevre gününü kutlad›lar. Hep birlikte ‘yaflanabilir
ve yeflil bir dünya için elele’ dediler. Etkinlikte TEGV çocuklar›n›
en çok e¤lendiren ise Yonca Evcimik’in flark›lar› ve Milli Tak›m
menajeri Harun Erdenay ile basketbol oynamak oldu. 

Bu T›r›n Yükü A¤›r



16

Bizden

Y›lmaz Erdo¤an’›n yazd›¤› “Haybeden Gerçeküstü Konuflmalar” adl›
tiyatro oyunu Mersin Ö¤renim Birimi’nin gönüllülerinden oluflan tiyatro
grubu taraf›ndan seyirci ile buluflturuldu. Toplulu¤un üç ayl›k özverili
çal›flmas› sonucunda ortaya ç›kan oyun izleyicilerden büyük alk›fl toplad›.

Alk›fllar TEGV Gönüllülerine…
Yaklafl›k 600 kiflinin izledi¤i tiyatro gösterisi seyircilerden büyük

be¤eni toplay›nca Mersin ‹l Kültür Müdürü, oyunun tekrar sahnelenmesi
için ücretsiz salon tahsisinde bulunabilece¤i sözünü verdi. Mersin halk› ile
TEGV’i buluflturan oyun, TEGV’in tan›t›m›na da katk› sa¤lad›.  

TEGV gönüllüleri yeniden sahneye ç›kaca¤› günü iple çekiyor…

Perde Gönüllü 
Tiyatrocular ‹çin Aç›ld›M

er
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Top + Lamba + Halka = Gezegen
TEGV Gaziantep Büyükflehir Belediyesi E¤itim Park›'nda

gerçeklefltirilen etkinlikte çocuklar bu k›s›tl› malzemeden
birbirinden farkl›, renkli ve yarat›c› oyuncaklar ortaya ç›kard›lar.
Örne¤in çocuklardan biri topun içine lamba yerlefltirip, etraf›na
pipet ve halkalardan yörünge yaparak bir gezegen yapt›. Üstelik
projeye yard›m eden abla ve a¤abeylerinin yard›m›yla gezegene
bir motor ba¤land› ve gezegenin dönmesi ve dönerken
lamban›n yan›p sönmesi sa¤land›. ‹flte bu oyuncak gezegen,
yarat›c›l›kta s›n›r tan›mayan çocuklardan sadece birinin
hayaliydi. Bunun gibi onlarca ilginç fikir ortaya ç›kt›. 

Etkinli¤in en zor k›sm› ise günün sonunda yafland›. Zira
hiçbir çocuk yapt›¤› oyuncaktan ayr›lmak istemedi. Oysa
oyuncaklar toplan›p, ortaya ç›kan bu projelerle bir sergi aç›lmas›
planlan›yordu. Ama olmad›. Çocuklar k›r›lamad› ve
oyuncaklar›yla evlerine dönmelerine izin verildi. Ancak bir
süreli¤ine… Zira bu oyuncaklar Eylül ay›nda tek tek çocuklardan
toplanacak ve tüm çocuklara ulaflacak bir sergi aç›lacak.

Gaziantep’in ‘Proceci Çocuklar›’

Elinizde bir top, 
bir lamba, çeflitli halkalar 
ve biraz da pipet olsayd›, 
siz bu malzemelerden ne
yapard›n›z? 

‹flte Gaziantep Ticaret
Odas›’n›n Avrupa Birli¤i Bilgi
Bürosu’ndan destek alarak
düzenledi¤i ‘Proceci Çocuklar’
etkinli¤ine kat›lan çocuklar›n
malzemeleri bunlard›. Onlarca
çocu¤a bir torba içinde çeflitli
malzemeler verildi ve
bunlardan oyuncak yapmalar›
istendi. Amaç çocuklar›n
hayal güçlerinin geliflmesine
yard›mc› olmak ve
yarat›c›l›klar›n› teflvik etmekti.  
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“Kelimeler hayat›m›zda ne kadar önemlidir, de¤il mi? Bazen bir kelimenin
birçok fleyi anlatt›¤› oluyorken, flimdi yazd›klar›m›n gidenlerin ard›ndan hiçbir fley
ifade etmemesinden korkuyorum, kelimeler kifayetsiz kal›yor. Ama elimden
geldi¤ince bir fleyler yazd›m.

Bugün 17 A¤ustos 2009. Deprem felaketinin 10. y›l dönümü. Binlerce insan›n
yaflam›n› yitirdi¤i, ailelerin parçaland›¤›, kimi insan›n annesini, kimi insan›n
babas›n›, kardeflini, arkadafl›n›… sevdiklerini kaybetti¤i u¤ursuz bir gün.

Ayten-Maksut Çavdar çiftinin de hayat›n› kaybetti¤i bir gün… Ayten-Maksut
Çavdar çifti 1996 y›l›na kadar Çaycuma’da yaflamaktad›r, emekli olduktan sonra
1996 y›l›nda Yalova’ya yerlefliyor ve 1999 y›l›n›n temmuz ay›nda E¤itim
Gönüllüleri’nin F›nd›kzade E¤itim Park› ve Zeyrek Ö¤renim Birimi’ni geziyor. 17
A¤ustos 1999 tarihinde hayatlar›n› kaybettikten sonra, ölümlerinden k›sa bir süre
önce kaleme ald›klar› vasiyetnamelerinde, mal varl›klar›n› E¤itim Gönüllüleri’ne ve baflka sivil toplum örgütlerine b›rakt›klar›
ö¤reniliyor.

2005 y›l›nda Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma Ö¤renim Birimi’nin aç›lmas›yla çiftin isimleri yaflamaya devam ediyor.
Çocuklar buraya geldikçe, bir fleyler ö¤rendikçe ve çocuklar de¤ifltikçe isimleri daha da yaflayacak.

17 A¤ustos 1999 tarihindeki depremde hayat›n› kaybedenlere ve Ayten-Maksut Çavdar çiftimize Allah’tan rahmet ve
yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyorum.

Ayten ve Maksut Çavdar, size sonsuz teflekkürler…”

Nalan Turgut
Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma Ö¤renim Birimi/Birim Sorumlusu
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Yerel seçimlerde pek çok yerel yönetim de¤iflti, ancak TEGV’e destek
aksamadan devam ediyor.

Batman’›n yeni Belediye Baflkan› Muzaffer Arslan’›n ilk yapt›¤› ifllerden biri,
Sason Ö¤renim Birimi Sorumlusu Yüksel Yalç›n Bozkurt ve gönüllülerle bir
araya gelip, çal›flmalar› hakk›nda bilgi almak oldu. E¤itim ile ilgili planlar›n›
aktaran Baflkan, her konuda TEGV’in yan›nda olma sözü verdi.

17 A⁄USTOS Türkiye’nin tarihinde
hüzünle, kederle, ac›yla hat›rlanacak bir
gün olarak haf›zalar›m›za kaz›nd›. 17
A¤ustos’ta hayat›n› kaybeden 20 bin
kiflinin aras›nda hemen herkesin bir
yak›n› vard›. Kimi anne babas›n›, kimi
akrabalar›n›, kimi komflusunu ya da bir
tan›d›¤›n› kaybetti. Onlar›n aras›nda
TEGV’in de kurum olarak pek çok
gönüllüsü, ba¤›flç›s›, çocu¤u vard›. Ama
asl›nda o 20 bin kifli bütün Türkiye’nin,
hepimizin efli dostuydu. ‹flte bu yüzden
de bir bütün olduk ve gidenlerin ard›ndan
yas tuttuk. 

TEGV ba¤›flç›s› Ayten-Maksut Çavdar
çifti nezninde hepsini bir kez daha
sevgiyle an›yoruz…. 

Yerel Yönetimler De¤iflti,
TEGV’e Destek De¤iflmedi...B
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Gidenlerin Ard›ndan
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Bizden

Ulusal Toplant›m›z› Gerçeklefltirdik

‹s
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TEGV 15. Y›l›’n› Çal›flanlar› ile Kucakl›yor
TEGV’in her y›l tüm çal›flanlar› ile birlikte gerçeklefltirdi¤i Ulusal Toplant›’n›n

bu y›lki temas›, 2010 y›l› TEGV’in 15. Kurulufl y›ldönümü olmas› vesilesiyle
“15. Y›la Do¤ru” olarak belirlendi. TEGV, Ulusal Toplant›’da çal›flanlarla birlikte
yap›lan  “Geçmifl ve Gelecek Y›la Bak›fl” ve “Paylafl›m” toplant›lar›nda 15. y›l
için hedefi “Derinleflerek Yayg›nlaflmak” olarak belirledi. 

14 y›l boyunca çal›flanlar› ile büyüyen TEGV, Ulusal Toplant›’da
çal›flanlar›ndan 5. ve 10. y›llar›n› dolduranlara plaketler verdi. Çal›flanlara
plaketleri TEGV Genel Müdürü Nurdan fiahin ile YKB Yönetim Kurulu Baflkan›
ve TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayaz›t taraf›ndan verildi.  

26-28 A¤ustos tarihleri aras›nda ‹stanbul’da Koç Üniversitesi’nin
kampüsünde gerçeklefltirilen toplant›ya 34 ilde bulunan 11 E¤itim Park›, 
50 Ö¤renim Birimi, 17 Ateflböce¤i ve ‹stanbul’daki merkezden toplam 163 
TEGV çal›flan› kat›ld›.

Hem De¤erlendirme, Hem E¤lence
Üç gün süren toplant›n›n aç›l›fl konuflmas› TEGV Yönetim Kurulu Baflkan›

Cengiz Solako¤lu taraf›ndan gerçeklefltirildi. Solako¤lu’ndan sonra söz alan
TEGV Genel Müdürü Nurdan fiahin, TEGV’in 2008-2009 faaliyetlerini
de¤erlendirdi ve gelecekle ilgili hedefleri ve planlar› paylaflt›.  

Daha sonra Saha Planlama ve Teflkilatlanma Departman›, E¤itim
Departman› ve Gönüllü Koordinasyon Merkezi ile birlikte etkinlik noktalar› için
belirlemifl olduklar› 2008-2009 hedeflerinin genel bir de¤erlendirmesinin
ard›ndan, gelecek etkinlik y›l›n›n hedeflerine yönelik istek ve öneriler dile
getirildi. ‹lk günkü oturumlar›n ö¤leden sonraki bölümünde ise “Geçmifl ve
Gelecek Y›la Bak›fl” ve “Paylafl›m Toplant›s›” yer ald›. Bu toplant›larda 15. y›l
için hedefin “daha çok çocu¤un çocuklu¤unu güzel yaflamas› ve daha güzel
yar›nlara ulaflmas› için, daha kaliteli e¤itim” oldu¤u ve bunu
gerçeklefltirebilmek için TEGV’lilerin bütün gücüyle çal›flaca¤› kaydedildi.  

Bu yo¤un günün akflam› keyifli bir organizasyonla devam etti. Koç
Üniversitesi’nin yemyeflil bir orman ile çevrili muhteflem kampüsünün çimlik
alan›nda kurulan masalarda akflam yemekleri yenilirken, çal›flanlar birbirleri ile
sohbet etti ve hoflça vakit geçirdi. 
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‹ki Gün Etkinliklerle Geçti
Ulusal Toplant›n›n ikinci günü iletiflim e¤itimine

ayr›ld›. Uzman psikolog  Ça¤la Gülol ve uzman
psikolog Ekrem Düzen’in TEGV E¤itim Departman›
ile ortak haz›rlay›p sunduklar› iletiflim e¤itimi, TEGV
çal›flanlar› taraf›ndan büyük ilgi ve be¤eni ile takip
edildi. E¤itici grup çal›flmalar› ve oyunlarla da
zenginlefltirilen e¤itimde do¤ru ve etkili iletiflimin
temel ilkeleri, çocuklarla nas›l iletiflim kurulur,
çocuklar nas›l dinlenir ve çocuklarla nas›l
konuflulur, çocuklarla sorunlar nas›l çözülür gibi
konular ele al›nd›. TEGV çal›flanlar› bu e¤itimde
hem çok e¤lendi, hem de gelecek y›llarda
çocuklarla daha iyi iletiflim kurabilmek için
kendilerini gelifltirme imkân› buldu. 

Ulusal Toplant›’n›n üçüncü ve son gününde
“Bilgi Benim ‹flim” e¤itim program›n›n e¤itici
e¤itimi gerçekleflti. TEGV’in AVEA sponsorlu¤unda
gelifltirdi¤i “Bilgi Benim ‹flim” etkinli¤i, çocuklar›
bilgisayar ve iletiflim teknolojilerini hayat›n her
alan›nda kullanabilmelerini sa¤layacak, ça¤›n
gerektirdi¤i temel bilgi ve becerilerle donatmak
için gelifltirilen bir e¤itim program›. Burada
ald›klar› e¤itim ile, TEGV çal›flanlar›n›n, etkinlik
noktalar›na döndüklerinde program›n baflar›yla
uygulanmas›na önemli katk›lar sa¤lamalar›
bekleniyor. 

“Bilgi Benim ‹flim” e¤itiminin yan› s›ra, son
gün oturumlar›nda TEGV’in di¤er e¤itim projeleri
ve okul çal›flmalar› ele al›nd›, Ateflböcekleri
toplant›s› yap›ld›. Kapan›fl oturumunun ard›ndan
Ulusal Toplant› sona erdi. 
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Cüneyt Özdemir

Röportaj

Nas›l bir çocuktunuz? ‘Adam olacak çocuk’lardan
m›, ‘bu çocuk adam olmaz’ lardan m›?

‹lkokulda fliir okumada Ankara’da dereceye
girmifltim. 10 k›ta ‹stiklal Marfl›’n› avaz avaz ba¤›rarak
okuyordum. Ama bana 1981 23 Nisan’›nda bir izci
k›yafeti giydirip Ankara’daki törenlerde 2 k›ta Atatürk
fliiri okutmufllard›. Annem evde radyodan dinleyip
a¤lam›fl. Ortaokulda derslerde benim yazd›¤›m
kompozisyonlar yüksek sesle okutuluyordu.

Lise 2. s›n›f›ta bir veli toplant›s› sonras›nda
ablam›n yüzü allak bullak olmufl, bana ne diyece¤ini
düflünüyor. “Ne dedi Edebiyat ö¤retmeni?” diyorum. 
“Bu çocuk birfley olacak ama ne olacak bilemiyorum.
Mafya da olabilir, mimar da... Böyle kalmayaca¤›
kesin...”diyor. Tüm aile kuflkulu gözlerle bana
bak›yordu. Ben de kendimden endifleleniyordum.

Hayal etti¤iniz ifli mi yap›yorsunuz? ‹fliniz mi
hayallerinizi gerçeklefltiriyor?

Ben hep Mimar olmak istemifltim. Bu ifli
yapamazsam da UN ya da UNHCR gibi yard›m
kurulufllar›nda uluslararas› bir ifli sahada yapmay›
düflünüyordum. fiu an gazetecili¤i ise minnetle öpüp
bafl›ma koyuyorum. Göremedi¤im yerleri, insanlar›,
durumlar› gösterdi bana. Ben ona gençli¤imi verdim,
o bana koskoca bir dünya hediye etti. Biz tam
birbirimize göreyiz. Hangisi bana hayallerimi veriyor,
ben hangisine hayallerimi kat›yorum k›sm› ise biraz
kar›fl›k.

Mesle¤inizin en sevdi¤iniz yan› nedir?
Birilerine ilham vermek. Bunu çok önemsiyorum. 

Bir haberle, bir ropörtajla tüm dünyay›
de¤iflteremezsiniz ama de¤ifltirebilece¤inze dair bir
ilham verebilirsiniz. Çok önemli... ‹nsanlar›n içindeki
küçük bir pencereden ›fl›¤›n s›zmas› ve orada ›fl›¤›n
oldu¤unu bilmesi. O yüzden ben hep kendi bafl›m›n
dikine giderim. ‹yi ki de giderim...

Türkiye’de ayak basmad›¤›n›z yer var m›, neresi?
Çok tuhaf gelebilir ama hala Karadeniz’de flöyle s›k›

bir tur atamad›m. Güneydo¤uyu nerede ise flehir flehir
biliyorum. Ege, Akdeniz avucumun içi gibi, e zaten
Ankaral›l›k var, Marmara bölgesine de hakimim ama
Karadeniz’i nedense hep ›skalad›m. Neler kaç›rd›¤›m›n
fark›nday›m.

‹fliniz gere¤i çok geziyorsunuz. Türkiye’de ve
dünyada en sevdi¤iniz yerler nereler? Neden?

Brezilya’y› severim. ‹nsan›, dili, yeme¤i, do¤as›
güzeldir. Rahatt›r, çok germez insan›. Güney Amerika
asl›nda biraz böyledir. Küba’y› severim. Dünyada, dünyaya
ait olmayan bir yerdir. Roma güzeldir, Güney ‹talya
flahanedir bahar aylar›nda. Berlin k›fll›k bir ilham perisidir.
Afganistan’da Salang geçidi mesela çok etkileyiciydi.
Ba¤dat’› 2003 y›l›nda flehir düfltü¤ünde görmek. 
Barcelona yine bahar aylar› iyidir. Beyrut Sayda yolu hele
bombard›man alt›nda de¤ilse tad›na doyum olmaz. Yunan
adalar›n› severim. Bodrum benim için Ege’nin laciverti,
Akdeniz’in meltemidir. ‹stanbul ise kaosu ve bo¤az› ile
kalbimdeki tahd›n gerçek sahibidir. Bunca yeri gördükten
sonra burada yafl›yor olmam›n en büyük nedeni bu
san›r›m.
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Bir çocu¤unuz olsa ve ‘baba ben gazeteci olaca¤›m’
dese, izin verir misiniz?

“Gazeteci ol ama git baflka bir bat› ülkesinde ol yavrum”
derim. “Burada hakk›n› tam alamazs›n. Git gençli¤inin
sömürülmeyece¤i bir ülkeye demir at. Düflüncelerinden ya da
yapt›¤›n haberlerden dolay› kimsenin seni vurmayaca¤› bir
diyar bul kendine. Dünyan›n en zevkli mesle¤ini kelle koltukta
yapma. Ama gerekiyorsa da yap. Ne ifli yaparsan yap, iflinin
hayat›n› ele geçirmesine izin verme. Her an ceketini al›p
gidecek kadar kendine güven, hangi ifli yaparsan yap, sen
oldu¤un için farkl› yapaca¤›n› düflün, iflin ile varolma” demek
isterdim.

Siz televizyonda ne izliyorsunuz?
Film. Evet, komik gelebilir ama gündüz 5 haber kanal›n›

ayn› anda takip ediyorum. Akflam eve gelince, yay›n ç›k›fl›,
art›k tek yapmak istedi¤im kaçmak kurtulmak oluyor. Ne yaz›k
ki iyi bir dizi izleyicisi de¤ilim ama çok çok iyi bir film
izleyicisiyimdir bak›n. Günde 6 filme ç›km›fll›¤›m vard›r.

fiu an kiminle röportaj yapmak isterdiniz ve ilk sorunuz
ne olurdu?

Fethullah Gülen ile röportaj yapmak isterdim. ‘Nas›l bir
Türkiye öngörünüz var?’ diye kafadan sorard›m.

Hiç röportaj s›ras›nda gözleriniz doldu mu? Ya da gülme
krizi tuttu mu? Engellemek için özel yöntemleriniz var m›?

Gözlerim doldu ama a¤lamak için kendimi tutabiliyorum.
Utand›¤›mdan de¤il, a¤lad›¤›n›z zaman iflin içine sizin
duygular›n›z giriyor ve kelimenin önüne eklenmifl bir s›fat gibi

anlat›lanlar›n önüne kendinizi koyuyorsunuz. Bir anlamda
‘bak›n ben a¤l›yorum çok duygusal bir durum’ mesaj›n›
istemeden de olsa veriyorsunuz. Bu benim pek tarz›m de¤il.
E¤er ortada a¤lanacak bir durum varsa benim so¤ukkanl› bir
flekilde durmam ve a¤lama hakk›n› izleyiciye b›rakmam
gerekiyor. Ya da çok mu politik do¤rucu konufluyorum,
bilmem ki? Bir kaç defa çekim s›ras›nda a¤lad›m ama
montajlarken o bölümleri koymad›m. Gülme krizi ise s›k s›k
oluyor. Bir Saba Tümer arkadafl›m kadar flen kahkahalar
patlatmasam da, aras›ra gülmemek için duda¤›m› ›s›rd›¤›m
oluyor. Çok s›k oluyor hatta...

‘Gazeteciden dost olmaz’ diye bir söz var. Olur mu?
Sizin gazeteci dostunuz var m›?

Benim en iyi dostlar›m gazeteciler aras›nda. En nefret
etti¤im insan tipleri de gazeteciler aras›nda. Siz insan›n
kalibresine bak›n, mesle¤ine de¤il. Bir insan›n içi karanl›ksa
karanl›k ba¤lant›lara ihtiyac› yoktur. ‹çi kötüyse flu bu mesle¤i
yapmas› da flart de¤ildir.

Siz iyi bir dost musunuz?
Ben iyi bir dost olmaya çabal›yorum. Sevdi¤im insanlara

her anlamda de¤er vermek için elimden geleni yap›yorum.
Becerebiliyorsam ne ala...

Çocuklu¤unuza geri dönseniz neyi de¤ifltirirdiniz?
Hiçbirfleyi. Herfley bugüne dair bir fley katm›fl. Keflke

flunu yaflamasayd›m dedi¤im hiçbirfley yok. Ama
çocuklu¤uma dönmeyeyim, böyle iyi valla...

Sizinle onlarca röportaj
yap›lm›flt›r. Kendinize
sorulmas›ndan hofllanmad›¤›n›z
soru nedir?

Genelde ropörtaj› ben daha
çok yap›yorum. Geçen gün yeni
ç›kan kitab›mla ilgili bir ropörtaja
kat›ld›m. Program bafllamadan
önce gazeteci arkadafla
“sorularla ilgili bir fley rica
edebilir miyim, lütfen bana akl›na
gelen herfleyi çekinmeden sor”
dedim. O da flafl›rd›. Bence her
soru sorulur. Gazetecinin her
soruyu her flekilde sorma hakk›
vard›r, ama benim de
cevaplamama hakk›m vard›r.
K›zmak yok o yüzden.
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‹lk Ayr›l›fl›m›z m› Olsun Ad›, 
‹lk Ayr›flmam›z m›? 

“Okula gitmek istemiyorum”
Anne babalar›n en çaresiz hissettikleri anlardan biri, bu

cümleyi çocuklar›ndan duyduklar› zamand›r. Zorunluluklardan
bahsetmek, art›k büyüdü¤ünü söylemek, arkadafl› Pelin’in de
gitti¤ini ve çok sevdi¤ini anlatmak ço¤unlukla ifle yaramayacakt›r.

Bu yeni süreci zarars›z atlatman›n yolu, onun ne yaflad›¤›n›
ve neler hissetti¤ini anlamaktan geçiyor…

Neden?

� ‹nsan do¤as›nda var olan bilinmeyene duyulan korku
yüzünden gitmek istemeyebilir.

� Yapt›klar›n›n baflkalar› taraf›ndan be¤enilmeyece¤i
endiflesini duyuyor olabilir.

� Bazen yeni do¤an bir kardefl yüzünden kendini d›fllanm›fl,
baflka yere gönderilmifl hissedebilir.

� Sessiz ortamlar› seven, iflitsel olarak hassas çocuklar
kalabal›k ve gürültüden hofllanmayabilir.

� Uyku, beslenme ve her iste¤inin karfl›lanmas› konusunda
evde hâkimiyetini ilan etmifl çocuklara, okul disiplini zor
gelebilir.

� Okulda kaybolaca¤›n› düflünüyor olabilir.

� Okula bafllamak için gerekli duygusal olgunlu¤a ulaflmam›fl
olabilir.

� Çocuk, ailesine karfl› afl›r› ba¤›ml›l›k gelifltirmifl olabilir.

� Anne baban›n okulla ilgili kayg›lar›, çocu¤a bulaflm›fl olabilir.

� Çocuk, okul fobisi yafl›yor olabilir.

Ne yapmal›?

� Bizler yetiflkin oldu¤umuz halde, yeni bir ifl yerinde
çal›flmaya bafllad›¤›m›zda zorlan›p kayg›lan›r›z. Ayn› durum
çocuklar için de geçerlidir. Okul bafllamadan birkaç hafta önce
onu bilgilendirerek, okulunu ziyarete gitmek, bahçeyi ve s›n›f›n›
gezmesini sa¤lamak al›flmas›n› kolaylaflt›racakt›r.

� Bebeklik döneminde ailesine ba¤lanan çocu¤un farkl› bir
ortamda olmas› terk edilme kayg›s› yaratabilir. Okulun ilk günü
yan›nda belli bir süre kalmak, sonraki günlerde kademeli olarak
süreyi azaltarak al›flt›rmak faydal›d›r. Buradaki en önemli nokta
söz verilen saatte çocu¤u almaya gelmektir. Terk edilmedi¤inin
kan›tlanmas›na ihtiyaç duyar.

� Birçok yetiflkin, anne baba olduktan sonra ‘sab›r ’
kelimesinin gerçek anlam›n› ö¤renir. Okulla ilgili kayg›lar› olan
bir çocu¤un ailesinin de sab›rl› olmas›, bu durumun geçece¤ini
bilmesi önemlidir. 

� Anne baban›n ortak tutum sergilemesi her konuda oldu¤u
gibi, okula gitmek istememe konusunda da gerekliliktir.
Örne¤in, anne net ve kararl› bir konuflma yapmaya çal›fl›rken,
baban›n ‘yar›n gitmese olmaz m›’ fleklindeki tutumu çocu¤un
geliflimini engelleyecektir.

� Özellikle yaz›n, çocuklar daha geç saatlerde yat›p, geç
saatlerde kalkabiliyorlar. Okula bafllamadan en az iki hafta
önce düzenli uyku saatlerine al›flt›rmak yararl› olacakt›r.

� Çocu¤un duygular›n› anlatmas›na izin vermek, onu
rahatlatabilir. Özellikle gece sohbetleri bu konuda iyi bir f›rsat
olabilir. Uyumas›na yak›n siz de yan›na gidebilir, sadece onun
duygular›n› anlatmas› için orada oldu¤unuzu ona
hissettirebilirsiniz.

� S›n›f ö¤retmeni ile olumlu bir iliflki kurmak, çocu¤unuzun
geliflimini takip etmenizi sa¤layacakt›r.

� Kitap okuma seanslar› düzenleyebilirsiniz. Her akflam on
dakika tüm aile birlikte kitap okuyabilir, heyecanl› bir öyküyü
paylaflabilirsiniz. 

� Okula bafllamadan önceki yaz, ev içi küçük sorumluluklar
almas›n› sa¤layabilirsiniz. Böylelikle okuldaki düzene al›flmakta
daha az güçlük çekecektir.

� Baflard›¤› küçük fleylerde, baflaramad›¤› ama çaba
gösterdi¤i her fleyde olumlu mesajlar›n›z› duymak, özgüvenini
gelifltirecektir. 

� Okula bafllamadan birkaç hafta önce gerekli fiziksel
muayenelerini (özellikle göz, kulak, difl) yapt›rmak, okulda
yaflayaca¤› s›k›nt›lar› engellemeye yard›mc› olacakt›r.

Gülsevin fien / Aile Terapisti
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Ne yapmaMALI?

� “Sen hele bir okula baflla görürsün”, “Okullar aç›lsa da ben
de kurtulsam” gibi cümleler k›zg›nl›kla bile olsa kesinlikle
söylenmemelidir.

� Ö¤retmen, ceza veren, uyaran, korkutan biri de¤ildir.
Çocu¤unuzun yapt›¤› herhangi bir olumsuz davran›fl karfl›s›nda
onu ö¤retmene söylemekle tehdit etmeyin. Okula gitmeyle ilgili
s›k›nt› yaflarken, ö¤retmenini bu flekilde tarif etmeniz,
ö¤retmeninden de so¤umas›na yol açabilir.

� Okula gitmeyi istememe ile ilgili durum, kendi ailenizle
iliflkilerinizde de sorun yaflatabilir. Kendinizi eflinizle veya aile
büyüklerinizle tart›flma halindeyken bulabilirsiniz. Burada
unutulmamas› gereken en önemli iki nokta, söz hakk›n›n 
anne babada oldu¤u ve çözümün de bir süreç içinde
gerçekleflece¤ini hat›rlamakt›r.

� Azarlama, alay etme ve yarg›lama gibi davran›fllardan
kaç›n›lmal›d›r. Kendinize azarland›¤›n›zda, yarg›land›¤›n›zda ya
da alay edildi¤inizde ne yaflad›¤›n›z›, neler hissetti¤inizi sorun. 

� Okula gitmemek gibi bir seçenek asla olmamal›d›r. E¤er
zorunluluktan bir gün okula gidilmemiflse, o günün e¤lenceli
geçmemesi için elinizden geleni yap›n. (birlikte al›flverifl
merkezine, sinemaya gitmemek, bütün gün televizyon
izlememek, oyun oynamamak gibi)

� Baflka bir çocukla k›yaslama yapmak onu incitir. Her birey
kendi içindeki geliflimine göre de¤erlendirilmelidir.

� Okulda ö¤rendiklerini baflkalar›n›n yan›nda sunmaya
zorlamak da do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir.

Duygu Geçifli
Bütün duygular bulafl›c›d›r. En çok da çocuklara bulafl›r.

Onlar›n o hassas antenleri sizin tahminlerinizin çok üzerinde
duygular› alg›layabilir. Onu terk etti¤inizi düflünüyor ve a¤lamakl›
halinden suçluluk duyuyorsan›z, bu duygunuz çocu¤unuza
hemen geçecektir. Bu durumda çocu¤unuza asl›nda sizin de 
bu okula gitme iflini pek de benimsemedi¤inizin, onun okula
gitmesini istemedi¤inizin sinyallerini yollam›fl olacaks›n›z.
Karfl›l›¤›nda alaca¤›n›z tepki de ayaklar›n›za yap›flan, h›çk›r›ktan
bo¤ulacakm›fl gibi sesler ç›karan bir çocuk olacakt›r.

Tüm bu duygular asl›nda afl›r› korumac› olmaktan
kaynaklanmaktad›r. 
Afl›r› koruma çocu¤a okul yaflant›s›nda en büyük zarar› verir:
� Özgüveni zedeler.

� Baflkalar›na ba¤›ml›l›k gelifltirmesine yol açar.

� ‹letiflim güçlü¤ü yarat›r.

� Sosyal iliflkilerden kaçmaya neden olur.

� Afl›r› kayg›ya ve tak›nt›lara yol açar.

� Problem çözme yetene¤ini ortadan kald›r›r.

Özetle, kiflilik geliflimini örseler. Okul ça¤› çocu¤unda
örselenen kiflilik geliflimi ise okul fobisine yol açabilir.

OKUL FOB‹S‹ 
Okul fobisi, tedavi olma durumunu gerektiren ciddi bir

rahats›zl›kt›r. Burada korkunun as›l kayna¤›n›n okul de¤il, anne
babadan ayr›lmay› istememe oldu¤unu bilmek önem tafl›r. 

Çocu¤un okulla ilgili kayg›s› gün geçtikçe azalm›yor ve tüm
yaflant›s›n› olumsuz etkiler duruma geliyorsa okul fobisinden
söz edilebilir.
Belirtileri:

� Mide bulant›s›, kusma

� Afl›r› mutsuz olma hali

� Uykusuzluk

� ‹fltah kayb›

� fiiddetli bafl a¤r›s›

� Kar›n a¤r›s›

� Di¤er korkular›n artmas› (yang›n, h›rs›z, karanl›k, evin baflka
bir odas›nda yaln›z kalma vb)

� Afl›r› ba¤›ml›l›k hali

� Sürekli sebepsiz endifleler duyma

� Baz› durumlarda alt›na kaç›rma

Aile ne yapmal›?
Okul fobisi yaflayan çocu¤un ailesi de çocuk kadar zor

durumdad›r. Burada yap›labilecek belki de en önemli fleylerden
biri çok net ve kararl› davranmakt›r. Ancak en zoru bu kararl›l›¤›
sürdürebilmek ve ayn› tutarl›l›¤› gösterebilmektir. Çocu¤un
fiziksel bir rahats›zl›¤› (doktorundan kontrol edilmelidir) yoksa,
mutlaka okula gitmelidir. Bafl etmeyi ö¤renebilmesi için,
sorunla yüzleflmesi ve bu durumu yaflamas› gereklidir. S›n›f
ö¤retmeni ve okul rehberlik servisi ile birlikte çal›fl›lmal›d›r.
Mutlaka konuyla ilgili çal›flan bir uzman›n yard›m› al›nmal›d›r.

De¤erli anne babalar,
Art›k okulu, ö¤retmeni ve arkadafllar›, onun yaflam›nda

önemli bir rol oynamaya bafll›yor. Sizler hala çocu¤unuz için
güvenlik unsuru ve vazgeçilmezsiniz.

Ancak kendi ayaklar›n›n üzerinde durabilmesi, sorunlarla
yüzleflip bafl edebilmesi için yavaflça sahneden çekilmek,
ayr›flmak gerekiyor. Onlar› pamuklara sarmay›, kendi
yaflad›¤›m›z kötü deneyimleri onlara yaflatmamay› ne kadar
istesek de, her birey sadece yaflayarak ö¤reniyor. Bu f›rsat›
onlara tan›m›yor olmak, büyümelerini engelliyor, zarar veriyor.

Bunu baflarabileceklerini biliyorsunuz, 
unuttunuz mu, o S‹Z‹N ÇOCU⁄UNUZ…



ALMA 
Ödülleri

TEGV, “Okuyorum Oynuyorum” Projesi ile
Uluslararas› Ödüle Aday

TEGV bugüne kadar Türkiye’de okuma al›flkanl›¤›n›n
çocuklarda gelifltirilebilmesi için birbirinden farkl› ve etkili
projelere imza att›. Bu projelerle de binlerce çocu¤a
ulaflt›, çocuklar› kitaplarla buluflturdu. TEGV’in projeleri
art›k sadece yerel de¤il, uluslararas› alanda da takdirle
karfl›lan›yor. Bu nedenle, uluslararas› üne sahip Astrid
Lindgren Anma Ödülü yar›flmas›nda da Türkiye ad›na,
“Okuyorum Oynuyorum” projesi ile TEGV yar›flacak. 

Türkiye’yi TEGV Temsil Edecek
Daha iyi bir gelecek için çocuklar›n daha fazla kitap

okumas› gerekti¤ine inanan TEGV, gelecek nesillere kitap
yat›r›m› yap›yor. Türkiye’deki kitap okuma al›flkanl›¤› ve kifli
bafl›na düflen kitap oranlar›n› geliflmifl ülkelerle
karfl›laflt›rd›¤›m›zda TEGV’in bu yat›r›m›n›n önemi daha iyi
anlafl›l›yor. Bugün Türkiye‘de kitap okuma oran›n›n yüzde 4
civar›nda oldu¤u biliniyor. Kifli bafl›na düflen kitap al›m›
oran› geliflmifl ülkelerde 100 iken Türkiye’de bu oran
sadece 10. Bu düflük oranlar› en az›ndan geliflmifl ülkeler
seviyesine çekebilmek için her gün yeni bir proje üreten
TEGV, yine yeniden “haydi çocuklar hem oynayal›m hem
okuyal›m” diyor.  

TEGV, bu konudaki en son projesi “Okuyorum
Oynuyorum” ile 2003 y›l›ndan bu yana her y›l çocuk
edebiyat› alan›nda yap›lan çal›flmalar› destekleyen
uluslararas› ödüllerin en büyüklerinden Astrid Lindgren Anma
Ödülü’ne aday gösterildi. ‹sveçli yazar Astrid Lindgren’in
an›s›na verilen ALMA (Astrid Lindgren Anma Ödülü) ödülüne
Astrid Lindgren'in "anti terbiyeci" ruhuna uygun nitelikli
çocuk ve genç edebiyat ürünleri veren yazarlar, çizerler ve
okuma kültürüne ciddi katk›larda bulunmufl, kifli, kurum ve
organizasyonlar aday gösterilebiliyor. 2010 y›l› için Çocuk ve
Gençlik Yay›nlar› Derne¤i (ÇGYD) taraf›ndan yazar Aytül Akal
ve “Okuyorum Oynuyorum” projesi ile TEGV, Türkiye adaylar›
olarak gösterildi.
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Kitap Okumak Çocuklar ‹çin Art›k Oyun
2006 y›l›ndan beri Yap› Kredi Bankas›’n›n deste¤i ile

yürütülen “Okuyorum Oynuyorum” projesi ile çocuklara kitap
okumak e¤lenceli bir etkinli¤e dönüfltürülüyor. Kitaplar›
okuyarak yeni bak›fl aç›lar› edinen çocuklar daha sonra
kitaptaki hikâyeleri canland›r›yorlar, oyunlar oynuyorlar.
Böylece çocuklar yarat›c› ve elefltirel düflünme yeteneklerini
de gelifltiriyorlar. Proje çerçevesinde yazarlarla tan›flan,
onlarla mektuplafl›p buluflma olana¤› bulan çocuklar için
kitap okumak art›k yaflamsal bir gereksinime dönüflüyor.

1907 y›l›nda ‹sveç’de Småland’da do¤an Astrid
Lindgren, çocuk kitaplar› yazar›yd›. Genelde ailesi ve
çocukluk an›lar›ndan ilham alarak yazd›¤› kitaplar› 85 dile
çevrilip 100’ün üzerinde ülkede yay›mland›. En ünlü eseri
ise daha sonra televizyona da uyarlanan Pippi Uzunçorap
serisidir.

Büyüklerin gözüyle yaz›lm›fl, çocuklar› daha çok
e¤itmeye yönelik yazarl›k anlay›fl›n›, çocuk dünyas›n›
çocuk gözüyle anlatarak de¤ifltiren Astrid Lindgren, birçok
çocu¤a bambaflka özgür bir dünyan›n kap›s›n› aralam›fl,
birçok yetiflkine de çocuklu¤un eflsiz benzersiz s›cak ve
sihirli havas›n› koklatmay› basarm›flt›r. 

94 yafl›nda aram›zdan ayr›lan Astrid Lindgren’in,
yazar, yay›mc› ve insan haklar› savunucusu olarak çocuk
haklar› ve çocuk edebiyat› üzerinde önemli etkileri
olmufltur.

Astrid Lindgren kimdir?

E¤itim
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Röportaj

Nil Karaibrahimgil

Çocuklar soruyorNerede ve kaç y›l›nda do¤dunuz?
Ankara’da, 17 Ekim 1976’da.  

Müzi¤e kaç y›l›nda bafllad›n›z?
Müzi¤e çocukken bafllad›m. 11-12

yafllar›mda, evde sürekli gitar çal›p besteler
yapan babamdan örnek al›p, besteler yapmaya
bafllad›m. Ama ilk kez 2000 y›l›nda, reklamda
seslendirdi¤im 'ben özgürüm'le tan›nd›m.  

Aileniz sanatç› olman›za karfl› ç›kt› m›?
Hay›r hiç. Onlar beni kendi halime b›rakt›lar.

Ama her fleyden önce, iyi bir e¤itim almam›
istediler. Bo¤aziçi’ne girdi¤imde çok mutlu
oldular.

Küçükken en büyük hayaliniz neydi?
fiark›c› olmakt›. Ve gerçek oldu.  

Müzisyen olman›n zor ve kolay yanlar› neler?
Her fleyin zor ve kolay yan› var. Müzisyen

olman›n en güzel yan›, sevdi¤in ifli yap›p
paylaflmak. Müzi¤in büyü gibi oldu¤una
inan›yorum. Zor yan›, flöhret taraf›. Onu da
mümkün oldu¤unca kendime yaflatmamaya
çal›fl›yorum. 

Sanatç› olmasayd›n›z hangi mesle¤i
seçerdiniz?

Yine bir sanat dal› seçsem olur mu? Çünkü
kendimi ifade etmem gerek bir flekilde. Öyle bir
paketle gelmiflim dünyaya.  

Hayat›n›z boyunca sizi en çok etkileyen 
olay ne?

Birçok olay var. Hmmm, akl›ma gelmiyor ama
Haz›rkart reklam›nda oynamam hayat›mda keskin
bir dönüfltü.

Elinizde sihirli bir de¤nek olsayd› neleri
de¤ifltirmek isterdiniz?

Tolerans› artt›rmaya çal›fl›rd›m.  

Bu kadar enerjik olman›z›n nedeni nedir?
Fazla flarj olmufl olarak dünyaya gelmem. Heyecanl› bir tip olmam.  

Hayatta en çok sevdi¤iniz kifliler kimler?
Ailem, sevgilim, arkadafllar›m.  

TEGV’i daha önce duymufl muydunuz? Sizce nas›l bir vak›f?
Duymufltum. Küçücük çocuklar›n elinden tutup, onlara çok güzel bir

gelecek haz›rlama yeri.

E¤itim gönüllüsü olmak ister miydiniz?
Evet isterim.  

Çocuklar› sever misiniz? ‹leride çocuk sahibi olmay› düflünüyor
musunuz?

Çocuklar› çok seviyorum. Bir çocuk sahibi olmay› da çok isterim. 
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HIV/AIDS, az›nl›k haklar›, do¤al kaynaklar, bar›fl ve güvenlik,
özel sektör, haks›z ticaret, çocuk ve gençlere sosyal yard›m,
kad›n-erkek eflitli¤i sorunlar›na dikkat kesiliyor.

Mücadele alan› olarak küresel bir ölçe¤i hedefleyen
kurulufl, haks›z ticaret kurallar›n› de¤ifltirmek, herkes için daha
iyi sa¤l›k ve e¤itim talep etmek ve iklim de¤ifliklikleriyle
savaflmak gibi ortak kampanyalar›n içinde yer al›yor. Oxfam
International hassas ve savunmas›z bölgelerde uzun vadeli
kalk›nma programlar› uygulamak ve küresel sorunlara dikkat
çekmenin yan› s›ra acil durum yard›m› ulaflt›rma konusunda da
dünya lideri durumunda. “Oxfam” ismi de 1942 y›l›nda
‹ngiltere’de kurulan Oxford Committee for Famine Relief
(Oxford K›tl›k Yard›m› Komitesi)’nden geliyor. Grup, 2. Dünya
Savafl› s›ras›nda düflman istilas› alt›ndaki Yunanistan’da açl›k
çeken kad›n ve çocuklara yiyecek tedarik etmek amac›yla bir
kampanya sürdürmüfl ve yard›m›n ablukay› aflarak yerine
ulaflmas›n› sa¤lam›flt›. Oxfam da bugün isminin misyonuna
uygun faaliyetlerde bulunuyor.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde ülkede açl›k ve adaletsizli¤i
yenmek için çal›flan ve 3000’in üzerinde yerel organizasyonla
iflbirli¤i yapan Oxfam International Konfederasyonu 1995
y›l›nda bir grup ba¤›ms›z sivil toplum kuruluflunun güçlerini bir
araya getirmesiyle olufltu. 13 üye kurulufluysa flu ülkelerde
bulunuyor: Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya,
‹ngiltere, Hong Kong, ‹rlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, Quebec,
‹spanya ve Amerika Birleflik Devletleri. Konfederasyon açl›k
çeken insanlarla birlikte çal›flarak, onlar›n insanl›k haklar›n›
kullanmalar›, bir vatandafl olarak sayg›nl›klar›n› korumalar› ve
yaflamlar›n›n kontrolünü kendi ellerine almalar› için gayret
gösteriyor.

Oxfam’›n web sitesinden (www.oxfam.org) yap›labilen
ba¤›fllarla yoksulluk ve eflitsizli¤e karfl› mücadeleye katk›
sa¤lanabiliyor. Harekete geçmek isteyenler için Oxfam’›n çeflitli
uluslararas› kampanyalar›ndan birine yine web sitesi
arac›l›¤›yla dâhil olabilmek de mümkün.

Dünyadan STK’lar

Yoksulluk ve adaletsizlik, tüm zamanlarda insanl›¤›n
üstesinden gelmek için u¤raflt›¤› en büyük iki sorun.
Günümüzde de bu sorunlarla mücadele sürüyor. ‹flte Oxfam
International farkl› ülkelerden benzer görüfllere sahip 13
kuruluflun birleflmesiyle oluflmufl ve merkezine yoksulluk ve
eflitsizlikle mücadeleyi alm›fl bir konfederasyon.

Oxfam International kurulufllar› yürüttükleri projelerle 
dünya çap›ndaki sorunlarda etkili olmaya ve kal›c› de¤ifliklikler
yaratmaya çabal›yorlar. Bir taraftan tabanda yürüttükleri
projelerle halkla direk temas halinde çal›flarak, di¤er 
taraftan da güçlü ve etkili kesimler üzerinde bask› ve iflbirli¤i
mekanizmalar› gelifltirerek yoksul insanlar›n yaflamlar›n›
gelifltirmelerini ve yaflamlar›nda söz sahibi olabilmelerini
sa¤lamaya çal›fl›yorlar.

Belki de Oxfam International’› anlaman›n en k›sa yolu
yürüttü¤ü kampanyalar›na bakmak: 

Bunlardan biri en temel insan haklar›ndan ikisini yoksullara
ulaflt›rabilmek için yürütülen “herkes için sa¤l›k ve e¤itim”
kampanyas›. 

Bir di¤eri geliflmifl ülkeler üzerinde bask› kurabilmek ve
dünyan›n yoksul bölgelerine dikkatleri çekebilmek için “G8
Zirvesi, ‹talya 2009”da etkili olabilmek. Gliflmemifl ve
geliflmekte olan ülke insanlar›n›n en büyük sorunlar›ndan
birini oluflturan “Hileli ticarete karfl› kampanya”. Yine
yoksullar için hayati önemde olan “Tar›m kampanyas›”.
Küresel ölçekte bir tehdit olmakla birlikte yoksullar
üzerindeki etkisi çok daha görünür olan ve daha acil
önlemler al›nmas›n› gerektiren “‹klim de¤iflikli¤i
kampanyas›”. Ve son olarak sorunun pek çok boyutuyla
birlikte özellikle yerel/bölgesel çat›flmalarda yaflanan
k›y›mlara ve tabanca, tüfek gibi görece ucuz ve ulafl›lmas›
kolay olan silahlar›n kontrolsüzlü¤üne dikkat çeken
“Kontrollü silahlanma kampanyas›”. Bu kampanyalar›n da
gösterdi¤i gibi Oxfam, özellikle tar›m, iklim de¤iflikli¤i,

Oxfam International
Yoksulluk ve Eflitsizli¤e Karfl›
Bir Kurulufl



Bilgi Kitab› asl›nda bir ansiklopedi. Ansiklopedi
diyince gözünüz korkmas›n. Bu öyle yerinden
kald›rmak için vinç gereken, bu yüzden de ço¤u
zaman kütüphanelerin tozlu raflar›ndan inmeyen
klasik ansiklopedilerden de¤il. Bu 8-14 yafl aras›
çocuklar için haz›rlanm›fl renkli, foto¤rafl› ve içinde
insan vücudundan solar sisteme, Amerikan
Devrimi’nden Afrika k›tas›na, bitkilerden sanata
kadar hemen her konu hakk›nda bilgi veren bir
kitap. Okunmas› kolay, foto¤raflar› göz al›c› tam bir
baflucu kitab›. 

Her sayfas› tam renkli illüstrasyonlar ve
foto¤raflarla dolu olan bu ayd›nlat›c› kitap; ‹nsan
Vücudu, Bitkiler ve Hayvanlar, Dünya, Gezegenler 
ve Y›ld›zlar, Bilim ve Teknoloji, Sanat, Toplum, 
Tarih ve Ülkeler bölümlerinden olufluyor. Bir çiçe¤in
parçalar›n› ve kaslar›n kemikleri nas›l harekete
geçirdi¤ini, en h›zl› bal›¤›n ismini ve en yafll›
timsah›n yafl›n›, dünyan›n en rüzgarl› yerini ve s›cak
hava balonunun ilk yolcular›n› (bir koyun, bir ördek
ve bir yavru horoz) bu kitaptan kolayca
ö¤renebilirsiniz. 

Bu kitapta herkesin ilgisini çekecek bir konu
muhakkak var. Örne¤in antik M›s›r ilginizi
çekmiyorsa bilgisayar ve internet sayfalar› size göre
olabilir. Çin ve Amerika ilgi alan›n›za giriyorsa film ve
çizgi filmler sayfalar›na flöyle bir bakars›n›z, o kadar.
Can›n›z sadece göz atmak istiyorsa, o zaman da
k›sa bilgiler veren “Biliyor muydunuz” bölümleri ya
da en büyük dinozor, en uzun tünel, en derin göl gibi
bilgileri içeren “K›sa K›sa” bölümüne bakabilirsiniz.
Yani ister çevir çevir oku, ister arad›¤›n bilgiye bak
ve kapat. 

Sayfalar› aras›nda gezmesi zevkli, okunmas›
kolay ve bütünüyle bilgilendirici olan Bilgi Kitab›,
kendisini çevreleyen dünyay› ö¤renmeye merakl› her
çocuk için muhteflem bir bafllama noktas›. Bizden
söylemesi…
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Bir hayal kurun dendi¤inde, ya da piyangodan
para ç›ksa ne yapars›n sorusuna verilen cevaplar›n
ço¤u ayn›d›r. Hemen hepimizin akl›na dünya turu
gelir. Ama ne yaz›k ki kimi zaman maddi
imkans›zl›klar, kimi zaman zamans›zl›k, kimi zaman
da cesaret edememek bu hayali ço¤u zaman yar›da
b›rak›r. Siz yine e¤er imkan›n›z varsa flans›n›z›
zorlay›n ama en az›ndan o güne kadar da bu kitab›
muhakkak okuyun. 

Nefis bir kitap. Hem sadece çocuklar için mi?
Büyükler için de. Adeta dünyay› ayaklar›n›n alt›na
getiriyor. Üstelik s›kmadan, bunaltmadan hatta
çakt›rmadan da bilgi veriyor. 

15 farkl› ülkeden 15 farkl› çocu¤un kendi ülkesi,
yaflam tarz› ve kültürlerini k›saca anlatt›¤›
mektuplardan oluflan ‘Dünya Çocuklar› Tan›fl›yor’
kitab›, adeta bir yolculu¤a ç›km›flças›na e¤lenceli,
ama tam tersine bir solukta okunacak kadar da k›sa
bir kitap.

Kitap renklerin, dilin, co¤rafyalar›n, geçmifllerin
ve kültüre dair pek çok fleyin birbirinden farkl›
oldu¤u dünya üzerinde, de¤iflmeyen tek fleyin
çocuklar oldu¤unu bir kere daha gözler önüne
seriyor. Hintli Madhuri Hindistan’da ineklerin neden
kutsal oldu¤unu, Aborjin Katoomba bumerangla
nas›l avland›¤›n›, Eskimo Kirima buz tutmufl
nehirden nas›l bal›k tuttu¤unu anlat›yor.   

‘Dünya Çocuklar› Tan›fl›yor’ çocuklar›n henüz
gitmedi¤i yeni yerler hakk›nda yeni bilgiler edinece¤i,
M›s›rl›, K›z›lderili, Eskimo, Amazon, Aborjini, Japon,
Rus, Çinli, Meksikal›, Hawaiili, Hollandal›, Hintli,
Afrikal› ve Nepalli arkadafllar›ndan bu kültürleri
tan›yaca¤›, büyüklerin de çocuklar›yla birlikte keyifle
okuyabilece¤i bir kitap. 

Ellerine sa¤l›k Burak fientürk…

B‹LG‹ K‹TABI
Bilmeniz gereken her fley

Yazar : Stephen Biesty
Sayfa Say›s› : 192
Bask› Y›l› : 2009
Dili : Türkçe
Yay›nevi : ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›

Kitap Dünyas›

DÜNYA ÇOCUKLARI TANIfiIYOR

Yazar : Burak fientürk
Sayfa Say›s› : 36
Bask› Y›l› : 2008
Dili : Türkçe
Yay›nevi : Mandolin Yay›nlar›





E¤itim 
Etkinliklerimiz

b) Kiflisel Geliflim-Toplumsal De¤erler 
Bu alandaki etkinliklerin amac›, çocukta zihinsel, ruhsal ve

bedensel aç›dan geliflmenin ve yaflam kalitesini artt›rman›n
yollar› konusunda fark›ndal›k oluflturmakt›r. Bireysel geliflimin
yan›nda, çocu¤un yaflad›¤› ortam›n sosyal, kültürel, ekonomik ve
politik unsurlar›n›n fark›na varmas›n› sa¤lamak, yarat›c›, üretken
ve sorumluluk sahibi bir toplum üyesi kimli¤i kazanmas›na
yard›mc› olmak da amaçlan›yor.

Bu alan alt›ndaki etkinliklerimiz: 
• Kendime Yolculuk
• Sa¤l›¤› Gelifltirme
• Birikim E¤itimi
• Kariyer Yolculu¤uma Bafll›yorum
• ‹nsan›m Bireyim Yurttafl›m
• Oyunlarla Spor
• Basketbol Gönüllüleri
c) Zihinsel-Düflünsel Alan
Bu alandaki etkinliklerin amac›; çocuklar›n üzerinde

yaflad›klar› dünyay›, do¤ay›, evreni merak eden, araflt›ran,
sorgulayan; yarat›c›, bilim ve teknoloji okuryazar› bireyler olarak
yetiflmelerine destek olmakt›r. 

Bu alan alt›ndaki etkinliklerimiz afla¤›daki gibidir: 
• Bilgi Benim ‹flim
• Matematik, Fen ve Ben 
• Düflünebilen Çocuklar 
• Lego Robot 
• Biliflimci Mart›lar 
2) Kulüp Etkinlikleri
Çocuklar›n ilgi duyduklar› alanlarda bireysel ya da grup

olarak derinlemesine çal›flmalar yürütmelerini ve bir
ürün/performans ortaya koymalar›n› hedefleyen, gönüllünün
inisiyatifiyle oluflturulan etkinliklerdir. Çevre, tiyatro, müzik,
medya, foto¤rafç›l›k, halk oyunlar›, sanat, spor ve çeflitli hobilere
yönelik alanlardaki kulüplerin yan› s›ra Okuyorum Oynuyorum gibi
baz› standart etkinliklerin de kulüpleri bulunmaktad›r.   

3) ‹lkö¤retime Destek Etkinlikleri
Çocuklar›n matematik, fen, Türkçe, ‹ngilizce gibi okuldaki

derslerine destek olmay› amaçlayan etkinliklerdir. Etkinlikler
çocuklar›n ihtiyaçlar›na göre flekillenir.

4) Okul Çal›flmalar› Program›
Okul çal›flmalar›, TEGV ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda

2005 y›l›nda imzalanan Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü
kapsam›nda okullarla yap›lan etkinliklerdir. TEGV etkinlik
noktalar›nda ya da okullarda farkl› programlar uygulanarak
gerçeklefltirilir. Okullardaki çocuklar TEGV’in mekanlar›na
yönlendirilmekte ve TEGV etkinliklerinden yararlanmaktad›rlar.
Buna olanak olmayan yerlerde ise TEGV gönüllüleri okullara
giderek çocuklarla buluflmakta ve sosyal etkinliklere destek
saatlerinde TEGV Okul Çal›flmalar› Program›’n›
uygulamaktad›rlar.

E⁄‹T‹M PROGRAMIMIZ 
E¤itim program›m›z temel olarak çocuklar›n yaflam

becerilerini gelifltirmelerine yönelik, çocuk merkezli e¤itim
yöntemlerinin kullan›ld›¤› etkinliklerden olufluyor.

E¤itim program›m›z›n amac›, aktif ö¤renme ortamlar›nda,
çocuklara çok yönlü bir e¤itim deste¤i sa¤layarak farkl›
becerilere sahip olan her çocu¤un kendisini ve yeteneklerini
keflfetmesine f›rsat tan›makt›r.

E¤itim Program›m›z, ilkö¤retim ça¤›ndaki (7–16 yafl)
çocuklar için geliflim seviyelerine uygun olarak, akademik
dan›flmanlar›n deste¤i ile haz›rlanm›fl  e¤itim etkinliklerinden
olufluyor.

E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
E¤itim etkinliklerimiz;
• Çocuklar›n ilgisini çeken, keyif ald›klar› ve aktif olarak

kat›ld›klar› 
• Çeflitli oyun ve malzemelerle zenginlefltirilmifl,
• Gönüllü için uygulama yönergeleri bulunan, 
• Ölçme-De¤erlendirme çal›flmalar›n› da içeren etkinliklerdir.
E¤itim Program› kapsam›nda standart etkinlikler, kulüp

etkinlikleri, ilkö¤retime destek programlar› ve okul çal›flmalar›
program› olmak üzere 4 çeflit etkinlik bulunuyor.

1) Standart Etkinlikler
Standart etkinlikler, s›n›f düzeylerine uyumlu, amaç, hedef,

içerik ve uygulamalar› E¤itim Departman› taraf›ndan gelifltirilen,
dönem boyunca haftada 2 saat uygulanan ve tüm etkinlik
noktalar›m›za yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenen, Vakf›m›za özgü
etkinliklerdir. 

Standart etkinliklerimiz 3 temel alan alt›nda tan›mlan›yor. 
a) Sanat-Dil-‹letiflim
Bu alandaki etkinliklerin amac›, çocu¤un görsel, bedensel

ve iflitsel iletiflim yollar›n› kullanarak çevresiyle iletiflim
kurabilmesini sa¤lamak, bunlarla ilgili davran›fl gelifltirmesi için
imkan sunmakt›r. Ayn› zamanda çocu¤un çeflitli sanat biçimleri
ile di¤er disiplinler aras›nda iliflkiler kurabilmesini; görsel ve
iflitsel sanatlar ile ilgili malzemeleri, teknikleri ve süreçleri
tan›mas›n›; sanat›n temel yap›lar›n› ve ifllevlerini anlamas›n›
sa¤lamak da amaçlan›yor.

Bu alan alt›ndaki etkinliklerimiz afla¤›daki gibidir: 
• Drama Atölyesi
• Düfller Atölyesi
• Küçük Sanatç›lar
• Okuyorum Oynuyorum
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Sizin ba¤›fllar›n›zla çocuklar›m›z
daha umutlu, gelecek daha ayd›nl›k!

E¤itim Gönüllüleri olarak, ülkemizin
güçlü ve ayd›nl›k gelece¤i için, bu 
gelece¤in mimar› olacak çocuklar›m›za
e¤itim deste¤i veriyoruz. 
Proje üretiyor, özgün e¤itim 
etkinlikleri gelifltiriyor, etkinlik
noktalar› aç›yoruz. Hedeflerimize
ulaflt›kça, hedef büyütüyor, daha fazla
çocu¤umuzu kucaklamak istiyoruz. 
Bu yolda en büyük destekçilerimiz, 
ba¤›flç›lar›m›z. Umutlar›n yeflermesi,
çocuklar›m›z›n e¤itimi ve Türkiye’nin
güzel gelece¤i için siz de destek verin!

GEL‹R GET‹R‹C‹ FAAL‹YETLER
Logolu Ürünler
TEGV logolu ürünleri tercih ederek e¤itime destek olabilirsiniz. 
Fatura karfl›l›¤› alaca¤›n›z bu ürünleri www.tegv.org sitesinden görebilirsiniz.

SMS Yoluyla Ba¤›fl
TEGV’e SMS yoluyla ba¤›fl yapmak isterseniz, cep telefonunuzun k›sa mesaj özelli¤inden faydalanarak, 
EGITIM yaz›p 3353’e SMS gönderebilir, E¤itim Gönüllüleri’ne 10 TL ba¤›flta bulunabilirsiniz. 
Bu uygulama, flebekesi ne olursa olsun tüm fatural› ve faturas›z hatlarda geçerlidir.
iletiflim ve ba¤›fllar için: kaynak@tegv.org

BA⁄IfiLARINIZ ‹Ç‹N
“Bir çocuk de¤iflir, Türkiye de¤iflir.” kampanyas›na destek olmak için:

Banka Yoluyla Ba¤›fl

Banka Ad› Banka Kodu fiube Ad› fiube Kodu Hesap Numaras› 
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (TL) 0067 Harbiye Özel Bankac›l›k 00391 07997892
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (TL) 0064 Beylerbeyi 01136 226852
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (USD) 0064 Beylerbeyi 01136 0377337
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (Euro) 0064 Beylerbeyi 01136 0381861

fiARTLI BA⁄Ifi YÖNTEMLER‹
Vakf›m›z›n e¤itim programlar›n›n, etkinlik noktalar›n›n ve faaliyet giderlerinin, kifli ve
kurumlar taraf›ndan belirli bir süre için ya da süresiz olarak karfl›lanmas› yöntemidir.
Sponsorluk/Sahiplenme program› çerçevesinde sa¤lanan ba¤›fllar›n %20’si vak›f pay›
olarak ayr›lmakta ve vakf›n genel giderlerinde kullan›lmaktad›r.

Etkinlik Noktas› Sahiplenme
Ba¤›flç› olarak, yeni etkinlik noktalar› (E¤itim Park›, Ö¤renim Birimi, Ateflböce¤i Gezici
Ö¤renim Birimi) yapt›rabilece¤iniz gibi, mevcut etkinlik noktalar›m›z›n iflletme
sponsorlu¤unu da üstlenebilirsiniz. Bu sponsorluklar/sahiplenmeler en az 2 y›ll›k
olmaktad›r.

E¤itim Program› Sahiplenme
E¤itim Gönüllüleri’nin program›nda yer alan standart bir e¤itim etkinli¤inin ya da yeni
gelifltirilecek bir etkinli¤in destekçisi olabilirsiniz. E¤itim program› sahiplenmeleri en az 3
y›ll›k olmaktad›r.

Faaliyet Giderleri veya ‹htiyaçlar›n Sponsorlu¤u
E¤itim Gönüllüleri olarak temel faaliyetlerimizi yürütürken yapmam›z gereken harcama
kalemlerinden bir k›sm›n› karfl›layarak Faaliyet Gideri/‹htiyaç Sponsorumuz olabilirsiniz.

fiARTSIZ BA⁄Ifi YÖNTEMLER‹
fiarts›z ba¤›fllar, genel olarak etkinlik noktalar›n›n,
e¤itim uygulamalar›n›n ve Vak›f Merkezi’nin, içinde
bulunulan dönemle ilgili flartl› ba¤›fllarla
karfl›lanmam›fl giderleri için kullan›l›r. fiarts›z
ba¤›fllar, do¤rudan makbuz karfl›l›¤› yap›labilece¤i
gibi, afla¤›daki flekillerde de uygulanabilir:

Paylafl›m Sertifikas›
Paylafl›m Sertifikas› alarak veya sevdiklerinize,
paydafllar›n›za hediye ederek kendi
belirleyece¤iniz say›da çocu¤umuzun bir y›l
boyunca TEGV faaliyetlerinden faydalanmalar›na
destek olabilirsiniz. 

Ürün ‹flbirli¤i Program›
Firman›z›n belirli ürünlerinin sat›fl›ndan elde 
etti¤iniz cironun tamam›n› veya belli bir 
oran›n› TEGV’e ba¤›fllaman›z karfl›l›¤›nda
bu ürünlerinizin üzerinde TEGV Logosu’nu 
kullanabilirsiniz.

Personel Ba¤›fl› Program›
Firman›z›n personelinin gönüllü onay› ile 
maafllar›ndan her ay kesilecek küçük bir miktar›n 
toplu olarak Vakf›m›za ba¤›fllanmas› “Personel 
Ba¤›fl›” olarak adland›r›l›r. Personel ba¤›fl› 
firman›za maddi bir yük getirmezken, 
çal›flanlar›n›z›n sosyal sorumluluklar›n› yerine 
getirmesine katk› sa¤lar.

Nikah fiekeri 
En mutlu gününüzde çocuklar›m›z› da mutlu
etmek için özel olarak haz›rlanm›fl E¤itim
Gönüllüleri nikâh flekerlerini seçebilirsiniz.

Özel Gün Kart›
Do¤umgünü, y›ldönümü gibi özel günlerinizde
E¤itim Gönüllüleri’ne yapt›¤›n›z ba¤›fl karfl›l›¤›
sevdiklerinize kart gönderebiliriz. Böylece hem
onlar›n özel günlerini hat›rlam›fl, hem de e¤itime
destek vermifl olursunuz.
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From us
Pages 4-5
Farewell to summer
This year’s summer activities which were carried out in TEGV’s 11
education parks and 55 learning units across Turkey have started on the
22nd of June. At the end of two 3-week terms each TEGV site has
organized various festivities to celebrate the end of the summer activities
season. 
This year, the closing celebrations in Istanbul took place in the Sema -
Ayd›n Do¤an Education Park on the 30th of July. The organization was
carried out with the support of a project team that was established as part
of the “Koç Academy Leadership Programs and Social Responsibility
Projects”.
More than 1300 children and 200 TEGV volunteers from different TEGV
sites and other social centers in Istanbul gathered at the closing festival
and enjoyed various fun activities.

Page 6
Happy Birthday Suna K›raç!
TEGV’s founder Suna K›raç celebrated her 68th birthday on the 3rd of
June. The children of TEGV’s Antalya Suna-Inan K›raç Education Park gave
her the most precious birthday present by paying the K›raç Family a
surprise visit at their home. The children first presented a hand-made wind
chime to Mrs. K›raç and later enjoyed a delightful meal in the garden. After
lunch, it was time for a concert of the TEGV children’s choir. The guests
were touched by the children’s singing and listened to the concert with
great enthusiasm. It was a memorable day for everyone.

Page 7
Let’s play games to learn!
The “Information is my Job” activity is a new TEGV education program,
which is being developed under the sponsorship of AVEA. The program
aims to equip children with the latest information and skills in computer
and communication technologies.
The education portal of the “Information is my Job” program, which aims to
host a comprehensive library of 75 games, is being developed by “Bilgi
Kurdu”, a company known for its innovative projects in the e-learning
sector.
The new education portal will enable children to communicate among each
other, to host their own blogs and to create digital exhibitions using photos
and various project files.

Page 8
Small hands, great work
A joint initiative of TEGV, Nokia and the International Youth Foundation, the
“Dreams Workshop” reaches disadvantaged children through creative arts-
based activities while at the same time enhancing the self-esteem,
communication and problem-solving skills of the Workshop’s older youth
volunteers. Begun in June 2003, this project has reached over 2,100
volunteers and 65,500 children throughout Turkey.
At the end of each activity year children find the opportunity to share their
works with their friends, family and teachers in locally organized
exhibitions. This year’s “Dreams Workshop” exhibitions took place in 21
TEGV sites located in 14 different Turkish cities. Art works of more than
2,800 TEGV children have been viewed by more than 10,000 visitors. 

Contents of This Issue
Page 9
Two awards to “Colorful Horizons”
“Colorful Horizons” is a corporate social responsibility project developed in
collaboration with TEGV and Visa Europe, aiming to equip elementary
school children with living and learning skills. In the 15th Annual
Communicator Awards, the “Colorful Horizons” website received the
“Distinction Award” in the children’s category. The Communicator Awards
is the leading international awards program honoring creative excellence
for Communications Professionals and is judged by the International
Academy of the Visual Arts.
The website, which is designed by Pixelplus Interactive, was also awarded
by the “Golden Spider Web Awards” with the first prize in the “Best
Accessible Website” category.

No more children on TV competitions!
In the 3rd year of the “Colorful Horizons” Project, a children’s debate
competition was organized. For the “Colorful Horizons Debate
Competition”, debate clubs have been formed in 12 TEGV sites
nationwide. The TEGV Samsun team received the 1st prize in the National
Colorful Horizons Debate Competition, which was held in Istanbul. One of
the many interesting debate subjects of the competition was entitled
“Children’s participation in TV competitions should be prohibited”.

Page 10
The ICT Seagulls went after their awards
The “International ICT Seagulls Project”, which is being organized in
collaboration with the Turkish Center for Schools of Quality and Microsoft,
aims to encourage children to examine a social subject, using information
technologies, quality tools and project techniques.
This year, TEGV participated in the project with one team from the Istanbul
Semiha fiakir Learning Unit and two teams from Van Feyyaz Tokar
Education Park. After the final assessment process, the projects of all
three TEGV teams were awarded. The Semiha fiakir Learning Unit received
the “Best NGO Team of the Year” award.

TEGV’s new website is online!
TEGV’s website has been recreated with new content and design. Through
the new, user-friendly website, visitors can now easily access all TEGV
projects and activities, as well as information on how to become a
volunteer or a donor. The improved and easy to understand website can be
viewed in Turkish and in English. 

Page 11
Children’s dreams are on the movie screen
As part of the short film project, which was realized in collaboration with
the Communications Department of the Selçuk University and the TEGV
Yunak Learning Unit, 16 elementary school children were given the
opportunity to make their own films and show them on the cinema screen
in Yunak. At the end of a 6-week workshop two short films were made,
which were written and directed by the children.

Pages 12-13
It was a hot summer for Van
The Feyyaz Tokar Education Park in Van hosted many colorful activities and
guests this summer. 



33

The first visitor of the Education Park was Hayrettin Karaca, the founder
and president of the TEMA Foundation (The Turkish Foundation for
Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural
Habitats). Mr. Karaca toured the EP premises and had a chat with the
children. 
The second visitor was Michael Vögele, Head of Section on Institution
Building and Civil Society, Delegation of the European Commission to
Turkey. After receiving information on the park’s activities including
projects for immigrant children, Mr. Vögele thanked TEGV for its
contributions.
Another important event in the month of June was a touring children’s play
on road safety. The play, staged by the BP Touring Theatre Troupe, was a
fun way of raising awareness of basic traffic rules.
At the end of June the children of the Van EP visited FESTIVAN, the
International Lake Van Youth Culture and Arts Festival. The children had a
chance to see folkloric dance and music performances of various national
and international groups.
In July, the children of Feyyaz Tokar Education Park received another
interesting training. As part of its corporate social responsibility projects,
the Medical Park Hospital performed a communication training in order to
equip the children with the necessary communication tools to express
themselves better in public.

Page 14
Mardin Savur Basketball Tournament
For the first time in their lives, the children of TEGV’s Mardin Savur
Learning Unit played basketball on an indoor basketball court. As there is
no indoor basketball court in Savur, TEGV organized a basketball
tournament in the gymnasium of the Mardin Youth and Sports Directorate.
The children enjoyed a challenging game on a professional basketball
court.

The Art Bus of the Metropolitan Municipality meets our children
The Mobile Art Bus of the Izmir Metropolitan Municipality has been
redesigned and is on the road again. The Mobile Art Bus performed its first
children’s theatre performance for the children of TEGV’s Izmir Çi¤li
Education Park. With the Mobile Art Bus Project, the Izmir Metropolitan
Municipality aims to extend the reach of artistic performances by bringing
them to schools and educational centers to become part of the public's
daily life. Children are given the chance to view concerts, ballets and
theatre performances.

Page 15
This truck carries a heavy load!
TEGV and OTI Holding have signed a two-year management sponsorship
agreement as part of the Firefly Mobile Learning Units Project, which has
been launched by TEGV in order to prevent “the interruption of education
under any circumstances”. The new OTI Firefly will be visiting different
schools primarily in the District of Antalya and will provide educational
support in areas such as computer education, research, health, traffic,
personal development and general knowledge.
OTI Holding’s employees and their families also celebrated the World
Environment Day together with the children of TEGV Suna-‹nan K›raç
Education Park. 

TEGV among the Best of 2008!
The “Best of 2008”, have been awarded by the Eskiflehir Odunpazar› Lions
Club in the course of a prestigious award ceremony. After evaluation of the
most successful individuals and institutions in 13 various branches, the
Eskiflehir Odunpazar› Lions Club awarded TEGV with the “Best NGO of
2008” award.

Page 16
The “Pro(ject) Children” of Gaziantep
The “Pro(ject) Children” days, organised by the EU Info Relay Office of
Gaziantep Chamber of Commerce, gave 250 children of Gaziantep the first
opportunity to weigh their needs and desires, develop ideas and realize an
innovative solution. Among other educational constitutions, the activity was
also implemented in TEGV Gaziantep Metropolitan Municipality Education
Park. During workshops aiming to help children between the ages 8 – 12
to discover their skills, a team assisted the children in making their own
toys and developing their own inventions. The resulting creative ideas will
be displayed in an exhibition in the coming days. 

TEGV’s volunteers are on the stage
A theatre group formed by the volunteers of the TEGV Mersin Learning Unit
staged the play “Surreal conversations for nothing” written by the famous
Turkish actor Y›lmaz Erdo¤an. The performance was viewed by an audience
of 600 people and received great applause. The Director for Culture of the
city of Mersin promised to provide a venue free of charge for upcoming
performances. 

Page 17
New municipal administration continues support for TEGV
The staff of TEGV’s Batman Sason Learning Unit paid a visit to the new
mayor of Batman;  Muzaffer Arslan. The mayor listened to a brief
introduction on TEGV’s activities, gave information on his education
projects and promised to give full support to TEGV whenever needed. 

In memory of the earthquake victims
10 years after the devastating Marmara earthquake on 17 August 1999,
we remember the deceased with pain and sorrow. Almost every one of us
lost someone they love during this tragedy. Ayten and Maksut Çavdar were
also among the ones who lost their lives during the earthquake. Shortly
before the earthquake this couple had visited TEGV’s F›nd›kzade Education
Park and Zeyrek Learning Unit and decided to donate their belongings to
TEGV and other NGOs. In 2005 the Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma
Learning Unit was opened and their names will live on with each child that
goes through the Learning Unit. 

Pages 18-19
National Assembly
TEGV’s annual National Assembly was held on 26-28 August 2009 in the
Koç University Campus. 163 TEGV employees were present at the meeting
which started with the opening remarks of TEGV Chairman Cengiz
Solako¤lu and TEGV General Manager Nurdan fiahin. TEGV employees who
have completed their 5th and 10th years at TEGV, were handed their
plaques by Nurdan fiahin and Tayfun Bayaz›t, Chairman of Yapi Kredi Bank
and TEGV board member. Sessions of the Assembly included; evaluation of
past and future targets, Q&A, communication training, trainer trainings for
educational projects and Fireflies meeting. In the evening of the first
meeting day TEGV members enjoyed an open buffet dinner accompanied by
live music on the campus grounds.

Interview
Pages 20-21
Cüneyt Özdemir (Journalist)
During his elementary school years Cüneyt Özdemir was an eager poetry
reader. His essays in high-school were read aloud. He always wanted to be
an architect or work for the UN or an NGO. He thankfully became a
journalist, which enables him to see the world, meet different people and
experience difficult situations. What he loves most about his job is that it
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inspires people. Maybe an interview or a news report cannot change the
world, but it can inspire people that change is possible. Although he has
toured Turkey to great extend, he regrets not having had the opportunity to
thoroughly travel through the Black Sea region. He loves Brasil, Cuba,
Rome, Barcelona, Southern Italy in the spring, Berlin in the winter and the
Greek islands. Istanbul however, is the place for him to live – the chaos
and the Bosphorus are his favorites! When he is at home, he only watches
movies, sometimes 6 in a row. Looking back at his childhood, Özdemir
wouldn’t want to change anything, but he prefers not to go through all of it
again. 

Guest Writer
Pages 22-23
First time apart
This article by Family Therapist Gülsevin fien deals with the challenge of
children who do not want to go to school. Not wanting to go to school is
most common in children who are dealing with new challenges such as
starting school, new sibling or the separation of parents. These children
may suffer from a paralyzing fear of leaving the safety of their parents and
home. The child's panic and refusal to go to school is very difficult for
parents to cope with, but such fears and behavior can be treated
successfully, when parents become aware of the reasons and symptoms.
Besides listing possible reasons for school refusal, this article also
proposes measures that can be taken in order to deal with this situation.

Education
Page 24
TEGV nominated for international award ALMA
With its “I read, I play” project, TEGV has been nominated for the 2010
Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Author Aytül Akal and TEGV’s “I
read, I play” project were presented by the Association of Publications for
Children (ÇGYD) as 2010 candidates from Turkey and will be evaluated
alongside authors, illustrators and reading projects from all across the
world.  
ALMA is the world’s largest prize for children’s and young adult literature.
Since 2003, ALMA is awarded annually to a single or several recipients.
Authors, illustrators, storytellers and those active in reading promotion are
eligible for the award. Astrid Lindgren, one of Sweden’s most important
authors passed away in 2002. To honour her memory and to promote
interest in children’s and young adult literature around the world, the
Swedish government founded an international prize in her name, the Astrid
Lindgren Memorial Award.
The “I read, I play” project, which has been continuing since 2006 with the
support of Yapi Kredi Bank, aims to provide children with reading
experience and culture through creative reading techniques.

Children Ask
Page 26
Nil Karaibrahimgil
Nil Karaibrahimgil is a popular Turkish singer and composer. Nil answered
the questions of our children from various TEGV sites. Nil's passion and
admiration for music stems from her father, who is also a well known
musician. She started her music career at the age of 11 by writing her own
music. Yet she first became famous in the year 2000 with her “Ben
özgürüm (I’m free)” jingle, which she sang in a TV ad. Her parents did not
oppose to her dream to become a singer, but wanted her to get a good
education. They were very happy when she was accepted to Bo¤aziçi

University. The best part of being a musician she confesses is that she
gets to do what she loves most. The difficult part however is dealing with
the fact that she is now a celebrity. If she was to choose another career,
she would definitely opt for another artistic profession; since it’s the only
way she can express herself. If Nil had a magic wand, she would want to
increase tolerance in the world. Her family, her boyfriend and her friends
are the ones that she loves most. She loves children and definitely wants
to have one someday. 

NGOs from around the World
Page 27
Oxfam International
Oxfam International is a confederation of 13 like-minded organizations
working together and with partners and allies around the world to bring
about lasting change. Oxfam’s international group of independent non-
governmental organizations is dedicated to fighting poverty and related
injustice around the world. The Oxfams work directly with communities and
seek to influence the powerful to ensure that poor people can improve
their lives and livelihoods and have a say in decisions that affect them.
Working with more than 3,000 local partner organizations, Oxfam
International focuses its efforts in the areas: Development, Emergencies,
Campaigning, Advocacy and Policy Research. Everyone can help Oxfam by
donating or by taking part in its international campaigns.

World of Books
Page 28
The Ultimate Book Of Knowledge
Everything You Need to Know
Author : Stephen Biesty
Pages : 192
Language : Turkish
Publisher : ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›

Children Around The World Meet
Author : Burak fientürk
Pages : 36
Language : Turkish
Publisher : Mandolin Yay›nlar›

Educational Activities
Page 30
This section is dedicated to a summary of TEGV’s educational activities.

Donation & Sponsorship
Page 31
This section is dedicated to the methods of donation and sponsorship for
TEGV
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