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Biz inanıyoruz,  
15 yıldır her gün…

            Merhaba,

TEGV olarak 15. yılımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Başarılarla dolu 15 yılı geride bırakmış olmanın 
verdiği haklı gururla geleceğe umutla bakıyor, bu 15 yılda edindiğimiz deneyimlerimizle daha çok 
çocuğumuza ulaşmak için sabırsızlanıyoruz. 

15 yıl önce, sevgili kurucumuz Suna Kıraç ve arkadaşları, çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacı 
ile yola çıkarken, bir hedefleri de, toplum tarafından kucaklanmış, şeffaf, hesap verebilir, misyon odaklı 
örnek bir sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktı. TEGV, 
15 yılda bu hedefler doğrultusunda çok önemli gelişme kaydetti; yılda 10.000 aktif gönüllüsü ile 
150.000 çocuğa eğitim desteği veren, sadece ulusal değil, uluslararası bilinilirliği ve işbirlikleri olan, 
alanında ülkenin en yaygın sivil toplum kuruluşu haline geldi. Tabii bütün bu başarılarda, 15 yıl boyunca 
büyük emeği geçen Başkanlarımızın, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Genel Müdürlerimizin, tüm 
çalışanlarımızın ve gönüllülerimizin büyük katkıları var.

28 Şubat Pazar günü, geçmiş 15 yılı yâd etmek, geleceğe yönelik hayallerimizi paylaşmak için, tüm 
Başkanlarımızı, Yönetim Kurulu Üyelerimizi, Genel Müdürlerimizi ve merkez ve İstanbul saha 
çalışanlarımızı, Sunset Restoran’ın ev sahipliğinde, kahvaltıya davet ettik. Bütün bir yıl sürecek 15. yıl 
etkinliklerimizin ilk adımlarını oluşturan kutlamalarla birlikte, ‘15. Yıl Kampanya’mız çerçevesinde yazılı ve 
görsel basında yer alan ilanlarımız ve reklam filmimiz büyük ilgi topladı. Bahadır Karataş 
yönetmenliğindeki film, özellikle, güler yüzlü olması, insanın içini ümitle doldurması nedeni ile çok 
beğenildi. 15. Yılımızı bir de özel bir gece ile kutladık; davetlilerimizin katkısı ile 7.500 çocuğumuzun 
Eğitim Gönüllüleri’ndeki 1 yıllık eğitimini karşılayacak kaynak sağlandı.  

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 9. Altın Pusula Ödülleri’nin Sivil Toplum 
Kuruluşları kategorisindeki Altın Pusula Ödülü 23 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve büyük 
beğeni toplayan “Onları Hiç Böyle Görmediniz” Konseri ile Vakfımıza verildi.

Kurumsal İletişim Sponsorumuz Kanal D desteğiyle 28 Mayıs Cuma gecesi Beyaz Show’da 
gerçekleştirdiğimiz TELETON Özel Yayını’nda bu yıl “1 SMS TEGV’e destek! 6 SMS Bir Çocuğun Geleceği 
Demek!” sloganıyla eğitime ve çocukların geleceğine destek çağrısı yaptık. Programda elde edilen 
toplam 4,7 milyon TL rekor bağış taahüdü ile yaklaşık 80.000 çocuğun eğitimine destek sağlanacak.

Eğitim projelerimiz başarı ile devam ediyor. Migros işbirliği ve TFF desteği ile bir yıldır uygulanan ‘Genç 
Formalar’ etkinliği ile bugüne kadar 80 takım kuruldu. Kız ve erkek çocukların birlikte fair-play ruhunu 
kazandıkları Genç Formalar etkinliği Mayıs ayında bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Öte 
yandan, 2010 yılı ile birlikte 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen ‘Evimiz 
İstanbul’ projemizi başlattık. İstanbul’daki tüm etkinlik noktalarımızda Şubat ayı ortası itibariyle 
uygulanmaya başlanan ‘Evimiz İstanbul’ projesi; çocukların yaşadıkları şehri tanımaları ve korumalarını, 
kent kültürü bilincinin geliştirilmesini ve kentsel aidiyet duygularının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen First Lego Lig Turnuvası’nın yerel turnuvalarında 10 ekibimiz büyük bir başarı 
ile yarıştı;  8 Eğitim Parkımızın çocukları Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak kazandı; bir ekibimiz de 
mansiyon aldı. Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkımızın ‘Van Gölü Canavarları’ ekibi, ulusal turnuvayı da 
geçerek uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etti ve ‘Herşeye Rağmen’ ödülüne layık görüldü!

15. yılımızda, Bölgesel Gönüllü Toplantılarımızın sayısını 6’dan 7’ye çıkardık ve 4 yeni ile gittik. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki etkinlik noktalarımızdan gönüllülerimizle bir araya gelerek, paylaştık, anlattık, 
görüşlerini aldık, sorularını yanıtladık.

TEGV adına yönetim kurulunda bulunduğum TÜSEV, Avrupa Vakıflar Merkezi toplantısı öncesi bu yıl ilk kez 
düzenlenen Avrupa Vakıflar Haftası’nda bir Türk Vakıfları Köşesi düzenledi ve bir de panel organize etti. 
Çok başarılı geçen etkinliklerde, hem Türkiye’deki vakıfların, hem de TEGV’in çalışmalarını yurt dışında 
duyurma imkanımız oldu.

Yılbaşından bu yana, inanılmaz yoğun ve başarılı çalışmalarımızı dergimizin sayfalarında sizlerle 
paylaşıyoruz. Tüm çabamız, çocuklarımızın bugünü güzel yaşamaları, yarınlara umutla bakmaları için…  
15. yılımızda, çalışmalarımıza daha da çok katılacağınızı ve bizlere destek vermeye devam edeceğinizi 
biliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz, 15 yıldır her gün: Bir çocuk değişir, Türkiye değişir.

Sevgi ve saygılarımla, 

Nurdan Şahin 
Genel Müdür 
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Bizden

TEGV 15 Yaşında!
Bundan tam 15 yıl önce, İstanbul’da 2 Öğrenim Birimi 

ile faaliyete geçen TEGV, 15 yılın sonunda 35 ilde,  
11 Eğitim Parkı, 55 Öğrenim Birimi, 1 İl Temsilciliği ve 
Türkiye’nin tüm illerinde faaliyet gösteren 20 Ateşböceği 
ile 1 milyondan fazla çocuğa ulaştı. Binlerce gönüllüsü ve 
yüzbinlerce bağışçısı ile TEGV, alanında Türkiye’nin en 
yaygın sivil toplum kuruluşu haline geldi.  

23 Ocak 1995 tarihinde kurulan TEGV, ülkemizin 
eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum 
kuruluşu haline gelmesinin yanı sıra, ülkemizdeki sivil 
toplum kuruluşlarına öncülük edecek pek çok ilk’i de 
gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor.

TEGV’in 15. Yaşı Herkese Kutlu Olsun! 
Bu yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik 

noktalarında; Diyarbakır’dan İzmir’e, Antalya’dan Sivas’a 
kadar tüm illerde dans gösterileri, müzik dinletileri,  
tiyatro oyunları, şiir dinletileri ve eğlenceli faaliyetlerle 
TEGV’in 15. yaşı kutlanıyor. TEGV’in çocukları, yeni 
hayalleri gerçekleştirmek için yarınları neşeyle 
kucaklıyorlar.

Diyarbakır Bağlar Eğitim Parkı

Van Muradiye Öğrenim Birimi

Diyarbakir Ergani Öğrenim Birimi

Diyarbakır Lice Öğrenim Birimi

İzmir Egekent Öğrenim Birimi

Antalya Eğitim Parkı

İzmir Evka Öğrenim Birimi

Bursa Öğrenim Birimi

Antalya Eğitim Parkı

Ankara Mamak Öğrenim Birimi

Sivas Kangal Öğrenim BirimiMersin Öğrenim Birimi

Van Ercis Öğrenim Birimi
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TEGV’in 15. Yılında Anlamlı Buluşma 
TEGV 15. Yılını, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri, Merkez ve 

İstanbul etkinlik noktaları çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği keyifli 
bir kahvaltı organizasyonuyla kutladı. TEGV’in 15 yıllık tarihinde emeği 
geçen eski Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkanları ve Genel Müdürleri de 
TEGV ailesini bu anlamlı ve özel günde yalnız bırakmadı.

Kahvaltı, 28 Şubat 2010 Pazar günü Ulus Sunset Grill&Bar’da 
Barış Tansever’in desteğiyle gerçekleştirildi. 

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu yaptığı açılış 
konuşmasında: “15 sene önce başladığımız hareket bir sosyal 
sorumluluk hareketiydi. Bugün etrafa baktığımızda bunun bir sosyal 
zorunluluk hareketi olduğunu görüyoruz. 15 yıl önce Suna Hanım’ın 
teşebbüsü ile harekete geçen Eğitim Gönüllüleri, kısa süre içinde 
Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın kurumu olma vasfını kazandı. 
Vakıf artık şahısların Vakfı olmaktan çıktı, Türkiye’nin Vakfı haline 
dönüştü” dedi.

Vakfın kurucularından İnan Kıraç’ın yanı sıra, bu güzel aile 
toplantısında; TEGV’in kuruluşundan 1998 yılına kadar Başkanlık 
yapan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 1999-2001 yılları arasında 
Başkanlığı üstlenen İbrahim Betil ve Başkanımız Cengiz Solakoğlu  
bir araya gelerek geçmiş günleri konuştular, TEGV ile ilgili anılarını 
paylaştılar. Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şerife Babaoğlu,  
Prof. Levent Kılıç, Bülend Özaydınlı, Cansen Başaran Symes,  
Dr. Yılmaz Argüden; Yönetim Kurulu Üyelerimiz Prof. Füsun Akarsu, 
Prof. İlter Turan, Cüneyt Türktan, Başkan Yardımcımız Oktay Özinci; 
eski Genel Müdürlerimiz Muvaffak Gözaydın, Kemal Kafadar, Günseli 
Tarhan; denetçimiz Nevzat Tüfekçioğlu, Eğitim Danışma Kurulu 
üyelerimiz Prof. Dr. Sami Gülgöz ve Dr. Daryo Mızrahi de konuklarımız 
arasında idi. 

TEGV’in başarılarla dolu 15 yıllık tarihine dokunmuş olan, emeği 
geçen, katkısı olan ‘Büyük TEGV Ailesi’nin değerli üyelerinin bir araya 
geldiği bu unutulmaz buluşma, hoş sohbetlere ve duygu dolu anlara 
sahne oldu.
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Bizden

TEGV, 15. Yılını kutlama etkinliklerinden biri olarak  
25 Mart 2010 tarihinde Four Seasons Bosphorus’ta çok 
özel bir gece gerçekleştirdi. Bu anlamlı geceye katılan 
500’ü aşkın seçkin konuk, satın aldıkları her davetiye 
karşılığında 15 çocuğumuzun TEGV’deki 1 yıllık eğitimine 
katkıda bulunmuş oldu. 

Karşılama kokteylinin ardından Vakko tarafından 
gecenin temasına uygun olarak ‘Kabare’ konseptinde 
dekore edilmiş olan balo salonuna geçen konuklara, 
Vakfımızın kurucularından İnan Kıraç bir konuşma 
yaparak “Hoş geldiniz” dedi. Sunuculuğunu Cem 
Davran’ın üstlendiği TEGV 15. Yıl Özel Gecesi’nde Tuluğ 
Tırpan’ın sanat yönetmenliğinde uluslararası sanatçılar 
Sandra Pires ve Drew Sarich sahne alarak konuklara 
unutulmaz bir kabare keyfi yaşattı. Sanatçılara Volkan 
Severcan yönetimindeki dans grubu da eşlik etti. 

TEGV’e, bağışçılarıyla birlikte 15. Yılını kutlama 
imkânı veren bu anlamlı geceden elde edilen gelirle 
yaklaşık 7.500 çocuğumuzun eğitimine destek olacak 
kaynak sağlandı.

15. Yılda Özel Bir Gece 
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Olağan Genel Kurulumuzu 4 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Pera 
Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik. Onursal Başkanımız 
Suna Kıraç’ın Genel Kurul’a katılarak bizlerle olması Mütevelli Heyet 
Üyeleri ve Vakıf çalışanlarını çok mutlu etti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Cengiz Solakoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul; Genel 
Müdürümüz Nurdan Şahin’in Vakfın 15 yılda gerçekleştirdiklerini içeren 
sunumuyla devam etti.  

Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğinde iki yılını dolduran 
Cengiz Solakoğlu, A. Ümit Taftalı, Ethem Sancak ve Tayfun Bayazıt’ın 
üyelikleri 2 yıl uzatıldı ve iki yılını dolduran Yönetim Kurulu Üyesi 
Cansen Başaran Symes’in yerine de Fevzi Şengüller seçildi.  

Vakfın Mütevelliler Heyet Üyeliği’ne önerilen Arzuhan Doğan 
Yalçındağ, İpek Kıraç, R. Oktay Özinci ve Ünal Aysal’ın üyelikleri oy 
birliği ile kabul edildi.

Onursal Başkanımız  
Suna Kıraç Olağan 
Genel Kurulumuza Katıldı

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 9. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’ni 
kazanan proje ve kuruluşlar, 31 Mayıs akşamı İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül 
töreninde açıklandı. Sivil Toplum Kuruluşları kategorisindeki Altın Pusula Ödülü Vakfımıza verildi.

TEGV; 23 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen ve ülkemizin önde gelen sanatçı ve iş adamlarının katılımıyla 
gerçekleşen “Onları Hiç Böyle Görmediniz” gecesi ile Altın Pusula kazandı. 

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Fügen Toksü, Altın Pusula yarışmasına katılan proje sayısının her yıl 
artmasının, yöneticilerin ve kuruluşların iletişime verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu ve sektörün 
büyüme trendinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

9. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 12 kategori ve 12 alt kategoride toplam 195 projenin başvuruda 
bulunduğu açıklandı. 

Vakfımız Altın Pusula 
Ödülü’nü Kazandı
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Bizden

80 Bin Çocuğumuz Geleceğe Umutla Bakıyor

28 Mayıs 2010 Cuma gecesi  
Kanal D Beyaz Show’da 
gerçekleştirdiğimiz özel yayınla 
15. Yılımızı kutladık ve 
bağış rekoru kırdık.

TEGV’e Beyaz Show’da  
Rekor Bağış 

15. yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı’nın, izleyenleri de destek olmaya çağıran özel 
yayını, Kurumsal İletişim Sponsoru Kanal D desteğiyle 
28 Mayıs 2010 Cuma gecesi Beyaz Show’da 
gerçekleştirildi.

Bu yıl “1 SMS TEGV’e destek! 6 SMS Bir Çocuğun 
Geleceği Demek!” sloganıyla eğitime ve çocukların 
geleceğine destek çağrısı yapılan Beyaz Show’a, 
Beyazıt Öztürk’ün ev sahipliğinde TEGV Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Solakoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, 
Mehmet Ali Birand, Saba Tümer, Melis Birkan, Rıdvan 
Dilmen, Cem Davran, Yeşim Ceren Bozoğlu ile Ebru 
Gündeş ve Songül Öden katıldı.

3 saat süren Beyaz Show canlı yayınında TEGV’e 
118.000 SMS desteği geldi. Program sonunda 
SMS’lerle birlikte elde edilen toplam 4,7 milyon TL 
bağış taahhüdü ile yaklaşık 80.000 çocuğun eğitimine 
destek olunacak.

TEGV’e katkıda bulunmak isteyenler faturalı ve 
faturasız cep telefonlarından 3353’e kısa mesaj 
atarak 10 TL bağışta bulundular. Bir çocuğun 
TEGV’deki 1 yıllık eğitimine destek olmak isteyenler 
ise; 6 SMS (60 TL) göndererek bir çocuğun daha 
geleceğe umutla bakmasını sağladılar. 
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TEGV Etkinlik Noktalarına ve Gönüllülerimize Alkış!
28 Mayıs 2010 tarihinde Kanal D’de gerçekleştirilen 15. Yıl Özel 

Yayını kapsamında ve Türkiye’nin 86 noktasına TEGV 15. Yıl Özel 
Logosu üretilip, yerleştirildi.

Üzerlerini tek tek resimlerle süsledikleri taşlarla Vakfın 15. Yıl 
Özel Logosu’nu üreterek inanılmaz birer mozaik yapan çocuk ve 
gönüllüler, oluşturdukları bu özel tablo ile geleceğe de özel bir anı 
bırakmış oldular.

Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarımızın bulunduğu  
ile ve ilçelerde stand açıp tanıtım yapan gönüllülerimiz Vakıf’a destek 
çağrısı yaptılar. Alışveriş Merkezleri’ni, kafe ve restoranları afişlerle 
donatan, önde gelen sosyal paylaşım sitelerinde özel grup kuran, 
üniversite ortamlarından, yerel pazarlara kadar her olanağı 
değerlendirerek TEGV’in 15. Yılını ve özel yayınını duyurup, 
yaygınlaştıran etkinlik noktalarımız ve gönüllülerimiz heyecan ve 
coşkuyla birbirinden etkileyici etkinliklere imza attılar.

Eğitime verilen desteğin Türkiye’nin geleceğine verilen destek 
olduğuna inanan ve 15. Yıl Özel Etkinlik ve Canlı Yayın’ımıza destek 
veren, yerel ve ulusal düzeyde yanımızda olan, heyecanımızı paylaşan 
herkese çocuklarımız adına teşekkür ederiz.
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Bizden

Türkiye’nin 
Dört Bir Köşesinde 
Gönüllü Toplantıları

Gönüllü toplantılarımız sırasıyla; İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 650, Denizli 
Anemon Otel’de 750, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 415, 
Afyon Anemon Otel’de 525, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 350, Mardin Artuklu 
Üniversitesi’nde 500 ve Samsun Türk-İş Otel ve Konferans Merkezi’nde 300 
gönüllümüzün katılımıyla gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu ve Başkan Yardımcısı Oktay 
Özinci’nin açılış konuşmasını yaptıkları Bölgesel Gönüllü Toplantılarında Genel 
Müdürümüz Nurdan Şahin Vakfımızın 15 yıllık tarihini bir sunumla özetledi. Eğitim 
Dostlarımız için gerçekleştirilen Teşekkür Töreni’nin ardından; 1, 3, 5, 8, 10, 13 ve 
15 yılını dolduran gönüllüler için Kimlik Kartı/Plaket Töreni yapıldı. Gönüllü Forumu 
bölümü, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak soru-cevap bölümünden öte, 15 yılı 
kapsayan bir paylaşım bölümü olarak gerçekleşti. Atölye çalışmalarının ardından 
ise toplantılar keyifli konserlerle son buldu.

Anemon Otelleri’ne, Denizli ve Afyon’da düzenlediğimiz Gönüllü Toplantılarına, 
Cercis Murat Konağı’na, Mardin Gönüllü Toplantısına verdikleri destek için 
teşekkür ederiz.

2010 yılının Bölgesel Gönüllü Toplantılarını Ocak-Mayıs ayları 
arasında sırasıyla İstanbul, Denizli, Gaziantep, Afyon, Van, Mardin 
ve Samsun’da gerçekleştirdik.

İstanbul

Denizli

Afyon

Gaziantep Mardin

SamsunVan
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TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda gerçekleşen  
Basın Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz 
Solakoğlu, Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülend Özaydınlı, Migros Genel Müdürü Özgür Tort ve 
TEGV Genel Müdürü Nurdan Şahin’in katılımıyla 
gerçekleşti. Toplantıda ‘Genç Formalar Projesi’ne dahil 
olan çocuklardan oluşan iki takım Cengiz Solakoğlu ve 
Bülend Özaydınlı’nın taktikleri ile bir gösteri maçı yaptı. 
Gösteri maçının ardından, takım oyuncusu çocuklara 
madalyaları proje gönüllüleri tarafından takdim edildi. 

Toplantıda konuşma yapan TEGV Mütevelli Heyet 
Üyesi ve Migros Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülend Özaydınlı: “Ülke itibarımızın artması için her 
aşamada takım ruhuna ihtiyaç var” dedi. Bu projeyi 
çalışmalarını çok takdir ettikleri TEGV ile yürütmekten  
son derece memnun olduğunu belirten Özaydınlı; “Bugün 
üzülerek belirtmek isterim ki; Türkiye parlamentodan 
futbol sahalarına, evlerden sokaklara kadar toplumun bir 
arada olduğu her ortamda bir anlayışsızlık, kavga ve 
sevgisizlik ortamı sergiliyor. Bunun mutlaka önüne 
geçmeliyiz. Birbirini anlamaya çalışan, birbiriyle bağrışan 
değil, konuşarak anlaşan insanlardan oluşan bir toplum, 
mutlaka daha iyi işler başaracaktır, o toplumun ülke itibarı 
da her zaman yüksek olacaktır.” dedi.

Yarınını düşünen şirketlerin bugün topluma sahip 
çıkmak zorunda olduğuna dikkat çeken Cengiz Solakoğlu 
ise yaptığı konuşmada; Migros Ticaret A.Ş.’nin öteden beri 
hem sektöre hem de topluma öncü uygulamalarla hizmet 
ettiğini söyleyerek; “TEGV olarak geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın gelişimini destekleyen pek çok proje 
yürütüyoruz. Onlarla, onların anlayacağı dilden konuşarak, 
kendine güvenen, çevresine saygılı bireyler olarak 
yetişmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Gençlerimize futbol 
aracılığı ile takım oyunu ve yardımlaşmanın önemini 
aktarırken, onların kurallar çerçevesinde rekabet 
duygularını geliştirmeye gayret ediyoruz. Migros’un verdiği 
bu destek, çocuklarımızın gelecek yaşantılarına da 
taşıyacakları pek çok değeri kazanmalarına yardımcı 
olacak” dedi.

Migros işbirliği ve Türkiye Futbol Federasyonu desteği ile 2009 
yılından bu yana; Türkiye’nin değişik illerinde bulunan TEGV Eğitim 
Parkları’ndaki çocuklara ulaşarak, çocuk yaştan itibaren gençlerin 
sportif ruhla büyümesini desteklemeyi hedefleyen ‘Genç Formalar’ 
eğitim etkinliği 25 Mayıs 2010 Salı günü İstanbul’da düzenlenen 
bir Basın Toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Genç Formalar Projesi, başladığı 2009 yılından bugüne kadar 80 takım 
kurarak yüzlerce çocuğa ulaştı ve bu çocukların sporla iç içe yaşamalarını, sportif 
rekabette ‘fair play’ ruhunu edinmelerini destekledi. 

11 Parkta 3000 Çocuk
2009 yılı içinde 6 Eğitim Parkında başlayan ve aynı yıl kısa süre içinde toplam 

9 parka yayılan proje, 2011 Haziran ayında TEGV’in Türkiye çapındaki 11 Eğitim 
Parkına ulaşmış olacak. Böylece 3 bin çocuğun bilimsel yöntemlerle futbol ile 
tanışmasına olanak sağlanacak. Proje kapsamında şu ana kadar 8 Eğitim Parkı, 
çocukları ciddi spor yaralanmalarından koruyacak malzeme ile çağdaş 
standartlarda yenilendi veya yeniden inşa edildi. Migros böylece gençlerin sporu bir 
yaşam biçimi olarak kabul etmelerine ve ‘fair play’ kavramını hayatlarına 
taşımalarına kaynak yaratarak destek verecek.  

Tegv-Migros El Ele Verdi, 
Yüzlerce Çocuk Futbol Topuna 
‘Fair Play’ İçin Vurdu



12

Bizden

7 Mart tarihinde Antalya’da düzenlenen Runtalya Maratonu’nda 72 Adım Adım 
koşucusu Midyat Öğrenim Birimimizi desteklemek için koştu. Koşucuların yaptıkları 
çağrı ile gelen 100.000 TL’nin üzerinde bağış, Midyat Öğrenim Birimi’nin 3 yıllık 
işletme giderlerini karşıladı. 

Adım Adım koşucularından bir grup, 15 Mayıs 2010 tarihinde Mardin’de 
gerçekleşen Bölgesel Gönüllü Toplantısı’na katılarak hem TEGV’i daha yakından 
tanıma fırsatı buldular, hem de 16 Mayıs’ta Mardin’de bir koşu düzenlediler ve 
destekledikleri Midyat Öğrenim Birimimizi ziyaret ettiler. 16 Mayıs Pazar sabahı 
gerçekleşen koşuya Adım Adım koşucularının yanı sıra, TEGV Genel Müdürü, 
yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanları ile TEGV’in önemli destekçilerinden Mardin 
Valisi Hasan Duruer de katıldı. Adım Adım koşucuları, dileklerinin seneye daha 
büyük bir grupla Mardin’de aynı etkinliği gerçekleştirerek Mardin’deki üç Öğrenim 
Birimimizi destekleyecek kadar çok kaynak yaratmak olduğunu söylediler.

 

Bireysel ve amatör olarak yaptıkları sportif etkinlikleri 
toplumun yararına bir etkinliğe dönüştürme fikriyle yola 
çıkan Adım Adım Oluşumu’nun koşucuları, Türkiye’nin 
önde gelen STK’ları için yarışlara katılmaya ve bu yolla 
sosyal çevrelerinden bağış toplamaya devam ediyorlar.

Adım Adım Koşucuları Midyat 
Öğrenim Birimi İçin KoştuM

ar
d

in

İzmir Çiğli Eğitim Parkı Fotoğrafçılık Kulübü’ne katılan çocuklarımızın Ata Koleji 
öğrencileri ile birlikte çektikleri fotoğraflar, “Küçük Parmaklar Projesi Sergisi”nde 
buluştu. Sergide öğrencilerin çektikleri fotoğraflar satışa sunulurken, gecede elde 
edilen gelir Vakfımıza bağışlandı.

Ocak ayında başlayan proje kapsamında iki kurumun çocukları birçok kez bir 
araya gelerek park gönüllülerinden ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü 

öğrencilerinden fotoğrafçılık eğitimi aldılar, Kolej 
öğrencileri ve parkımız çocuklarının ortak bir projede 
buluşmaları, birlikte çalışmaları ve üretmeleri, onların hem 
fotoğrafçılık ile ilgili birçok bilgi edinerek tecrübe 
kazanmalarına, hem de kaynaşmalarına vesile oldu.

Swissotel Grand Efes’te gerçekleşen serginin açılış 
kokteyline İzmir Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Karşıyaka 
Kaymakamı Mehmet Emin Avcı, Doğanata Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Doğanata,  
İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan,  
Ata Koleji Müdürü Nejla Çelenk ile çok sayıda okul 
temsilcisi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Kavak 
Yelleri Dizisi’nin sevilen oyuncusu Sarp Apak da kokteyle 
katılarak projeye destek oldu.

Proje ve serginin tüm organizasyon ve malzeme 
giderlerini üstlenen Ata Koleji’ne teşekkür ediyor, ortak 
projelerimizin artmasını umuyoruz.

Küçük Parmaklar 
Deklanşöre Bastıİz

m
ir
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Bu yıl altıncısı düzenlenen First Lego Lig Turnuvası’nın (FLL) 13-27 
Şubat 2010 tarihleri arasında düzenlenen yerel turnuvalarında 
İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Van ve Afyon’da bulunan 
8 Eğitim Parkımızın çocukları ödül alarak 6 Mart 2010 tarihinde 
gerçekleşen Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak kazandı. Ulusal 
Turnuva’da Van Parkı takımı ‘Van Gölü Canavarları’, Uluslararası 
Turnuva’da Türkiye’yi temsil edecek 5 takım arasına girdi.  

FLL turnuvaları, bu yıl tüm dünyada 13.000 takım, 130.000’e 
yakın öğrencinin katılımıyla, 39.000 kadar gönüllünün desteğiyle 
gerçekleşti. Her yıl evrensel bir tema doğrultusunda gerçekleşen bu 
turnuvalara katılan çocuklarımız, tüm dünyadaki yaşıtlarıyla aynı 
problemlere çözüm bulmakta ve dünya vatandaşı olma yolunda adım 
atmaktadır.

Bu senenin teması ‘Akıllı Hareket’ olan FLL’nin Uluslararası 
Turnuvası ilk kez Türkiye’de düzenlendi. 26 ülkeden 55 takımın 
katıldığı turnuvada 5 ayrı kategoride toplam 14 ödül dağıtıldı. İki gün 
boyunca, ülkelerin en başarılı ekipleri birbirlerini tanıma, bilgi, deneyim 
ve dostluklarını paylaşma şansı buldular ve aynı zamanda da hep 
birlikte çok eğlendiler. TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı’ndan 
yarışmaya katılan ‘Van Gölü Canavarları’ takımı; yaratıcı projeleri,  
ekip çalışmaları ve diğer ekiplerle kurdukları ilişkilerle dikkat çekti.

Birincilik ödülünü Güney Kore ekibinin aldığı Turnuva’da, Türkiye’yi 
temsil eden Bahçeşehir Koleji ve TAKEV de çok önemli başarılara imza 
atarak TEGV Van Gölü Canavarları ile birlikte Türkiye’nin gururu oldular.

‘Herşeye Rağmen’  
Van Gölü Canavarları’nın

First Lego Lig Uluslararası Turnuvası’nda; TEGV 
Van Gölü Canavarları, Türkiye’yi ve TEGV’i her yönüyle 
en iyi şekilde temsil ederek ‘Against All Odds; Herşeye 
Rağmen’ ödülüne layık görüldüler.
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İstanbul’daki 10 Vakıf Okulu’nun öğrencileri TEGV’e 
kaynak yaratmak için ortak bir projede bir araya geldiler. 
10 Vakıf ilköğretim okulunun Öğrenci Birliği Başkanları ve 
2’şer temsilcisi Kasım 2009’dan bu yana düzenli aralıklarla 
bir araya gelerek nasıl bir proje geliştirecekleri konusunda 
fikir alışverişinde bulundular, düşüncelerini paylaştılar ve 
araştırmalar yaptılar. Bu görüşmelerin sonunda okul 
temsilcileri, eğitim alanında hizmet veren bir sivil toplum 
kuruluşuna destek sağlayacak “Okullararası Şenlik” 
organize etmek konusunda fikir birliğine vardılar. Yaptıkları 
araştırma ve oylama sonucunda ise STK olarak kendilerine 
TEGV’i seçtiler. Şenliğin programını ve içeriğini kendileri 
hazırlayan öğrenciler, organizasyonun tüm aşamalarında 
bizzat yine kendileri görev aldılar, etkinliğin poster ve 
logolarını hazırladılar ve tüm duyuru çalışmalarını yine 
öğrenci arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiler.

 
5 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen Okullararası 

Şenlik’te değişik müzik ve dans gösterileri sahnelendi, 
başta “Kültür Sokağı” olmak üzere 10 farklı okulun 
öğrencilerini bir araya getiren birçok değişik etkinlik 
düzenlendi. Şenlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan 

Vakıf Okulları 
Öğrencileri’nden 
TEGV İçin Ortak Proje

Sevim Ak Çocuklarla Buluştu 

İs
ta

n
bu

l 
 

Çocukların dünyasına öyküleri ile giren, onları edebiyat ile tanıştıran hatta 
onlara edebiyatı sevdiren ünlü çocuk edebiyatçısı Sevim Ak, öykülerinin 
kahramanları çocuklarla birlikteydi.   

İstanbul Semiha Şakir Öğrenim Birimi’nin; çocukların edebiyat konusunda 
meraklarını artırmak, düzgün Türkçe kullanımını ve kendilerini daha düzgün ifade 
edebilmelerini sağlamak ve kendilerine bu yolu açan edebiyat eserlerinin sahipleri 
ile tanıştırmak için gerçekleştirdiği etkinlik ve kulüp faaliyetleri kapsamında 
kitapları birçok dile çevrilen ve kitaplarıyla ödüller alan Sevim Ak’la bir kış gününde 
Remzi Kitapevi’nde buluşan çocukların keyfine diyecek yoktu!

yiyecek, içecek, ebru ve el sanatları ürünleri gibi ürünlerin satışından elde edilen 
gelir, öğrencilerin kendi özgür iradeleriyle kararlaştırdıkları gibi TEGV’e bağışlandı. 

 
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Özel Üsküdar Sev İlköğretim 

Okulu, VKV Koç Özel İlköğretim Okulu, Özel ALEV İlköğretim Okulu, İstanbul Erkek 
Liseliler Eğitim Vakfı Cağaloğlu İlköğretim Okulu, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 
125. Yıl İlköğretim Okulu, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel İlköğretim Okulu, 
Hisar Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu, Notre Dame de Sion Lisesi Eğitim Vakfı, Özel 
Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu ve Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Özel Küçük 
Prens Okulları’ndan temsilcilerin oluşturduğu ‘Vakıf Okulları Öğrenci Birliği’nin 
gerçekleştirdiği bu duyarlı sosyal sorumluluk projesinden elde edilen gelir sayesinde 
90 çocuğumuzun TEGV’deki bir yıllık eğitim giderleri karşılanmış olacak.
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Sevgi Kervanı TEGV’den Geçti
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Fransız müzisyen Marc Vella UNESCO’nun desteklediği “Sevgi Kervanı” Projesi 
ile ülke ülke dolaşıp renkli konserler veriyor. Geçtiğimiz günlerde yolu Türkiye’den 
geçen müzisyen, bu kez piyanosunu TEGV’li çocuklar için çaldı. İstanbul Sema  
ve Aydın Doğan Eğitim Parkı çocuklarına unutamayacakları bir konser veren 
sanatçının, daha sonraki durağı da Eskişehir oldu. 50 kişilik Sevgi Kervanı’nın 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Porsuk Çayı köprülerinden birinin 
üzerinde yaptığı performansı, Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç 
Etkinlik Merkezi’nden çocuk ve gönüllülerimiz keyifle izledi. 

Fransız piyanist Marc Vella “Sevgi Kervanı” ismini verdiği proje kapsamında 
kuyruklu piyanosuyla birlikte 40’tan fazla ülkeyi ziyaret edecek. 200.000 km’ye 
yakın yol kat etmeyi ve gittiği her yerde insanlara piyanosunu kullanarak  
‘Seni Seviyorum’ demeyi hedefleyen sanatçıya en büyük desteği ise UNESCO 
veriyor. Türkiye’yi dünyanın kavşağı olarak tanımlayan piyanist,  Türkiye’den sonra 
yolculuğuna Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail’de devam edecek.

Rahmi M. Koç Müzesi tarafından yürütülen “Müzebüs” projesi, Anadolu’nun en uç 
bölgelerindeki okullara giderek müzeleri ziyaret etme imkânı olmayan çok sayıda ilköğretim 
öğrencisinin kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı oluyor.

TEGV’in Demir Export Kangal Öğrenim Birimi’ni ziyaret eden Müzebüs’ün, birimin etkinlik 
salonunda gösterime sunduğu tarihi objeler, çocukların büyük ilgisini çekti. Müzebüs’te 
“Neredeyim-Seyahat”, “İletişim”, “Hareket ve Kuvvet” ile “Çevre Bilinci” olmak üzere 4 ünite ve 
bu ünitelerle ilgili 42 obje yer alıyor. Çocuklarımıza Müzebüs yetkilileri tarafından her objeyle 
ilgili tarihi bilgiler verilip, tanıtımlar yapıldı. Objelerin Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler dersleriyle bağlantıları kuruldu.

 
Neler Var?
Müzebüs’te tanıtılan objeler arasında, 1740 yılından kalma güneş saati, 110 yıllık kum 

saati, 1640 yılına ait kronometre, 80 yıllık kurmalı saat, 1940 yılından kalma gramofon, 110 
yıllık pusula, 300 yıllık abaküs, 1970 yılından kalma film ve fotoğraf makinesi, 1982 yılından 
kalma ilk elektronik bilgisayar, 1940 yılından kalma sürgülü hesap cetveli ve Osmanlı 
döneminden kalma gazeteler yer alıyor.

Müzebüs Kangal’daS
iv

as
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet 
Konservatuarı tarafından düzenlenen 3. 
Ulusal 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği’ne 
katılan Afyonkarahisar Eğitim Parkı Çocuk 
Korosu, şenlik komitesinin yaptığı 
değerlendirme sonucu dağıtılan 3 ödülden 
“Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlama” ödülüne layık 
bulundu. Gönüllümüz Kübra Akçay’la çalışan 
çocuklar, farklı illerden 15 çocuk korosu 
arasından ödüle layık görüldüklerini 
öğrendiklerinde çok sevindiler. 

TEGV Korosuna ÖdülA
fy

on

Visa Europe Türkiye işbirliği ile yürüttüğümüz “Renkli 
Ufuklar” projesi kapsamında gerçekleşen Kariyer 
Yolculuğuma Başlıyorum eğitim etkinliğinin ilgi çeken 
eğitim malzemelerine bir de ansiklopedi eklendi.  

“Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum Ansiklopedisi”, 
eğitim programlarının uygulanması sırasında, Türkiye’de 
ilköğretim çağındaki 11–13 yaş arası çocuklara yönelik 
farklı iş ve meslek dallarını açıklayacak yardımcı 
kaynakların bulunmaması, onlara yönelik bir kaynak kitap 
hazırlama fikrinin gelişmesi ile ortaya çıktı. 

Çocuklara iş dünyasını daha iyi tanıtmak, meslekler 
dünyasının çeşitliliğini göstermek, çocuklarda farklı 
mesleklerin gerektirdiği nitelikler hakkında farkındalık 
yaratmak ve çocukların kendi ilgi ve becerilerine uyan 
meslekleri araştırırken onlara rehber olmayı amaçlayan 
“Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum Ansiklopedisi” 1,5 yıllık 
bir çalışmanın sonunda oluşturuldu. Ansiklopedi 
hazırlanırken, çeşitli uluslararası ve ulusal yayınlar, İşkur 
kaynakları ile Milli Eğitim Bakanlığının, meslek dernekleri 

ve gruplarının, üniversitelerin web sayfaları ve insan kaynakları sitelerinden 
faydalanıldı. Ansiklopedi, farklı eğitim ve ustalıkla elde edilen meslek ve görevleri 
içeren 300 başlıktan oluşuyor.  

Türkiye’de çocuklara yönelik hazırlanan, farklı iş ve meslek dallarını açıklayan 
ilk meslekler ansiklopedisi olma özelliği taşıyan yayının; “Renkli Ufuklar” projesi 
kapsamında, Türkiye çapında halen eğitimlere devam eden yaklaşık 25 bin çocuğa 
dağıtılması planlanıyor. 

Meslekler Ansiklopedide 
Toplandı
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Artık sınırların ortadan kalktığı, kültürlerin karşılıklı iletişim ve 
etkileşim halinde olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Çocuklar da değişen 
dünya ile birlikte sadece mahalle ve okul arkadaşları ile oynamıyor. 
Artık çocuklar oyunlarını bile uluslararası kuruyor, farklı renklerden, 
farklı ırklardan çocuklarla oyun oynuyor. Diyabakırlı, Vanlı çocuklar 
Koreli çocuklarla bir araya gelip ip atlıyor, top oynuyor, kitap okuyor… 

“Farklı Kültürlerin Kaynaşması” etkinliği kapsamında Türkiye’yi 
ziyaret eden Güney Koreli çocuklar, TEGV’in Van Feyyaz Tokar Eğitim 
Parkı ve Diyarbakır Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek TEGV çocuklarıyla bir 
araya geldiler, ortak etkinlikler gerçekleştirerek güzel vakit geçirdiler. 
Diyarbakırlı çocuklar, Koreli arkadaşlarını Hoş geldiniz (Aso Hoseyo) ve 
Merhaba (Annon Hoseyo) yazılı pankartlarla karşıladı. 

Hem Kore’den gelen çocuklar, hem de TEGV çocukları kendi 
ülkelerini, geleneklerini, çocuk oyunlarını, yemeklerini, bayraklarını ve  
paralarını anlatan sunumlar yaptılar. Karşılıklı birbirlerini ve kültürlerini 
tanıma fırsatını yakalayan çocuklar, daha sonra da bağlama çaldı; 
Koreliler’e özgü Gelin-Damat dansını yaptı; yine Koreliler’e özgü ok atışı 
ve Türkiye’den çocukların çok iyi bildiği tahta ayak oyununu oynadı. 
Birbirlerinin oyunlarını öğrenen ve beraberce oynayan çocuklar “Farklı 

Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğini büyüklerine örnek olacak şekilde, 
saygılı, ama bir o kadar da keyifli yürüttüler.    

Evimize Buyrun
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ve 

Güney Kore ‘Hi Friend’ ile Güney Kore ‘Dream School’ işbirliğince 
gerçekleştirilen “Kültür Kardeşliği Projesi 1” ve “Kültür Kardeşliği 
Projesi 2”  kapsamında Koreli çocuklar Van’ı da ziyaret etti.  Vanlı 
çocuklar misafirperverliklerini Koreli çocuklara da gösterdi ve onları 
evlerinde ağırladılar. 8-12 yaş grubunu kapsayan etkinlikte, çocuklar 
aynı evde farklı kültürden biri ile yaşamak gibi önemli bir deneyim 
edindi.  

Aynı zamanda Kore’deki ‘Dream School’ okulundan gelen bir grup 
eğitmen TEGV’in Van’da bulunan Eğitim Parkı’na gelerek gönüllülere 
kitap okuma etkinliği adı altında etkin kitap okuma teknikleri ve 
okuduğunu anlama, anladığını aktarma konularında eğitimler verdiler. 
Farklı bir ülkeden gelerek kitap okumanın ve aktarmanın önemini bir 
kez daha vurgulayarak kendi tekniklerini TEGV gönüllüleri ile paylaşan 
Koreliler ve gönüllülerimiz arasında sıcak bir gönül bağı oluştu.

“Aso Hoseyo”  
Koreli Çocuklar!D
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Banat İle Ürün 
İşbirliği Yaptık

1947 yılında kurulan ve ülkemizin ilk diş fırçası üreticisi olan Banat ile TEGV 
arasında “ürün işbirliği” protokolü imzalandı. Ağız bakım ürünlerinin yanı sıra, kişisel 
bakım ve ev bakım ürünleri de üreten Banat “Hayata dair tertemiz fikirler” sloganı ile 
ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda çalışmalar da gerçekleştiriyor.  3 yıl sürecek 
protokol kapsamında Banat ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı TEGV’e  
aktarılacak. Bu süre boyunca firma ürünlerinde logomuz yer alacak.
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Bizden

29 Nisan 2008 tarihinde kaybettiğimiz Mütevelli Heyeti Üyemiz 
ve değerli bağışçımız Nirun Şahingiray’ı ölümünün ikinci yılında şükran 
ve rahmetle andık. Vakfımızın merkez personeli ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri 29 Nisan tarihinde Nirun Şahingiray’ın kabristanında hazır 
bulunarak Şahingiray ailesini yalnız bırakmadı.

Nirun Şahingiray, malvarlığının önemli bir bölümünü vasiyet yolu 
ile Vakfımıza bağışlamıştı. Kendisini bu vesile ile tekrar sevgi, saygı, 
özlem ve şükranla anıyoruz.

Nirun Şahingiray’ı Andık

Mersin Öğrenim Birimimiz Akdeniz Belediyesi tarafından 10 
yıllığına TEGV’e tahsis edilen yeni binasına taşındı. 15 Şubat 2010 
tarihinden beri yeni binasında faaliyet gösteren Mersin Öğrenim 
Birimi’nin resmi açılışı, Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Akdeniz Belediye 
Başkanı Mehmet Fazıl Türk, Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz 
Solakoğlu, Genel Müdürümüz Nurdan Şahin, çocuklar, gönüllüler ve 
eğitim dostlarımızın katılımıyla gerçekleşti.

1998 yılında kurulan Mersin Öğrenim Birimi, 2007 yılına kadar 
faaliyetlerini Akdeniz Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Okan 
Merzeci Parkı içerisinde bulunan binada ve sonrasında aynı parka 
kurulan prefabrik binalarda sürdürmüş, prefabrik yapıların yetersiz 
kalması üzerine yeni bir yer arayışı sürecine girilmişti. Akdeniz 
Belediyesi’nin “Eski Mersin Evleri’nin Restorasyonu” projesi 
kapsamında restorasyonu tamamlanan 3 tarihi binadan ilki Mersinli 
Eğitim Dostlarımızın girişimi ile Akdeniz Belediyesi tarafından 10 
yıllığına TEGV’e tahsis edildi. Mersin Öğrenim Birimimiz; kuruluşundan 
bu yana çoğunluğu Mersin Üniversitesi’nde okuyan 288 gönüllünün 
desteği ile 7.000’e yakın çocuğa eğitim desteği verdi.

Camiişerif Mahallesinde bulunan ve 200 m² kapalı alana sahip 
olan bina, önündeki geniş alan ve arka tarafındaki ortak avlu ile 
muhteşem bir görünüme sahip. Mersin Öğrenim Birimi’nin işlevsel 
olarak daha rahat hizmet verebileceği yeni binada Okuma Adası, Düş 
Köşesi, bilgisayar odası, 3 adet etkinlik odası, kütüphane, kulüp odası 
ve ofis bulunuyor. 

Eski Mersin Evi 
“Eğitim Evi” Oldu

M
er

si
n

Mersin Öğrenim Birimi Yeni Binasına Taşındı 
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Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (European Foundation Centre-EFC) 31 
Mayıs-4 Haziran 2010 tarihlerinde Brüksel’de; Avrupa VakıflarMerkezi 
Yıllık Toplantısı öncesi ilk kez düzenlediği “Avrupa Vakıf Haftası” 
kapsamında, Vakfımız ülkemizin önde gelen vakıfları ile bir araya gelerek 
“Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek” başlığı 
altında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 

TÜSEV koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı katkıları ile, Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 
Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı sponsorluğu ile hayata geçirildi ve 
Avrupa’da Türk vakıflarının görünürlüğünü arttırmayı, çalışmalarını 
tanıtmayı ve AB üyelik sürecinde vakıflarımızın rolünü vurgulamayı ve 
pekiştirmeyi hedefledi. 

Hafta boyunca EFC tarafından hazırlanan Fuar alanında kurulan 
“Türk Vakıfları Köşesi”nde, tarihten günümüze kadar uzanan Türk vakıf 
kültürü ile aktif olarak sosyal eşitlik ve adalet için faaliyet gösteren 
vakıflar Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılara tanıtıldı. 
Stantta beş gün süreyle vakıflarımızın tanıtım materyalleri, videoları  ve 
yayınları sergilendi ve dağıtıldı. Vakıf Haftası için özel olarak hazırlanan 
bir video ile birlikte vakıflarımızın tanıtım filmleri beş gün boyunca bu 
alanda gösterildi. Standımızı ziyaret eden misafirlere vakıflarımız 
hakkında bilgiler verildi, Türkiye’de çalışmak ve vakıflarla ortaklık 
yapmak isteyen çok sayıda kuruluş ile temaslar sağlandı. 

Vakıf Haftası boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunan Türk Vakıfları, 1 
Haziran 2010 günü bir de “Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski 
bir Gelenek” (Turkish Foundations: An Old Tradition in Service of New 
Horizons) başlıklı bir panel gerçekleştirdiler. TÜSEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder’in moderatörlüğünü yaptığı panele, 
Genel Müdürümüz ve TÜSEV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdan Şahin ile 
birlikte Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı,  

TEGV, 
Avrupa Vakıflar Haftası’nda

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, 
Sabancı Vakfı Programlar Yöneticisi Filiz Bikmen Bugay ve Almanya’nın 
en büyük özel vakıflarından Stiftung Mercator’da Proje Direktörlüğü 
yapmakta olan Rana Aydın konuşmacı olarak katıldılar. 

Panelde konuşmacılar; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta vakıfların 
odaklandığı ana sorunlar ve çalışma alanlarına, ülke kalkınmasında 
vakıfların oynadığı rollere ve karşılaşılan ana sorunlara, AB üyelik 
sürecinde vakıfların ve bir bütün olarak sivil toplumun oynadığı rollere ve 
bazı iyi örneklere değindiler. Genel Müdürümüz de bu kapsamda 
Türkiye’de eğitim sorunlarına değindi ve TEGV’in faaliyetleri ile ilgili bilgi 
verdi. 

Katılımcılar soru cevap bölümündeki yorumlarında, Türkiye’de 
vakıfların modernleşmedeki rolünün gelişmekte olan ülkeler için bir 
rol-model olabileceğini ve bu nedenle bilgi paylaşımının arttırılmasının 
gereğini vurguladılar. Katılımcılar ayrıca, kadın, genç ve engellilerin 
güçlendirilmesi ve böylece sosyal kalkınmanın sağlanmasında vakıfların 
rolüne ve bu alanda Avrupalı vakıflarla daha fazla işbirliğinin gereğine 
değindiler. 

Etkinliğe AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim 
Kuneralp ve Avrupa Parlamentosu üyesi Anna Maria Corazza Bildt’in 
yanı sıra, Avrupa Komisyonu, Brüksel merkezli sivil toplum ağları ve 
çeşitli vakıflardan temsilciler  de katıldı.

Panelin ardından, Türk vakıflarının ev sahipliğinde katılımcılar için 
bir resepsiyon gerçekleşti.

Genel Müdürümüz Nurdan Şahin ve Türk Vakıf Temsilcileri; ayrıca 
TÜSİAD Brüksel Temsilciliği’nde bir yemeğe katıldılar ve Avrupa Konseyi 
ile Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu yetkilileri ziyaret ettiler.
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İş hayatında, son yıllarda sık karşılaştığımız terimlerden bir tanesi 
“sürdürülebilirlik” kavramıdır. Özellikle Amerika ve Avrupa’da gelişen 
söz konusu akım neticesinde, tepe yöneticileri toplumdan gelen 
taleplere cevap vermenin, uzun vadeli değerler yaratmakta önemli bir 
araç olduğunu kavramışlardır. Bunun neticesinde de “sürdürülebilirliğe 
yatırım” kavramı gelişmiş, birçok organizasyonun dile getirdiği, öncelik 
verdiği bir uygulama haline gelmiştir. Bir kurum için sürdürülebilirlik; 
uzun vadeli planlar yapmak, toplumun gelişen ihtiyaçları doğrultusunda 
ürünler geliştirmek, tasarlamak ve bunları topluma sunmak anlamını 
taşımaktadır. İşbirliği içinde bulunulan diğer kuruluşlarla birlikte 
hareket etmek, sürdürülebilir bir çevre için toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda toplumla beraber yürümek anlamına gelmektedir. 
Bununla beraber, çeşitli dönemlerde yaşanan finansal çalkantılar, kısa 
vadeli planlamanın ve sürdürülebilir olmayan uygulamaların sıkıntılara 
yol açtığının da önemli bir göstergesi olmuştur. Sürdürülebilir çözümler 
üretebilen firmaların yaşanan ekonomik krizlerden daha az 
etkilendikleri görülmektedir. Sürdürülebilirlik, tüm sektörler için geçerli 
olabilecek ve aynı zamanda stratejik fırsatlara kapısını aralayacak 
kapsamlı bir inovasyon olarak değerlendirilmelidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Sürdürülebilir Kalkınmaya
Sürdürülebilir Kalkınmanın ilk adımı olan, “Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk”, daha eskilere dayanan ve yaklaşık 10-15 senedir 
duymakta olduğumuz bir yaklaşımdır. Önceden, uygulamaları ise daha 
çok toplum sağlığına ve çevreye zarar verdiği düşünülen şirketlerce 
gerçekleştirilmekteydi. Buna ilişkin ilk uygulamalar toplum sağlığını 
etkileme ihtimali bulunan sektörler tarafından gerçekleştiriliyordu. 
Ancak, söz konusu uygulamalar, sürdürülebilirlikten ziyade bir nevi 
verilen zararların telafisine ve toplum nezdinde oluşan olumsuz 
intibanın değiştirilmesine dönük yatırımlar olarak ortaya çıkmaktaydı. 

Sosyal sorumluluk kavramı, geçen zaman içinde, topluma zarar 
verdiğini düşünen veya kabullenen şirketlerin uygulamasından çıkıp 

genel bir anlayış halini almaya başladı. Bunun sebebi, sürdürülebilir 
kalkınmanın; sosyal, ekonomik, çevresel ve ahlaki değerlerin tümünü 
kapsayan bir olgu olması idi. Nihayetinde kurumların iş stratejilerini 
belirleyen ve bir nevi kimliklerinin toplumca anlaşılmasını sağlayan bir 
anlayış haline gelmesiydi. Bu anlayışın şirketler bünyesinde başarılı 
uygulamaları sürdürülebilirliğe yatırım yapılması anlamına geliyordu.

Son dönemlerde, duymaya alıştığımız ve önemli bir tartışma 
konusu olan iklim değişikliği, ilk olarak bakıldığında kısa vadede bir 
şirketi etkileyen bir kavram değildir. Dolayısıyla birçok firma için, 
kendisini direkt olarak etkilemeyecek bir konuda yatırım yapılması 
mantıklı gelmeyebilir. Ancak, ele alınması gereken iklim değişikliğinin 
geniş bir çerçeveden değerlendirilmesi ve uzun vadede dolaylı olarak 
doğuracağı sonuçlardır. Bu durumun, öncelikle orta ve uzun vadede, 
yapılmakta olan işi etkileyebilecek unsurları da içerebileceği ve 
neticede toplumun zarar göreceği bir durumda bundan kurum’un da 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Arda Akarsu 
Türkiye Ekonomi Bankası
Büyük Kurumsal Gruplar ve Kamu Kurumları Yöneticisi

Konuk Yazar 

Sürdürülebilirliği benimsememiş şirketler sadece 
sosyal ve çevresel etkileri göz ardı etmekle kalmamakta, 
kendi ekonomik çıkarlarını da göz ardı etmektedir. Bu 
nedenle, kısa dönem sürdürülebilir olmayan 
uygulamaların yerine uzun vadeli sosyal ve çevresel 
sorumluluğa sahip adımlar atılarak yeni iş modelleri 
geliştirilmesi gerekliliği vardır.
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zarar göreceği hesaplanmalıdır. Değişen iklimlerin, toplum sağlığına, 
fakir ve gelişmekte olan ülkelerde yol açtığı sıkıntılara, susuzluğa, yeni 
mikropların ortaya çıkarak bir nevi ülkeler ve kıtalararası göç etmesi 
nihai anlamında tüm sektörler için bir sorun haline gelecektir. Tüm 
bunların bir bütün olarak değerlendirilerek birbirlerine olan etkilerinin 
algılanabilmesi doğru ve sürdürülebilir yatırımın temellerini 
oluşturmaktadır.

Günümüzde, toplumların bilinçleniyor olması, şirketlerin 
prensiplerini belirlemelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Toplumların, 
evvelden Devletlerden bekledikleri yaşadığımız dönemde uluslararası 
gruplardan beklenmektedir. Kurumsal Sorumluluk bir şirketin 
operasyonlarının ekonomiye, çevreye ve topluma etkisini bilmesi, 
yönetmesi ve bu etkiyi geliştirmesidir. Kurumsal Sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik, şirketlerin işbirliği yapmakta olduğu tüm birimlere 
karşı olan yükümlülüğüdür. Paydaşlar; yatırımcılar, müşteriler, 
çalışanlar, iş ortakları, taşeronlar, piyasa düzenleyiciler genel olarak 
toplumun tüm kesimleridir. Bu yaklaşım aslında, ülkelerin 
sorumluluklarının artık şirketlerin de sorumluluğu haline gelmesine 
önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Uluslararası ilişkiler ve diplomaside önemli rolü olan Birleşmiş 
Milletlerin şirketlere ilişkin “Küresel İlkeler Sözleşmesi” adıyla 
sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk prensiplerini bir araya 
getirmesi artık ülkelerin sorumluluğunu şirketlerinde taşıyor olmasının 
önemli bir göstergesidir. Buradaki amaç, sürdürülebilir ve herkesi 
kapsayan bir küresel ekonomik büyümenin sağlanmasına yönelik, 
kurumsal sorumlulukların iş stratejileri, operasyonları ve kültürün 
parçası haline gelmesinin sağlanmasıdır. 

Yapılan çeşitli araştırmalar sürdürülebilir yatırımların şirketlere 
olan önemli katkılarını da ortaya çıkarmıştır. Etik ilkelere bağlı 
olduğunu tanımlayan firmaların, diğerlerine göre finansal olarak daha 
başarılı oldukları, paydaş beklentilerini göz önüne alan şirketler sadece 
hissedarlara odaklı şirketlere göre 4 kat daha hızlı büyüdüğü ortaya 

çıkmıştır. Bir başka araştırma ise şirket yöneticilerinin %94’ünün 
yerleşmiş Kurumsal Sorumlulukların şirketlere ticari kazanç 
getireceğini düşünüyor olduğu yönündedir. Toplumun ve yatırımcıların 
bilinçlendiğinin önemli bir göstergesi giderek artan oranlarda 
şirketlerin kurumsal sorumluluklarını izleyen endekslerden bilgi 
almalarıdır. Örneğin, Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarını 
izleyen, The Dow Jones Group Sustainability Index, The Financial Times 
Good Index, Morley Fund Management Sustainability Index gibi 
endekslere pek çok yatırımcı, şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluk 
duyarlılığı konusunda bilgi almak için başvurmaktadırlar. Kuşkusuz 
buna benzer bir endeksin, ülkemizde de uygulanabilir hale gelmesi, 
şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya olan ilgilerini teşvik edecektir.

Bazı şirketler Kurumsal Sorumluluğun itibarlarına etkisini 
rakamsal olarak yayınlamaya başlamışlardır. Örneğin, British Telecom 
bağımsız istatistikçilere hazırlattığı resmi raporunda şirketin imaj ve 
itibarının tüketici memnuniyeti üzerine etkisinde Kurumsal 
Sorumluluğun %25 payı olduğunu belirtmektedir. “Finansal Denetim” 
şirketler için ne kadar önemli ise çok yakında Kurumsal Denetim”de 
olmazsa olmaz hale gelecektir. Yapılan araştırmalara göre, bir şirketin 
“Kurumsal Sorumluluk” duyarlılığı, o şirkette çalışmak isteyenlerin 
sayısını artırmakta ve daha az sayıda personel şirketten ayrılmaktadır. 
Danimarkalı İlaç firması Novo Nordisk, iş hedeflerini sürdürülebilir 
kalkınma ile uyumlu hale getirdiğinde çalışanların sirkülâsyonu %5 
azalmıştır. Novo Nordisk, Çin’de insülin pazarının %60’ına hâkimken, 
satışlarının azalacağını göze alarak şeker hastalığının azaltılması 
yönünde araştırmalara destek vermiştir.

Kurumsal Sorumluluğa karşı duyarlı şirketler ilgili kamu kurumları 
ve düzenleyici kurullardan daha fazla yakınlık ve kolaylık 
görebilmektedirler. Artık anlaşılmaya başlanmıştır ki, şirketler kurumsal 
sorumluluğa duyarlı oldukça, daha az riskle yüz yüze kalmaktadırlar. 
Başka bir deyişle, Kurumsal Sorumluluk duyarlılığı olmayanlar itibar 
kaybı riskiyle daha fazla karşı karşıyadır. Geride kalanlar ise, iş 
fırsatlarını kaçırma ve rekabet avantajlarını kaybetme tehlikesi 
altındadır. Sürdürülebilirliği benimsememiş şirketler sadece sosyal ve 
çevresel etkileri göz ardı etmekle kalmamakta, kendi ekonomik 
çıkarlarını da göz ardı etmektedir. Bu nedenle, kısa dönem 
sürdürülebilir olmayan uygulamaların yerine uzun vadeli sosyal ve 
çevresel sorumluluğa sahip adımlar atılarak yeni iş modelleri 
geliştirilmesi gerekliliği vardır.

Şirketlerin finansal göstergelerinin şirketlerin salt bir başarı 
göstergesi olmadığının anlaşılmasıyla kurumsal sosyal sorumluluk 
geniş bir perspektifte önem kazanmaktadır. Yaşamakta olduğumuz 
dönemde, ekonomik, sosyal ve çevresel unsurların bir arada ele 
alınması önemli bir gereklilik halini almıştır. Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk bilincinin artması sayesinde, bu konuda bugüne kadar 
yalnız başına mücadele veren Sivil Toplum Kuruluşlarının yükü de bir 
miktar azalırken toplumun sağladığı fayda ise artacaktır.
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Konuk Yazar 

2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliği 
hakkında bilgi verir misiniz? Hangi projeleri yürütmektesiniz? 
Yönetmenlik olarak neyi hedefliyorsunuz?

 
 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Eğitim Yönetmenliği; ilk, 

ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve 
eğitimle ilgili STK’ların üreteceği eğitim projelerini destekleyen ve eğitim 
alanında yeni projeler üreten bir yönetmenlik. Yönetmenliğimiz, 
İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasını bir fırsata 
dönüştürerek sanat eğitiminin bel kemiği olan resim, görsel sanatlar, 
müzik gibi temel derslerde yaklaşım değişikliği yapmayı hedefliyor. 
Beyoğlu, Nişantaşı gibi  birkaç merkeze sıkışmış olan kültür ve sanat 
etkinliklerini İstanbul’un çevresinde yer alan tüm ilçelere taşıyarak 
yaygınlaştırmak ve ulaşılabilir hale getirmek de hedeflerimizden bir 
tanesi. Bunun yanı sıra,  çeşitli başlıklarda öğretmenlere yönelik eğitim 
programları geliştirerek, öğretmenlerin mesleki becerilerinin gelişimine 
katkıda bulunmayı ve proje yapma kapasitelerini artırmayı da 
hedefliyoruz.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yakın işbirliğiyle çok değerli bir isim 
olan Fikret Toksöz’ün danışmanlığında, “2010 Okullarda” isimli proje 
başta olmak üzere toplam 8 proje yürütüyoruz. Bu projeler: “2010 
Okullarda”, “Evimiz İstanbul”, “Mavi Yunus Çevre Dedektifleri”, “Sulukule 
Çocuk Müzik Atölyesi”, “Atıf Yılmaz Stüdyosu”, “Okulumuz Sinema”, 
“Sokağımdan Tarih Yazıyorum” ve “Müzik Nasıl Konuşur”. Bu projelerle, 
İstanbul’un 39 ilçesinin çeperlerinde bulunan okullardaki öğrencilere, 
ailelerine ve öğretmenlere ulaşmayı, onları müzik, görsel sanatlar, 
tiyatro, kültürel miras, çevre, edebiyat, sinema gibi kültür sanat 
alanlarında bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Düzenlenen eğitim, seminer, 
konferans ve atölye çalışmalarıyla, bu kişilerin birer kültür ve sanat 
üreticileri haline gelmelerini sağlayarak, yaşamlarının her alanında 
sanatı talep eden ve sanata ihtiyaç duyan bireylere dönüştürmeyi 
amaçlamaktayız. 

Projelerin tamamını, yönetmenlik bünyesinde ve projelerde görevli 
olan Barış Behramoğlu, Esra Çelikkanat, Beyza Erden, Nevra Kaya, 
Fatma Yalçın ve Serdar Danış’tan oluşan güçlü bir kadroyla birlikte 
yürütüyoruz. Söz konusu projeler, eğitim, kültür ve sanat alanında 
çalışmakta olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Genç Hayat Vakfı gibi 
sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yine bu alanlara yıllardır emeği geçen 
VTR, Atıf Yılmaz Derneği, Deniz Temiz Derneği - Turmepa, Sulukule 
Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği, Nusret Erdem 
Karakaş gibi kişiler ve dernekler tarafından yürütüyor.

 
Çalışmaları yürütürken ne gibi süreçler izliyorsunuz? Kimlerle 

çalışıyorsunuz? Kurumlarla birlikte mi proje geliştiriyorsunuz? Ne 
gibi yönlendirmeler yapıyorsunuz?

 

Gazi Selçuk
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Eğitim Yönetmenliği

 Eğitim Yönetmenliği çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak 
yürütüyor. Projelerde gidilecek okullar, öğretmenler, öğrenciler İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün  tespitleri ve önerileri ile belirleniyor. Etkinlik ve 
faaliyetler İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti (AKB) Ajansı projelerine yönelik kurulan ekip ile 
Yönetmenliğimizde görevli, çalışma arkadaşlarımızla birlikte 
gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler ve 
kültür sanat alanında  çalışan isimlerle yakın işbirliği ile yürütülüyor.

 
Eğitim konusu diğer alanlarla (edebiyat, kentsel uygulamalar, 

görsel-sahne sanatları, müzik vb.) birbirini nasıl destekliyor?
 
 Eğitim Yönetmenliği hayata geçireceği tüm projeler için, konuyla ilgili 

yönetmenlikler ile irtibata geçiyor, proje kapsamında eğitim verecek, 
söyleşi gerçekleştirecek, destek verebilecek isimler, söz konusu 
Yönetmenliklerle birlikte belirleniyor. Müzik projeleri için; ajansımızın 
Müzik ve Opera Yönetmeni Garo Mafyan, resim projeleri için Görsel 
Sanatlar Yönetmeni Beral Madra, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmeni 
Beyhan Murphy, Edebiyat Yönetmeni Ahmet Kot işbirliğiyle ilerliyoruz. 
Yine aynı şekilde Şehir Tiyatroları, Maestro Cem Mansur, Mehmet Aksoy, 
Eraslan Sağlam, Devrim Erbil, Marcus Graf, Sennur Sezer, Hikmet Yıldırm, 
Tugay Başer, Timuçin Gürer, Nihal Kuyumcu, Ali Kırkar, Tijen Savaşkan 
gibi alanında uzman isimlerin gönülden desteğini alıyoruz.

 
Sürdürülebilirlik önemli. 2010 bittiğinde tüm bu çalışmalarla ilgili 

ne yapılması hedefleniyor? (Dökümantasyon, paylaşım toplantısı, 
projelerin devamı vb.)

  
“2010 Okullarda” projesi kapsamında, İstanbul Valiliği İlçe Kültür ve 

Sanat Platformları kurulması amaçlanıyor. Bu platformlar, Belediye 
Başkanı veya Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü veya Şube 
Müdürü,  üniversitelerin kültür ve sanat bölümlerinin başkanları, ilçedeki 
edebiyat, resim, müzik öğretmenleriyle okullarda tiyatro çalışmalarını 
yürüten öğretmenler Güzel Sanatlar Lisesi Müdürleri, kültür-sanat-eğitim 
ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile Kaymakam’ın mali 
işlerle ilgili olarak görevlendireceği kişilerden oluşacaktır.    

Söz konusu platformların amacı, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olma 
bilincini okullara taşımak ve bu kapsamda yapılacak sanatsal ve sosyal 
etkinliklerde, üretilecek projelerde kolaylaştırıcı ve destekleyici rol 
üstlenmek, kültür ve sanat eğitimi ile ilgili yenilikçi ve sürdürülebilir 
projeler üretmek, görsel sanatlar, resim, teknoloji tasarımı, tiyatro, müzik, 
edebiyat gibi kültür sanat derslerine ve aktivitelerine olan ilgi düzeyini 
artırmak, tüm kesimler tarafından benimsenmesini sağlamak.  Bu 
şekilde İstanbul 2010 AKB Ajansı çatısı altında ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığıyla eğitim alanında başlattığımız çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.



23



24

Eğitim

İstanbullu çocuklar İstanbul’u dinlemeye, İstanbul’u gezmeye, 
İstanbul’u izlemeye yani İstanbul’la yeniden tanışmaya hazırlanıyor. 
 Bu tanışmanın arabuluculuğunu da TEGV ile İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı’nın İstanbul 2010 Etkinlikleri çerçevesinde 
ortaklaşa yürüttüğü “Evimiz İstanbul Projesi” yapıyor. 

“Nerde O Eski İstanbul?”
Eskiden beri İstanbul’da yaşayan kentliler artık “Nerde o eski 

İstanbul?” demeyecek. Çünkü İstanbul’da yaşayan ilköğretim çağındaki 
çocuklara ulaşmayı hedefleyen proje ile çocuklarda İstanbul ve 
İstanbul Kültür Başkenti konularında farkındalık yaratılması, kent 
kültürü bilincinin geliştirilmesi, kentin kültürel dokusu üzerine 
farkındalık yaratılması, kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, 
kültür ve sanat konusundaki yaratıcılıklarının desteklenmesi 
amaçlanıyor. Böylece kenti daha iyi tanıyan çocuklar hem yeni bir 
İstanbul’u yaratacak hem de yeninin eskiye saygı duymadan mümkün 
olmayacağını görecekler. 

 
Evimiz İstanbul Projesi, etkinliklerini TEGV’in İstanbul’daki yerleşik 

tüm etkinlik noktalarında, 2 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi’nde ve 
bu Proje özelinde tasarlanan Kültür Tırı ile İstanbul’un farklı ilçelerinde 
düzenleyeceği etkinliklerle çocuklarla buluşturacak. TEGV’in  
etkinlik noktalarının yanı sıra her ilçedeki ilköğretim okullarında da 
uygulanacak olan Proje için her okuldan 2 öğretmenin katılımı ile 
toplamda 3.000 öğretmene yönelik seminerler düzenlenecek.

Projeden Binlerce Çocuk Faydalanacak
Meltem Ceylan Alibeyoğlu (Darüşşafaka Eğitim Kurumları), Nilay 

Yılmaz (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve TEGV İçerik Araştırma-Geliştirme 
Departmanı tarafından hazırlanan Proje, 2010 yılı boyunca devam 
edecek. Proje kapsamında İstanbul’daki TEGV Eğitim Parkları’nda ve 
Öğrenim Birimleri’nde Evimiz İstanbul Kulüpleri’nin oluşturulması ve 
yine tüm TEGV etkinlik noktalarında (Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, 
Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri) 3 saat sürecek olan kısa süreli 
etkinlikler yapılması planlanıyor. Bu çalışmaların yanı sıra çocuk ve 
yetişkinlere yönelik etkinliklerin Kültür Tırı ile İstanbul’un çeşitli 
ilçelerine götürülmesi hedefleniyor. Son olarak tasarlanacak web 
sayfası ile yapılan etkinliklerin geniş kitlelerle paylaşılması hedefler 
arasında. 

Eğitim Parkları ile Öğrenim Birimleri’nde uygulanacak olan “Evimiz 
İstanbul Kulüp Etkinlikleri” ilköğretim müfredatında farklı derslerde de 
uygulanabilecek şekilde düzenlendi. Bu doğrultuda öğretmenlere 
yönelik seminerler de düzenlenecek ve bu seminerlere katılması 
planlanan 3.000 öğretmen aracılığıyla aynı zamanda yüz binin 
üzerinde çocuğun da Proje’den faydalanması planlanıyor. Bu hedef de 
Proje’nin çok geniş bir alana yayılacağına işaret ediyor. 

Evimiz İstanbul Projesi kapsamında TEGV etkinlik noktalarında bir 
yıl boyunca yaklaşık 1200 gönüllü ve 45.000 çocukla etkinlikler 
yapılması hedefleniyor. 

İstanbul Çocuklarla 
Buluşuyor!
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Röportaj

Hayatınız nerede, nasıl başladı?
İstanbul’da, Yıldız’da başladı. Şimdi yerinde büyük bir apartman 

olan küçük ahşap bir evde. Nasıl başladı? Ağlayarak:))

Nasıl bir çocukluk?
Kalabalık bir aile olduğumuz için çocukluğum, büyükanneler, 

büyükbabalar, dayılar, teyzeler, amcalar, halalar ve tabii yeğenler, 
kuzenler arasında geçti. Çocukluğum İstanbul, Ankara arasında geçti, 
ilkokulu Ankara’da okudum. Her zaman keyifle, özlemle hatırladığım bir 
çocukluk...

Adam olacak çocuklardan mıydınız, adam olmazlardan mı?
İsyankâr günlerime yani liseye gelene kadar adam olacağıma 

kesin gözüyle bakılırdı, çünkü genellikle birinci olanlardandım. Lisede 
biraz yoldan çıktıysam da her zaman sanatla, edebiyatla ilgilendiğim 
için bunlara yöneleceğimi herkes az çok tahmin ederdi. 

Çocukluğunuza dair ilk hatıranız?
Nedense ilk hatıram, vapurla kalabalık bir halde ailecek yaptığımız 

bir seyahat ve açık hava sinemasında (sanıyorum Beşiktaş’taki) 
izlediğim ilk filmdir. Filmin ne olduğunu hatırlamıyorum ama siyah 
beyaz olduğunu ve denizle ilgili olduğunu hatırlıyorum. 

Müziğe olan ilginiz ne zaman nasıl başladı? 
Ortaokul yıllarında başladı. En çok rock dinliyordum. Aynı yıllarda 

piyano dersleri almaya başladım. Birkaç yıl sonra caza ilgi duydum. 
Tamamen rastlantısal olarak bir arkadaşımın babasından kalan 
plakları alıp eve getirdim ve içlerinden biri caz müziğinin bugün de en 
sevdiğim isimlerinden biri olan Coltrane’in bir plağıydı. Sanıyorum o 
plak beni o kadar etkiledi ki, ondan sonra cazla çok yakından 
ilgilendim. Caz programları yaptım radyoda yıllarca. Bu arada davul ve 
sonra saksafon çalmaya başladım. 

Müzik arşivinizde neler var? Arşivinizi nereden topluyorsunuz? 
Yurtiçi yurtdışı?

Arşivimde aslında çok çeşitli müzikler var. Klasik ve operadan 
tutun da Türk Halk Müziği’ne, etnik müziklerden transa, rock 
klasiklerinden cazın her türüne kadar... Eskiden yurtdışına her 
gidişimde bavul dolusu CD taşırdım ama artık buna pek gerek kalmadı. 
Yine de CD alıyorum ama iTunes’dan almak daha kolay geliyor şimdi. 

Ne tercih ediyorsunuz? CD, plak, 45’lik?
CD ve Mp3

Mp3’ünüzdeki ilk 5 şarkı?
Our spanish love song... Charlie Haden
In a sentimental mood... Ernie Watts
Love for sale... Miles Davis
Köln Concert... Keith Jarrett
Waltz for Debbie... Bill Evans

Kürşat Başar
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Yazmaya nasıl başladınız? 
Bu çok eski bir hikâye… İlkokul yıllarında yaz aylarında bile bir şeyler yazardım. 

Çocukların tek başlarına bir adaya gittiği ve anne babalarla öğretmenlerin olmadığı 
bir macera romanı yazdığımı hatırlıyorum ama yazık ki saklamamışım. Sonra şiir 
denemeleri yaptım. Lise yıllarında hikâyelere başlamıştım. Sanıyorum ilk hikâyemi 
başkalarına okuttuğumda liseyi yeni bitirmiştim. 

Başucu kitabınız? 
Aslında başucu kitabım diye bir şey yok. Pek çok kitap okuyorum. Onlardan o 

anda hangisi beni etkilediyse o başucumda duruyor. Her zaman dönüp dönüp 
okuduğum kitaplar daha çok şiir kitaplarıdır. 

Kendinizi ne olarak görüyorsunuz? Yazar, gazeteci, müzisyen, oyuncu?
Benim asıl kendimi ifade ettiğim yer yazı. Ama bu saydıklarınızın hepsi zaten 

kendini ifade etmenin benzer biçimleri. Sonuçta hepsinin temelinde yazı var. 

En çok hangisini yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ben hepsinden hoşlanıyorum. Ama yazmak çok yalnız bir iştir. Müzik, 

televizyon programları ve oyunculuğun iyi yanı orada yalnız olmayışınız. 

Fox TV’de yeniden başladığınız yemekli sohbet programında gerçekten 
yemek yeniyor mu?

Evet, tabii yeniyor. Üstelik yemeklerimiz İstanbul’un en iyi lokantalarından 
geliyor. Konukların da yemekleri genellikle çok beğendiğini söyleyebilirim. Bir tek 
ben yiyemiyorum.

Mönü’ye karışıyor musunuz?
Baştan sponsorluğumuzu üstlenen firma ve aşçıyla konuşup belli isteklerimi 

elbette söylüyorum. Bunun dışında onların da kendi hünerlerini göstermeleri için bir 
daha karışmam. 

Bugüne kadarki konuklarınızdan en çok hangisi şaşırttı sizi?
Zaman zaman beklenmedik şeyler anlatan konuklarım oldu ve onlar şaşırttı. 

Ama aslında TV’de en şaşırtıcı olan şey, çok konuşacağını ve ilginç olacağınızı 

düşünerek çağırdığınız bir konuğun o akşam hiç 
konuşmaması, zorlukla ağzından laf alacağınızı sandığınız 
bir başkasının birdenbire sanki yılların televizyoncusuymuş 
gibi konuşabilmesi… Bu tür sürprizler oluyor. 

Keşke çağırmasaydım diye düşündüğünüz konuk 
oldu mu?

Hayır öyle bir durum olmadı. Yalnızca kimi zaman bir 
araya gelen farklı insanlardan beklediğim enerjiyi 
alamadığım oldu, o zaman da daha fazla çaba göstermek 
ve sohbeti geliştirmek benim görevim. 

Üniversite sınavlarına girmeden önce kendinizi 
hayal ettiğiniz yerde misiniz?

Sınava girerken aklımda felsefe ve edebiyat vardı. 
Felsefeyi kazandığım zaman ve sonra yüksek yaparken de 
çoktan gazeteciliğe başlamıştım. Okulu bitirdiğim zaman 
ilk kitabım “Kış İkindisinin Evinde” yayınlandı. Aslında ben 
daha çok sanat-edebiyat alanında kalmayı düşünüyordum 
ama sonra köşe yazıları ve televizyonculuk, radyoculuk 
geldi. Doğrusu o günlerde bütün bunları hayal etmek 
hayaldi :))

20 sene sonra nerede görüyorsunuz kendinizi?
Umarım bir yaşlılar evinde değil.

Gençlerle bir araya geliyor musunuz? ‘Geleceğimiz 
gençler’ diyenlerden misiniz, yoksa ‘ah bu gençlik… çok 
dejenere’ diyenlerden mi?

Gençlerle bir araya geliyorum. Hem genç kuşaktan, 
özellikle müzik alanından pek çok arkadaşım var hem de 
konferanslarım, okullarda yaptığım konuşmalar gibi 
etkinliklerde onlarla bir araya geliyorum. Gelecek elbette 
gençlerin. Gençliğin dejenere olduğunu düşünmüyorum. 
Bu tür eleştiriler bizim için de yapılırdı. İnsan tecrübe 
kazandıkça hem belki daha çok şey biliyor hem de o 
gençlikteki heyecanını yitiriyor. Gençlerin  heyecanıyla 
zaman zaman hatalar yapması, bizim tam istediğimiz gibi 
davranmaması çok doğal. Türkiye’nin elindeki tek ve en 
büyük kaynak genç nüfus. Benim tek üzüntüm bu genç 
dinamiği yeterince iyi kullanamayışımız. 

Gençliğinize geri dönme imkânınız olsaydı, neyi 
değiştirmek isterdiniz?

Aslında gençlik yıllarımdan ve yaşadıklarımdan çok 
memnunum. Ama öyle bir imkân olsaydı, sanırım 
bambaşka bir hayat sürmek, başka biri olarak yeniden bir 
hayat kurmak isterdim. 
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Küresel İklim Eylem Ağı

Dünyadan STK’lar

İklim Eylem Ağı (Climate Action Network, CAN), insan kaynaklı 
iklim değişikliğini ekolojik olarak sürdürülebilir seviyelerde 
sınırlandırmak için hükümetleri, özel sektörü ve bireyleri harekete 
geçmeye teşvik eden yaklaşık 500 Sivil Toplum Kuruluşu’nun 
(STK) oluşturduğu küresel bir platform. CAN, küresel ölçekte 
çevrenin korunmasını, tüm toplumların sürdürülebilir  
kalkınmasını ve halklar arasında eşitliği gözeterek birleşmiş  
dünya toplumlarına ulaşmayı hedefleyen bir ağ. Bu amaçla  
CAN, sera gazı salımlarını azaltacak etkili bir küresel stratejinin 
tasarlanmasını ve geliştirilmesini savunan sivil toplum 
kuruluşlarını destekliyor. Ayrıca CAN, eşitlik ve sürdürülebilir 
kalkınma temelinde bu sistemin yerel, ulusal ve küresel  
ölçekte uygulanmasına yardımcı oluyor. CAN, güven,  
açıklık ve demokrasi temelleri üzerinde yükselen bir kuruluş.

 
Atmosferi Korumak ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma
CAN üyeleri, bu amaçlara ulaşmak için bilgi alışverişinde 

bulunuyorlar ve uluslararası, bölgesel ve ulusal iklim değişikliği 
ile ilgili konular hakkında koordinasyon oluşturmak üzere sivil 
toplum stratejileri geliştiriyorlar. Uluslararası sekretaryası 
Amerika Birleşik Devletleri’nde olan CAN’ın, Afrika, Orta ve Doğu 
Avrupa, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Güney Asya ve 
Güneydoğu Asya’da olmak üzere, ilgili bölgelerdeki çalışmaları 
koordine eden 7 bölgesel ofisi bulunuyor.

 
CAN üyeleri hem sağlıklı bir çevreye hem de “günümüzün 

ihtiyaçlarının ve geleceğin standartlarının karşılanma 
yeteneğinden fedakârlık yapmadan” sürdürülebilir bir kalkınmaya 
yüksek derecede önem veriyorlar. Böylelikle, İklim Eylem Ağı’nın 
vizyonu, dünya çapında sürdürülebilir ve adil kalkınmaya 
müsaade ederek atmosferi korumak şeklinde oluşuyor.

 
CAN’in misyonu, sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek ve 

güçlendirerek, sera gazı emisyonlarını azaltacak etkili bir küresel 
stratejinin tasarımına ve gelişimine katkı sunmak ve bu 
stratejinin, adil ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvikinin bir 
parçası olarak uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde 
uygulanmasını sağlamak. CAN Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) toplantılarına aktif olarak katılıyor 
ve ECO adı verilen bir günlük bültenle yeşil STKların görüşlerini 
kamuoyuna duyuruyor.

 
Günün Fosili Ödülü
CAN aynı zamanda UNFCCC toplantılarında verdiği “Günün 

Fosili Ödülü” (Fossil of the Day) ile de tanınıyor. Günün Fosili 
Ödülü, toplantılarda “adil, etkili ve hukuki bağlayıcılığı olan iklim 
değişikliği anlaşması”na en çok taş koyan ülkelere verilen 

geleneksel bir ödül. Her ödül töreni sırasında hazırlanan basın 
bildirisinde seçilen ülkelerin hangi müzakere başlığında hangi 
olumsuz tavrı takındıkları açıklanıyor. Böylelikle kimi zaman 
müzakerecilerin bile anlamakta zorlandıkları gelişmeler 
hakkında dünya kamuoyu bilgilendiriliyor. Ödül töreni, 
görüşmelerde şeffaflığın sağlanarak kamuoyu baskısının 
artmasına yol açıyor.

 
CAN’in Üçlü Yaklaşımı
CAN, iklim değişikliğini azaltmak için birbiri ile paralel 

ilerleyen üçlü bir yaklaşımı teşvik etmekte. Bu üçlü yaklaşım, 
“Kyoto”, “Yeşillendirme (karbonsuzlaştırma)” ve “Adaptasyon” 
başlıklarından oluşuyor. Bu yaklaşımın amacı: tehlikeli iklim 
değişikliğini önlemek ve küresel ısınmayı olabildiğince 2°C’nin 
çok altında tutmak için eylemleri kolaylaştırmak.

 
KYOTO Adımı
Kyoto adımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması için 

UNFCCC’nin ve Kyoto Protokolü’nün hukuki bağlayıcı 
mekanizmalarından faydalanıyor. Kyoto protokolü, sanayileşmiş 
ülkelere sera gazları emisyonlarını azaltmak için zaruri 
yükümlülükler getiriyor. Zorunlu, tarih verilmiş hedefler, emisyon 
ticareti programları ve uyum mekanizmaları Protokolün esas 
bileşenleri. Kyoto Protokolü sanayileşmiş ülkelerin sürdürülebilir 
teknolojiler geliştirmesini ve sonrasında bu teknolojilerin 
“Yeşillendirme” adımında gelişmekte olan ülkelere transferini de 
desteklemektedir.

 
Yeşillendirme Adımı
“Yeşillendirme” (karbonsuzlaştırma) adımı, gelişmekte olan 

ülkeler, emisyon oranlarını düşürsün ve düşük karbonlu 
kalkınma modeline yönelsinler diye temiz ve sürdürülebilir 
teknolojilerin hızlı bir biçimde bu ülkelere tanıtılmasını 
kapsamaktadır. Bu ülkelerin sürdürülebilir bir yol geliştirmesi 
büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin teknik ve diğer yönlerden 
desteğine bağlıdır. “Yeşillendirme” adımı emisyonları göz ardı 
edilebilecek kadar az olan az gelişmiş ülkeler hariç tüm 
gelişmekte olan ülkelere uygulanır.

 
Adaptasyon Adımı
Adaptasyon adımı, iklim değişikliğinden en çok zarar 

görecek olan ülkelere (küçük ada devletleri, az gelişmiş ülkeler) 
iklim değişikliğinin önlenemez etkilerini öngörebilmeleri ve 
kısıtlayabilmeleri için destek vermek üzere tasarlanmıştır. 
Gelişmiş ülkeler bu ülkelere destek olma sorumluluğunu ve iklim 
değişikliğinin sonuçlarının azaltılamadığı durumlarda tazmin 
sorumluluğunu taşırlar.
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Kitap Dünyası

 ‘Ada Fransa’da’ ve ‘Küçük Dedektif Daniel’ 
serilerinin yazarı Şule Tankut Jobert, Kelime 
Yayınları’nca yayımlanan ‘Sihirli İstanbul’ kitabı ile 
Ekim 2009 da okuruyla buluştu.  12 kısa öyküden 
oluşan kitap, İstanbul’un dikkat çekici noktalarından 
güzel bir yolculuğun içine katıyor çocukları… 

Yazar kitabın önsözünde “Şehirler çocukların 
arkadaşıdır” diyor. “Çünkü yalnız çocuklar duyar 
onların seslerini. Göllerin, dağların, camilerin, 
sarayların, kulelerin, kalelerin, evlerin, meydanların 
konuşabildiğine inanır çocuklar. İyi ki de inanırlar, 
çünkü şehirlerin yüzyıllardır sakladıkları sırlar, 
paylaşmak istedikleri hikâyeler var. Çocuklar onlara 
inanmazsa, dertlerini kime anlatacaklar?”

“Her çocuğun böyle sihirli bir şehri vardır 
hayatta. Benimkisi İstanbul… Güzelliğiyle büyüler, 
yedi tepesiyle şaşırtır, iki kıtanın arasındaki 
duruşuyla tablo gibi hatırlanır, dört mevsimlik 
gülüşüyle her bakana sevdirir kendisini. Sihirli 
İstanbul’u anlatan kitaplar da sihirlidir; özellikle de 
çocuklar için yazılmışlarsa. Bu kitap, sihirli gücünü 
seninle paylaşsın diye yazıldı. Onu okuduğunda, 
hayata başka gözlerle bakacaksın; hayallerin 
gerçekleşeceğine ve kalpte bir kez hissedilen 
mutluluğun çoğalıp dünyayı saracağına inanacaksın. 
Sen de artık Sihirli İstanbul’un bir parçası 
olacaksın.”

‘Sihirli İstanbul’ İstanbul’da yaşamayan pek çok 
çocuk için de bir merak ve araştırma duygusu 
uyandırıyor. Bu kitabı okuyan Anadolu şehrindeki bir 
çocuk Topkapı Sarayı’nı merak edecek, Haliç’i 
görmek isteyecek… Çocuklar ‘Sihirli İstanbul’la, 
İstanbul’a farklı bir pencereden bakacaklar. 

İSTANBUL’UN SAYFALARI

Yazar : Murat Belge
Kategori : Tarih, coğrafya
Yayınevi : Doğan Kitapçılık
Baskı Yılı : 11-2009
Özellikler : 168 sayfa, ciltli,  
   renkli, resimli,  
   Türkçe

SİHİRLİ İSTANBUL

Yazar : Şule Tankut Jobert
Kategori : Çocuk Kitapları
Yayınevi : Kelime Yayınları
Baskı Yılı : 10-2009
Özellikler : 88 sayfa, 14x20 cm,  
   karton kapak,  
   Türkçe

Birbirinden farklı kültürlerin yörüngesine girerek, 
her birinden farklı bir etki almış bir merkezdir 
İstanbul. Eski Roma’dan Bizans’a, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne, birçok 
kültürün simgesi olmuş bir ‘medeniyetler şehridir’. 
Öyle ki, yakın zamanlarda Marmaray Projesi 
kapsamında yapılan kazılarda tarihin derinliklerinde 
daha da eski sayfalar aralanıyor hâlâ. ‘Tarihi 
Yarımada’ olarak adlandırdığımız Eminönü, Topkapı, 
Haliç ve çevresi, değerlendirildiğinde başlı başına 
bir açık hava müzesi olacak kadar zengin bir tarihsel 
dokuya sahiptir aslında. Boşuna olmamalı, zira 
Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan bir suyolu 
çevresine kurulmuştur İstanbul ve kıtalararası 
ticaret yolunda en önemli duraklardan biri olmuştur 
yüzyıllar boyunca.

Yazar, tarihçi, profesör, edebiyat eleştirmeni, 
kültür adamı Murat Belge, ‘İstanbul’un Sayfaları’nda 
okurları binyılları kapsayan bir kültür yolculuğuna 
çıkarıyor. Reha Arcan’ın 350’yi aşkın renkli fotoğrafı 
eşliğinde ve Murat Belge’nin rehberliğinde 
‘İstanbul’un Sayfaları’, birbirinden farklı kültürlerin 
yörüngesine girerek her birinden farklı bir etki alan 
İstanbul’u anlatıyor. 

Tarihin seyrinde İstanbul’a ev sahipliği yapmış 
başlıca medeniyetleri belli başlı eserleriyle anlatıyor. 
Roma ve Bizans’ı, Osmanlı İmparatorluğu’nu ve 
modernleşme sürecinde Cumhuriyet’i; kozmopolit 
Beyoğlu, Galata ve çevresini; son olarak da kendine 
has mimarisi, renkleri ve güzelliğiyle Boğaziçi’ni 
renkli fotoğraflarla tanıtan bu kitap, sadece 
İstanbulluların değil, kültüre meraklı herkesin 
kütüphanesinde olmayı hak ediyor. Aynı zamanda 
tarihe ilgi duyan ya da İstanbul’u merak eden 
arkadaşlarınız için değerli bir hediye…
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EĞİTİM PROGRAMIMIZ 
Eğitim programımız temel olarak çocukların yaşam 

becerilerini geliştirmelerine yönelik, çocuk merkezli eğitim 
yöntemlerinin kullanıldığı etkinliklerden oluşuyor.

Eğitim programımızın amacı, aktif öğrenme ortamlarında, 
çocuklara çok yönlü bir eğitim desteği sağlayarak farklı becerilere 
sahip olan her çocuğun kendisini ve yeteneklerini keşfetmesine 
fırsat tanımaktır.

Eğitim Programımız, ilköğretim çağındaki (7–16 yaş)  çocuklar 
için gelişim seviyelerine uygun olarak, akademik danışmanların 
desteği ile hazırlanmış  eğitim etkinliklerinden oluşuyor.

EĞİTİM ETKİNLİKLERİMİZ
Eğitim etkinliklerimiz;
• Çocukların ilgisini çeken, keyif aldıkları ve aktif olarak   

katıldıkları 
• Çeşitli oyun ve malzemelerle zenginleştirilmiş,
• Gönüllü için uygulama yönergeleri bulunan, 
• Ölçme-Değerlendirme çalışmalarını da içeren etkinliklerdir.
Eğitim Programı kapsamında standart etkinlikler, kulüp 

etkinlikleri, ilköğretime destek programları ve okul çalışmaları 
programı olmak üzere 4 çeşit etkinlik bulunuyor.

1) Standart Etkinlikler
Standart etkinlikler, sınıf düzeylerine uyumlu, amaç, hedef, 

içerik ve uygulamaları Eğitim Departmanı tarafından geliştirilen, 
dönem boyunca haftada 2 saat uygulanan ve tüm etkinlik 
noktalarımıza yaygınlaştırılması hedeflenen, Vakfımıza özgü 
etkinliklerdir. 

Standart etkinliklerimiz 3 temel alan altında tanımlanıyor. 
a) Sanat-Dil-İletişim
Bu alandaki etkinliklerin amacı, çocuğun görsel, bedensel ve 

işitsel iletişim yollarını kullanarak çevresiyle iletişim kurabilmesini 
sağlamak, bunlarla ilgili davranış geliştirmesi için imkan 
sunmaktır. Aynı zamanda çocuğun çeşitli sanat biçimleri ile diğer 
disiplinler arasında ilişkiler kurabilmesini; görsel ve işitsel sanatlar 
ile ilgili malzemeleri, teknikleri ve süreçleri tanımasını; sanatın 
temel yapılarını ve işlevlerini anlamasını sağlamak da amaçlanıyor.

Bu alan altındaki etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir: 
• Drama Atölyesi
• Düşler Atölyesi
• Küçük Sanatçılar
• Okuyorum Oynuyorum

b) Kişisel Gelişim-Toplumsal Değerler 
Bu alandaki etkinliklerin amacı, çocukta zihinsel, ruhsal ve 

bedensel açıdan gelişmenin ve yaşam kalitesini arttırmanın  
yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bireysel gelişimin 
yanında, çocuğun yaşadığı ortamın sosyal, kültürel, ekonomik ve 
politik unsurlarının farkına varmasını sağlamak, yaratıcı, üretken 
ve sorumluluk sahibi bir toplum üyesi kimliği kazanmasına 
yardımcı olmak da amaçlanıyor.

Bu alan altındaki etkinliklerimiz: 
• Kendime Yolculuk
• Sağlığı Geliştirme
• Birikim Eğitimi
• Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum
• İnsanım Bireyim Yurttaşım
• Oyunlarla Spor
• Basketbol Gönüllüleri
c) Zihinsel-Düşünsel Alan
Bu alandaki etkinliklerin amacı; çocukların üzerinde 

yaşadıkları dünyayı, doğayı, evreni merak eden, araştıran, 
sorgulayan; yaratıcı, bilim ve teknoloji okuryazarı bireyler olarak 
yetişmelerine destek olmaktır. 

Bu alan altındaki etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir: 
• Bilgi Benim İşim
• Matematik, Fen ve Ben 
• Düşünebilen Çocuklar 
• Lego Robot 
• Bilişimci Martılar 
2) Kulüp Etkinlikleri
Çocukların ilgi duydukları alanlarda bireysel ya da grup  

olarak derinlemesine çalışmalar yürütmelerini ve bir  
ürün/performans ortaya koymalarını hedefleyen, gönüllünün 
inisiyatifiyle oluşturulan etkinliklerdir. Çevre, tiyatro, müzik,  
medya, fotoğrafçılık, halk oyunları, sanat, spor ve çeşitli hobilere 
yönelik alanlardaki kulüplerin yanı sıra Okuyorum Oynuyorum gibi 
bazı standart etkinliklerin de kulüpleri bulunmaktadır.   

3) İlköğretime Destek Etkinlikleri
Çocukların matematik, fen, Türkçe, İngilizce gibi okuldaki 

derslerine destek olmayı amaçlayan etkinliklerdir. Etkinlikler 
çocukların ihtiyaçlarına göre şekillenir.

4) Okul Çalışmaları Programı
Okul çalışmaları, TEGV ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında  

2005 yılında imzalanan Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü 
kapsamında okullarla yapılan etkinliklerdir. TEGV etkinlik 
noktalarında ya da okullarda farklı programlar uygulanarak 
gerçekleştirilir. Okullardaki çocuklar TEGV’in mekanlarına 
yönlendirilmekte ve TEGV etkinliklerinden yararlanmaktadırlar. 
Buna olanak olmayan yerlerde ise TEGV gönüllüleri okullara 
giderek çocuklarla buluşmakta ve sosyal etkinliklere destek 
saatlerinde TEGV Okul Çalışmaları Programı’nı  
uygulamaktadırlar.            

Eğitim 
Etkinliklerimiz
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Sizin desteğinizle 
çocuklarımız bugünlerini mutlu yaşıyor 
geleceğe  umutla bakıyor!

BAĞIŞ

Kredi Kartı
Aylık düzenli ödemelerinizle dilediğiniz sayıda 
çocuğumuzun TEGV faaliyetlerinden 
yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

2 çocuğumuzun 1 yıllık eğitimine destek olun  (10 TL/Ay)
4 çocuğumuzun 1 yıllık eğitimine destek olun  (20 TL/Ay)
Her ay 1 çocuğumuzun eğitimine destek olun  (60 TL/Ay)

Dilerseniz tek seferde ödeme yaparak da kredi 
kartı ile bağış yöntemini seçebilirsiniz.

Banka Havalesi
“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Değişir” 
kampanyasına destek olmak için banka hesap 
numaralarımıza havale yapabilirsiniz.

Banka Adı IBAN
Yapı ve Kredi Bankası (TL) TR89 0006 7010 0000 0007 9978 92
Türkiye İş Bankası (TL) TR10 0006 4000 0011 1360 2268 52  
Türkiye İş Bankası (EUR) TR85 0006 4000 0021 1360 3818 61
Türkiye İş Bankası (USD) TR13 0006 4000 0021 1360 3773 37 

İnternet Bankacılığı
YapıKredi, Garanti, Halkbank ve Fortisbank 
internet şubelerinden bağışlar veya ödemeler 
başlığı altında TEGV seçeneğini bulabilir, 
bağışınızı gerçekleştirebilir veya buradan düzenli 
bağış için talimat verebilirsiniz. 

SMS
Faturalı ve faturasız tüm hatlardan EGITIM yazıp 
3353’e kısa mesaj göndererek Eğitim 
Gönüllüleri’ne 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. 
Tüm GSM operatörlerinde geçerlidir.

TEGV Ürünleri
Logolu ürünlerimizden satın alarak 
Vakfımıza katkıda bulunabilirsiniz.

SPONSORLUK

Ürün İşbirliği
Ürünlerinizin satışından elde edilecek gelirin 
tamamı ya da bir bölümünü bağışlayabilirsiniz. 

Etkinlik Noktası Sahiplenmesi
Yeni etkinlik noktaları yaptırabilir,var olan etkinlik 
noktalarımızınişletme sponsorluğunu 
üstlenebilirsiniz. 

Faaliyet Gider veya İhtiyaç Sponsorluğu
Zorunlu harcama kalemlerimizinbir bölümünü 
karşılayabilirsiniz. 

Personel Bağışı
Personelinizin gönüllü onayı ile maaşlarından 
belli oranda düzenli bağış yapmalarını 
sağlayabilirsiniz.

Eğitim Programı Sahiplenmesi
Var olan ya da yeni geliştirilecek bir eğitim 
etkinliğinin sponsoru olabilirsiniz. 

Eğitim Gönüllüleri olarak, ülkemizin güçlü ve 
aydınlık geleceği için, bu geleceğin mimarı olacak 
çocuklarımıza eğitim desteği veriyoruz. Proje 
üretiyor, özgün eğitim etkinlikleri geliştiriyor, 
etkinlik noktaları açıyoruz. Hedeflerimize 
ulaştıkça, hedef büyütüyor, daha fazla 
çocuğumuzu kucaklamak istiyoruz. Bu yolda en 
büyük destekçilerimiz, bağışçılarımız. Umutların 
yeşermesi, çocuklarımızın eğitimi ve Türkiye’nin 
güzel geleceği için siz de destek verin!

0 216 290 70 00 www.tegv.org
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Contents of This Issue
From us
Pages 4-5
TEGV celebrates 15th birthday
TEGV was founded 15 years ago on January 23, 1995, under the  
visionary leadership of Suna Kıraç. Today, TEGV has become the most 
extensive and wide-spread NGO in the field of education in Turkey, with 
11 Education Parks, 55 Learning Units, 1 City Representative Office 
and 19 Fireflies operating in 35 provinces of Turkey. With over 10.000 
volunteers and 175 employees TEGV has reached 1.290.088 children 
so far. Children and volunteers in TEGV sites across Turkey have 
celebrated the 15th anniversary of TEGV’s foundation with various 
activities.

TEGV’s 15th year was celebrated with significant get-together 
TEGV has celebrated its 15th anniversary with a brunch organized on 
February 28, 2010 at Ulus Sunset Grill&Bar with the participation of 
TEGV employees, Board Members and Managers. Former and present 
Chairmen, Board Members and General Managers were also present at 
the organization, which was host to memorable conversations and 
emotional moments.  

Page 6
An exclusive 15th year evening
As part of the 15th anniversary celebrations of TEGV, a very exclusive 
evening was organized at the Four Seasons Bosporus Hotel on 25 
March 2010. Over 500 guests have attended the dinner party which 
also hosted a cabaret show by artists Sandra Pires and Drew Sarich. 
With the purchase of each invitation, each guest sponsored the 
one-year education costs of 15 children at TEGV. 

Page 7
Our Honorary Chair Suna Kıraç was present at the General Assembly 
Our annual General Assembly was held on 04 April 2010 at the Pera 
Museum Conference Hall. The Honorary Chair of TEGV, Suna Kıraç was 
also present at the meeting, which was opened with the opening 
speech of Chairman Cengiz Solakoğlu. Board members Cengiz 
Solakoğlu, A. Ümit Taftalı, Ethem Sancak and Tayfun Beyazit were 
re-elected for another two years, whereas Cansen Başaran Symes was 
replaced by Fevzi Şengüller. Arzuhan Doğan Yalçındağ, İpek Kıraç, R. 
Oktay Özinci and Ünal Aysal were elected as mambers of the Board of 
Trustees.

TEGV received the Golden Compass Award
With the “You Have Never Seen Them Like This Concert”, which took 
place on 23 February 2009, TEGV received the Public Relations Golden 
Compass Award in the NGO category. The 9th Golden Compass Awards 
Ceremony, organised by the Public Relations Association of Turkey took 
place on 31 May 2010 in Istanbul Modern Museum. 

Pages 8-9
All-time donation at the special 15th Year Telethon broadcast
A record level of donations were collected during the TEGV special 
Telethon broadcast which took place on 28 May 2010 in Beyaz Show on 
Kanal D TV channel. During the live show 118.000 sms were received 
and together with the sms and call center donations a total of 4,7 
million TL support was guaranteed.  This amount will enable TEGV to 
provide educational support to an additional 80.000 children.

Big applause to our sites and volunteers
Children and volunteers at all TEGV sites across Turkey have performed 
various activities to promote the 15th Year special Telethon. All TEGV 
sites have produced an artistic large scale 15th Year logo made of 

painted pebble stones. Volunteers across all TEGV sites have 
distributed flyers and posters to announce the Telethon.

Page 10
Volunteer meetings across Turkey
TEGV’s Regional Volunteer Meetings of the year 2010 were held in 
Istanbul, Denizli, Gaziantep, Afyon, Van, Mardin and Samsun during the 
months of January-May. More than 3.500 volunteers from a total of 79 
TEGV sites across Turkey participated in the meetings. The meetings 
commenced with TEGV’s Chair Cengiz Solakoğlu’s and Vice Chair Oktay 
Özinci’s speeches followed by our General Manager Nurdan Şahin’s 
presentation. Volunteers were given the opportunity to ask questions, 
share opinions and experiences during the forum session, which was 
followed by various project workshops.

Page 11
TEGV and Migros have come together; hundreds of children hit the 
ball for “Fair Play”
The “Young Uniforms” project, whis is being carried out since 2009 in 
cooperation with Migros and with the support of the Turkish Football 
Federation, aims educate children in TEGV Education Parks about 
soccer and give them a sense of sports ethics and fair-play.  On May 25, 
2010 the project was introduced to the press with a press meeting 
which took place in Ferit Aysan Education Park in Istanbul. TEGV 
Chairman Cengiz Solakoğlu and Migros CEO Bülend Özaydınlı were 
present at the press meeting, which also hosted a friendship game 
between two ‘Young Uniforms’ teams.

Page 12
Little photographers exhibit their work
TEGV children who participated in the Photography Club of the Izmir 
Çiğli Education Park have come together with the students of the Ata 
College to take part in the “Little Fingers” photography project. The 
children of TEGV and Ata College have met several times, during which 
they first received a photography training from volunteers and students 
of the Dokuz Eylül University and later took pictures, which were then 
exhibited in the “Little Fingers Photography Exhibition” which took place 
in Swissotel Grand Efes. The whole project was sponsored by Ata 
College.

Adım Adım athletes ran for Midyat Learning Unit
During the Runtalya Marathon on 7 March 2010, 72 Adım Adım athletes 
collected more than 100.000 TL donations for TEGV, which will be used 
to finance the management costs of the Midyat Learning Unit for three 
years. A group of the Adım Adım runners visited the Midyat Learning 
Unit on the week-end of May 15-16, 2010, during which they also 
organised a symbolic running event in Mardin. The Governor of Mardin 
Hasan Duruer also took part in the event. The runners also took part in 
the Mardin Regional Volunteer Meeting which took place on the same 
week-end.

Page 13
Lake Van Monsters did it ‘Against All Odds’
The local tournaments of the 6th First Lego League took place in Izmir, 
Ankara and Istanbul during the month of February. TEGV participated in 
the local tournaments with 10 teams from Education Parks in Istanbul, 
Izmir, Ankara, Eskişehir, Van, Afyon and Diyarbakır. 8 TEGV teams were 
awarded with prices in the local tournaments, enabling them to 
compete in the National Championship which was held in Istanbul on 
March 6, 2010. The “Lake Van Monsters” team from our Education Park 
in Van made it through the National Championship and was chosen as 
one of the 5 Turkish teams to compete in the European Open 
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Championship, which was held in Istanbul on June 2-3, 2010. In the 
International Championship the “Lake Van Monsters” were awarded 
with the “Against All Odds” award.

Page 14
Foundation schools collaborate for TEGV
Students of 10 different Foundation Schools in Istanbul have come 
together to create a common social responsibility project. For the 
organization of the project, a student council was established with the 
participation of representatives from each school. As a result of a 
thorough research and via democratic election, TEGV was chosen as 
the NGO to be supported by the project. The student council organized 
a “Interscholastic Festival”, which took place on May 5, 2010. The 
income which was collected from the sales of various food and objects 
during the festival was donated to TEGV.

TEGV children meet author Sevim Ak
Sevim Ak, one of Turkey’s best children’s story writers, came together 
with TEGV children at Remzi Bookstore. Accompanied by the volunteers 
of the literature club and “I read, I play” activity, the children of Semiha 
Şakir Learning Unit in Istanbul had the chance to converse with their 
favorite author.

Page 15
The Love Caravan passed through TEGV
With his UNESCO supported Project “The Love Caravan”, French pianist 
Marc Vella travels through the world to promote peace through music. 
Recently the Love Caravan also came to Turkey and visited TEGV’s 
Sema and Aydın Doğan Education Park in İstanbul and Eskişehir Atatürk 
Education Park. TEGV Children and volunteers enjoyed the piano 
performance of Mark Vella and his friends.

The Museum Bus visited TEGV’s Learning Unit in Kangal
The “Museum Bus” Project, which is being carried out by the Rahmi Koç 
Museum, travels to schools throughout the country and introduces 
interesting museum objects to children, who do not have the chance to 
go to a museum nearby. This time, the Museum Bus visited TEGV’s 
Demir Export Kangal Learning Unit in Sivas, where the children were 
given the chance to see and learn about various historical and 
technological objects. The children showed great interest in the 
presentation given by the Museum Bus officials. 

Page 16
An award to the TEGV choir
The children’s choir of the Afyonkarahisar Education Park took part in 
the 3rd National Children’s Choir Festival, which is being organized by 
the Afyon Kocatepe University State Conservatory. Among 15 choirs 
from different provinces, the TEGV choir was awarded with the 
‘interpretation of a composition accompanied by an instrument’award 
which was one of the three main awards of the festival.

All professions are now gathered in an encyclopedia
A new and interesting education material has been added to the 
‘Starting My Career Journey’ activity, which is part of the “Colorful 
Horizons” project carried out in cooperation with Visa Europe Turkey. In 
order to introduce various professions to children, an ‘Encyclopedia of 
Professions’ has been prepared for children between the ages of 11 
and 13. This encyclopedia will be the first source of this kind, aiming to 
give children an overview about how different professions work and an 
insight to the business world. This valuable guide contains detailed 
descriptions of over 300 professions.

Page 17
“Aso Hoseyo” children from Korea!
As part of a cultural exchange program, a group of South Korean 
children visited TEGV Education Parks in Van and Diyarbakır. The 

program, which was organized in coordination with the South Korean Hi 
Friend Organization and South Korea Dream School, brought together 
children from different countries. TEGV children spent a couple of days 
with their South Korean friends, exchanging information on games, 
tradition, food and culture. Children from both countries enjoyed getting 
to know each other.

New product cooperation with Banat
A product cooperation has been launched between TEGV and Banat, 
which is Turkey’s first producer of toothbrushes, founded in 1947. 
Besides oral care products, Banat also produces personal and home 
care products. As part of the collaboration project, a percentage of the 
income from the sales of Banat products will be donated to TEGV for a 
period of three years.

Page 18
In remembrance of Nirun Şahingiray
We remembered our valuable Board of Trustees member and donor 
Nirun Şahingiray on his second death anniversary with love and 
gratitude. On Şahingiray’s death day, the 29th of April, Personnel from 
the TEGV headquarters and members of the Board paid a visit to his 
grave.

Historical Mersin house turned into an Education house
Mersin Learning Unit has moved to its new location. The historical 
building, which has been restored by the Municipality of Mersin, has 3 
activity rooms, 1 library, 1 computer and technology room, 1 reading 
room, 1 dreams corner, 1 leisure room as well as an office room and a 
kitchen. We thank the Akdeniz Municipality for their support. To visit or 
call the new Mersin Learning Unit: Camii Şerif Mahallesi 5227 Sok. No: 
18 Mersin. Phone: (0324) 239 33 02

Page 19
TEGV was present at the European Foundation Week in Brussels
The first ever Foundation Week, organized by the European Foundation 
Center (EFC) took place on 31 May – 4 June 2010 in Brussels, with 
more than 1.000 representatives from foundations, non-profits and the 
EU Institutions, as well as members of the public coming to attend 
Open Debates and the Interactive Fair. The conference days brought 
together some 560 participants to discuss the role of foundations in 
the European project, their relations with the Institutions, and how to 
facilitate the further development of the sector for the benefit of Europe 
and its citizens. 
In order to promote and underpin the work of foundations in Turkey, 
leading Turkish foundations, including TEGV, have come together to 
participate in the event. As part of the activities, a ‘Turkish Foundations 
Corner’ has been set up in the Interactive Fairground and a panel titled 
‘Turkish foundations: An old tradition in service of new horizons’ has 
been organized by the Third Sector Foundation of Turkey (TÜSEV). The 
panel offered the leaders of the European third sector, the European 
policy makers and the public in general a better understanding of 
current philanthropic practices in Turkey by providing them with a rich 
historical background and demonstrating the sector’s current vitality. 
The panel was followed by a reception which allowed for further 
discussion and networking.
 
Guest Writer
Pages 20-21
Arda Akarsu
Turkish Economy Bank – Large Corporate Groups and Public 
Enterprises Manager
Corporate social responsibility for a sustainable development
In his article Arda Akarsu emphasizes the role of Corporate Social 
Responsibility in the process of sustainable development. In recent 
years, more and more investments are being made in the field of 
sustainability. Corporate managements, especially in Europe and the 
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USA, have come to understand the importance of sustainability. 
Meeting the demands of the society is an important tool for creating 
long-term values. Sustainability for a corporation means making 
long-term plans and developing products that meet the needs of the 
developing society. Financial fluctuations in the past have shown that 
companies with sustainable solutions have been less affected by 
economical crisis. Sustainability can be defined as an innovation that is 
valid for all sectors and opens the door to strategic opportunities. 
Akarsu states that ‘Corporate Social Responsibility’ is the first step to 
sustainable development. In the past, corporate social responsibility 
projects were mainly used by companies in order to make up for 
practices that negatively affected public health and environment and to 
create a more positive corporate identity. However, corporate social 
responsibility has today become a common understanding, considering 
that sustainable development is in fact a concept that includes all 
social, economical, environmental and moral values. Today, corporate 
social responsibility is an awareness that defines the work strategies of 
companies and creates a corporate identity for the society to better 
understand the companies’ missions. Akarsu stresses that various 
researches have shown that investments in social responsibility 
projects not only create a positive perception, but also have a positive 
effect on the companies’ financials. Customer and employee 
satisfaction are also encouraging results of corporate social 
responsibility practices. 

Guest Writer
Page 22
Gazi Selçuk
Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency / Education 
Directorate
Gazi Selçuk, gives information on the activities of the Istanbul 2010 
ECOC Agency Education Directorate.  The Directorate designs and runs 
training and education projects by further developing the projects that 
will be conducted by students of primary schools, high-schools and 
universities in coordination with teachers, administrators and NGOs 
involved. The Directorate pursues education projects in the areas of 
arts, environment, history and museology for children. The primary 
goals of the Istanbul 2010 ECOC Education Program are: 
 - Expanding cultural and arts activities, attaining the participation  
  of students and teachers into the 2010 process as producers,  
  and subsequently increasing the number of people in Istanbul  
  who are involved in cultural activities;
 - enhancing urban awareness and belonging in Istanbul; 
 - contributing to the improvement of culture and arts infrastructure  
  of schools and students and creating ways for better development  
  in culture and arts training beyond 2010;
 - raising awareness on cultural history and environmental heritage  
  of Istanbul. 

Education
Page 24
Istanbul meets children
In cooperation with the Istanbul 2010 European Capital of Culture 
Agency, TEGV has developed a new education project, which will go on 
throughout the year 2010. The project “Our Home Istanbul” aims to 
inform children on various dimensions of urban culture and cultural 
heritage, create awareness on Istanbul as the capital of culture and 
encourage creativity in cultural and artistic matters. To achieve this 
goal, the project aims to get together with the children of Istanbul via its 
Education Parks and Learning Units in Istanbul, two Firefly Mobile 
Learning Units and one Culture Truck which is being designed especially 
for this project. The culture truck will be stationed in ten different main 
squares of Istanbul and will host various cultural and informative 
events. The “Our Home Istanbul” project, which will also be applied in 
schools across Istanbul, is planned to reach 45.000 children with the 

help of 1.200 volunteers. 3.000 teachers from different schools in 
Istanbul will be trained in order to apply the project in their schools. 
 
Interview
Pages 26-27
Kürşat Başar 
Author/musician/journalist Kürşat Başar answered our questions about 
his childhood, his life with music, his books and his popular TV program. 
Başar grew up in a crowded family with lots of aunts and uncles. He 
remembers his childhood with joy. His interest for music began in high 
school where he mainly listened to Rock. After taking piano lessons, his 
attention turned to Jazz. Later he made radio programs on Jazz and 
eventually learned to play the drums and the saxophone. Over the years 
Kürşat Başar has developed an extensive music collection.  His number 
1 song on his mp3 player is “Our Spanish love song” by Charlie Haden. 
Başar started writing stories in high school. He believes that writing is 
the best way for him to express himself. In his TV talk show Başar 
invites his guests for dinner. He admits that real and very delicious food 
is being eaten during the show. Başar likes to get together with the 
younger generation. He often gives speeches in universities and 
schools. He also has many young friends among musicians. Başar 
believes that the young generation is Turkey’s only and biggest value, 
but is concerned that this young energy is not utilized enough.    

NGOs from around the World
Page 28
CAN International
The Climate Action Network (CAN) is a worldwide network of over 450 
Non-Governmental Organizations (NGOs) working to promote 
government and individual action to limit human-induced climate 
change to ecologically sustainable levels. CAN members work to 
achieve this goal through information exchange and the coordinated 
development of NGO strategy on international, regional, and national 
climate issues. CAN has seven regional offices which co-ordinate these 
efforts in Africa, Australia, Central and Eastern Europe, Western 
Europe, Latin America, North America, South Asia, and Southeast Asia. 
The vision of CAN is a world striving actively towards and achieving the 
protection of the global climate in a manner that promotes equity and 
social justice between peoples, sustainable development of all 
communities, and protection of the global environment. 

World of Books
Page 29
The Pages of Istanbul
Author : Murat Belge
Publisher : Doğan Kitapçılık
Print Year : 2009
Pages : 168
Language: Turkish

Charming Istanbul
Author : Şule Tankut Jobert
Publisher : Kelime Yayınları
Print Year : 2009
Pages : 88
Language: Turkish

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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