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Fark Yarat yoruz, 
Milyonlara lham Veriyoruz

 
            Merhaba,

Vakf m z n kurulu unun 15. Y l n  birbirinden güzel etkinliklerle geride b rak rken, 2011 y l na yepyeni umutlar ve 
projeler ile ba lad k. 2011 y l , hem Avrupa Gönüllülük Y l , hem de Birle mi  Milletlerin Dünya Gönüllülük Y l  ilan 
ettikleri 2001 y l n n 10. y ldönümü. Biz de bu y l Gönüllülük ile ilgili projelere özel bir önem verece iz. “Fark 
Yarat yoruz, Milyonlara lham Veriyoruz” konseptiyle,  bu y l 5 ilde yap lacak Bölgesel Gönüllü Toplant lar n n ilk 
üçünü stanbul, Eski ehir ve zmir’de gerçekle tirdik. Önümüzdeki aylarda, anl urfa ve Sivas’ta yapaca m z 
toplant larla Türkiye genelinde toplam 3.500 gönüllümüzle bir araya gelmeyi planl yoruz. Gönüllülerimizin büyük 
ço unlu unu üniversiteli gençler olu turuyor. Dolay s  ile, üniversitelerle i birli i içerisindeyiz. Mart ay  içinde, bu 
konuda çok önemli bir ad m att k ve Eski ehir Anadolu Üniversitesi ile, Topluma Hizmet Uygulamalar  ve daha bir 
çok ortak çal may  mümkün k lacak önemli bir protokol imzalad k. 

2010 y l nda stanbul Avrupa Kültür Ba kenti etkinlikleri kapsam nda ba ar yla yürüttü ümüz “Evimiz stanbul” 
projesini stanbul’daki çocuklar m z için organize etti imiz ne eli bir kapan  enli i ile tamamlarken, çok 
gurur verici bir geli me ya ad k: “Evimiz stanbul” etkinli i stanbul l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ba l  
ba na bir ders program  haline getirilerek ‘ stanbul Dersi’ ad  alt nda stanbul’daki tüm ilkö retim okullar nda 
uygulanmaya ba lad . Bu müthi  geli menin  ayr nt lar n  stanbul l Milli E itim Müdürü Dr. Muammer Y ld z ile 
gerçekle tirdi imiz söyle ide bulabilirsiniz.

Yap  Kredi i birli inde 6 y ld r aral ks z sürdürdü ümüz Okuyorum Oynuyorum Projesi kapsam nda ülkemizin çok 
de erli tiyatro sanatç lar  E itim Parklar m zda çocuklar m zla bulu arak, onlarla ‘Çocuk Haklar ’n  konu alan 
tiyatro oyunlar  çal yorlar. May s ay  sonunda bulunduklar  ilde oyunlar n  sahneleyecek olan çocuklar, Haziran 
ay nda ise stanbul’a gelerek,  nal oyununu sahneleyecekler. Bu güzel çal may  izlemek için sab rs zlan yoruz… 

stanbul Bilgi Üniversitesi taraf ndan yürütülen ve Uluslararas  Gençlik Vakf , Sylvan/Laureate Vakf  ve TEGV 
i birli i ile hayata geçirilen B LG  Genç Sosyal Giri imci Ödülleri sahiplerini buldu. Jüri taraf ndan ba ar l  
bulunan 10 genç sosyal giri imci, ödüllerini 3 ubat 2011’de düzenlenen törenle ald lar. Ödüle lay k görülen 
gençlerimizden ikisinin TEGV gönüllüsü olmas  bizleri çok mutlu etti. 

Bir sosyal giri im de, TEGV in de dahil oldu u, 3 önemli STK’y  desteklemek için kuruldu: +1 Sosyal Ad m 
giri iminin ilginç hikayesini keyi  e okuyaca n zdan ve destek olaca n zdan hiç ku kum yok.  

Ba ç lar m z Vakf m za güç katmaya devam ediyorlar. Türk Sanat Musikisi’nin en büyük bestekâr ve 
yorumcular ndan Prof. Dr. Alâeddin Yava ca, eserlerinin telif haklar n  da içeren miras n  vasiyet yolu ile 
Vakf m za ba lad . Kendisine TEGV ailesi olarak ükranlar m z  sunmak amac yla, 85. do um günü olan 
1 Mart’ta organize etti imiz konser, unutulmaz bir müzik ziyafeti oldu.

Art k TEGV ailesinin bir parças  olan Ad m Ad m ko ucular  bu sefer 6 Mart’ta Antalya’da gerçekle en Runtalya 
Maratonu’nda, yine TEGV için ko tular. Ad m Ad m sporcular n n harekete geçirdikleri ba larla bu y l bir “Ad m 
Ad m Ate böce i”nin yap m  ve iki y ll k i letme giderlerinin kar lanmas n  hede  iyoruz. Sevgili Ad m Ad m 
dostlar m za çok te ekkür ediyoruz.

Çocuklar m z n güzel bir çocukluk geçirmesi için en önemli ko ullardan biri, sa l kl  olmalar  ve kendilerini 
hastal klardan korumay  ö renmeleri. Unilever deste inde yürütece imiz ve 3 y lda 1 milyon ki inin hayat n  
etkileyecek “E len, Ö ren, Hijyen” projesinin buna büyük katk  yapaca n  umuyoruz.

Son 3 ayda Vak f olarak gerçekle tirdiklerimiz elbette bunlarla s n rl  de il. Diyarbak r E itim Park m z n ‘Grup 
Mezo’ tak m  bu y lki First Lego Lig Turnuvalar nda “En yi Robot Performans kincilik Ödülü”nün sahibi oldu… 
Ate böceklerimiz 10 ya na girdi… Kariyer Yolculu uma Ba l yorum e itim program m z kapsam nda mesle inin 
zirvesindeki 12 önemli isim 12 E itim Park m zda çocuklar m zla bulu uyor… Karbon ayak izimizi daha da 
küçülttük… Tüm bunlar  ve saham zdan, çocuklar m zdan haberleri dergimizin sayfalar nda bulacaks n z. 

Bir dahaki say da bulu uncaya kadar, biz yine sizlerden ald m z güçle çocuklar m z n güzel bir çocukluk 
geçirmeleri ve yar nlara umutla bakmalar  için çal yor olaca z. 
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Bizden

TEGV Gönüllüleri Bulu uyor

Türkiye genelinde, 35 ile da lm  87 Etkinlik Noktam zda görev 
alarak hiçbir kar l k beklemeden çocuklar m za e itim deste i veren 
binlerce gönüllümüz ile her y l gerçekle tirdi imiz Bölgesel Gönüllü 
Toplant lar nda bir araya geliyoruz. 8 Ocak’ta stanbul Kültür 
Üniversitesi’nde gerçekle en Gönüllü Toplant s na yakla k 600 
gönüllümüz kat ld . kinci Gönüllü Toplant s , 26 ubat’ta Eski ehir 
Anemon Otel ev sahipli inde, yakla k 750 gönüllümüzün kat l m  ile 
gerçekle ti. 2011 y l n n üçücü Bölgesel Gönüllü Toplant s  ise 
19 Mart tarihinde zmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
700 gönüllümüzün kat l m  ile gerçekle ti.  

Toplant lar n aç l n  Yönetim Kurulu Ba kan m z Cengiz Solako lu 
yapt  ve ard ndan Genel Müdürümüz Nurdan ahin geçti imiz y l  
özetleyen bir sunum ile gönüllülerimize “Ho geldiniz” dedi. stanbul’daki 
toplant m za kat lan ve Siirt ile Diyarbak r Valilikleri s ras nda da 
Vakf m za destek veren stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 
konu mas nda gönüllülü ün önemini dile getirdi. stanbul Kültür 
Üniversitesi Rektörü ve bir TEGV gönüllüsü olan Prof. Dr. Dursun Koçer’in 
konu mas n n yan  s ra, ‘Ad m Ad m Olu umu’nun üyeleri konu umuz 
olarak k saca çal malar  ve Vakf m za sa lad klar  katk  hakk nda bilgi 
verdiler. Eski ehir’e ise Büyük ehir Belediye Ba kan , TEGV Mütevelli 
Heyeti Üyesi ve Vakf m z n eski ba kanlar ndan Prof. Dr. Y lmaz 
Büyüker en’in yapt  s cak ho geldiniz konu mas  damgas n  vurdu.

Toplant lar m z E itim Dostlar m z ve 2, 3, 5, 8, 10, 13 ve 15 y l n  
dolduran gönüllülerimiz için düzenledi imiz Te ekkür Törenleri ile 
devam etti. Gönüllülerimizin sorular n n yan  s ra görü , dü ünce, öneri 
ve an lar n  payla t klar  Gönüllü Forumu bölümünde; Yönetim Kurulu 
Ba kan m z, Ba kan Yard mc m z, Genel Müdürümüz ve Departman 
Yöneticilerimiz gönüllüleri dinlediler, sorular n  yan tlad lar. 

Toplant lar n son bölümünde ise sosyal giri imcilik öyküleri ile 
toplumsal de i ime örnek olan ve projeleriyle Bilgi Genç Sosyal 
Girimciler Ödüllerine lay k görülen gençler söz ald lar. stanbul’da 
‘Zaman Bankas ’ projesiyle  Ay egül Güzel ve ‘Eko-Dolphin’ projesiyle 
Ceren Öztulca, Eski ehir’de ‘Eri ilebilir Web’ projesiyle Mustafa Dalc   
ve ‘Tercih Dönemi’ projesiyle Alper Ta tekin, zmir’de ise ‘Çocuklardaki 
Dikkat Sorunu çin Masa Tenisinden Yararlanma’ projesi ile Nevra At c   
kendi öykülerinden hareketle gençli in toplumsal de i ime katk s n  
somutla t rmaya çal t lar.

stanbul Bölgesel Gönüllü Toplant s  Zara ve Tulu  T rpan’ n keyi  i 
konseri ile sona erdi. Toplant  Zeitin Teknoloji’nin deste i ile web 
sayfam zdan canl  olarak yay nland . 2011 y l n n di er Bölgesel 
Gönüllü Toplant lar  Nisan ve May s aylar nda anl urfa ve Sivas’ta 
gerçekle ecek.

“Fark Yarat yoruz, Milyonlara lham Veriyoruz” konseptiyle bu y l 5 ilde 
yap lacak Bölgesel Gönüllü Toplant lar n n ilki 8 Ocak’ta stanbul’da, ikincisi 
26 ubat’ta Eski ehir’de ve üçüncüsü 19 Mart tarihinde zmir’de gerçekle ti.
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Alâeddin Yava ca’ya 85. Ya  Konseri

TEGV olarak, Türkiye’nin en de erli Türk Sanat Musikisi 
yorumcu ve bestekârlar ndan devlet sanatç s  Prof. Dr. Alâeddin 
Yava ca’n n 85. do um günü vesilesi ile bir konser düzenledik. 
Yap  Kredi sponsorlu unda, stanbul Büyük ehir Belediyesi 
deste iyle organize edilen konser, 1 Mart 2011’de Cemal 
Re it Rey Konser Salonu’nda gerçekle ti. Konserde sanatç n n 
birbirinden de erli 15 eseri 11 ki ilik saz ekibi e li inde 
ö rencileri taraf ndan seslendirildi. Sahnede yerini alan 
Prof. Dr. Alâeddin Yava ca ve e i Ayten Yava ca eser 
aralar nda an lar n  payla t lar ve izleyicilere keyi  i anlar 
ya att lar. Konserin sonunda ise Alâeddin Yava ca’n n 
seslendirdi i eserler unutulmaz bir an  olarak haf zalara kaz nd .

Türk Musikisi’nde devlete ba l  ilk konservatuar n kurucular  
aras nda yer alan Prof. Dr. Alâeddin Yava ca’n n icrac l  yan nda 
644 beste, semai, ark  ve çe itli saz eserleri bulunuyor. 2008 
Cumhurba kanl  Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2010 TBMM 
Üstün Hizmet Ödülü dahil olmak üzere 200’ün üzerinde ödül ile 
onurland r lan Alâeddin Yava ca, eserlerinin telif haklar n  da 
içeren miras n  vasiyet yolu ile TEGV’e ba lad .

Türkiye’de daha fazla çocu un güzel bir çocukluk ya amas , e it 
ve kaliteli e itim olanaklar ndan faydalanabilmesi için, temel 
e itime destek vermek amac yla tam 16 y ld r çal an Vakf m z, 
do um gününde düzenlenen bu konser ile Prof. Dr. Alâeddin 
Yava ca’ya sayg  ve ükranlar n  sundu ve Türk kültürel miras n n 
en önemli unsurlar ndan olan Türk Sanat Musikisinin bu de erli 
eserlerini ya atmak için üzerine dü en vazifeyi yerine getirdi. 

Türk Sanat Musikisi’nin en büyük 
bestekârlar ndan, yorumcu ve devlet 
sanatç s  Prof. Dr. Alâeddin Yava ca, 
eserlerinin telif haklar n  da içeren 
miras n  vasiyet yolu ile Vakf m za 
ba lad . Alâeddin Yava ca’n n 85. 
do um günü olan 1 Mart Sal  günü 
Yap  Kredi sponsorlu unda TEGV 
taraf ndan düzenlenen konserde, 
sanatç n n unutulmaz eserleri 
ö rencileri taraf ndan icra edildi.



6

Bizden

Kariyerinin Zirvesindekilerle Bulu malar

karikatüristlik mesle i hakk nda bilgiler verdi ve birlikte çok keyi  i 
dakikalar geçirdi.

“11 l, 12 Meslek” etkinli i, TEGV’in Türkiye çap nda farkl  illerde 
bulunan E itim Parklar nda de i ik mesleklerden uzmanlar n 
kat l m yla düzenlenecek sohbetler ile devam edecek.

Çocuklar TEGV ile Kariyer Yolculu unda
Türkiye’nin dört bir yan ndaki etkinlik noktalar m zda gerçekle en 

KYB etkinlikleri ile çocuklar m z de i ik meslekleri tan d .

Zonguldak Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma Ö renim Birimi, 
çocuklar m z n otelcilik mesle ini tan malar  için Hotel Perla’ya bir gezi 
düzenledi. 

Samsun E itim Park m z n Atakum Rotary Kulübünün deste i ile 
organize etti i etkinlikte çocuk cerrah , elektrik mühendisi, makine 
mühendisi, biyolog ve arkeolog konuklar meslekleri hakk nda çocuklara 
k sa bilgiler verdi ve sorular n  yan tlad . Çocuklar m z ayr ca Samsun’un 
yerel gazetesi ‘Haber’i ziyaret ettiler.

Sivas Divri i Ö renim Birimimize gelen konuklar Divri i lçe 
Noteri Veysi Kahraman, Divri i Devlet Hastanesi’nden Hem ire Lüt  ye 

2007 y l ndan bu yana VISA i birli iyle yürüttü ümüz “Kariyer 
Yolculu uma Ba l yorum” e itim program  ile çocuklarda kariyer 
bilincinin geli mesi yönünde do ru altyap y  kurmay  hede  iyoruz. 
Program çerçevesinde gerçekle tirdi imiz “11 l, 12 Meslek” etkinli i 
ile kariyerlerinin zirvesindeki meslek sahipleri 11 ilde bulunan E itim 
Parklar m zda çocuklarla bulu arak mesleklerini tan t yor ve keyi  i 
sohbetler gerçekle tiriyorlar.

lk bulu ma 12 Ocak’ta TEGV’in Eski ehir Atatürk E itim Park  Ali 
Numan K raç Etkinlik Merkezinde gerçekle ti. Park  ziyaret eden Suna 
ve nan K raç Vakf  Kültür ve Sanat letmesi Genel Müdürü M. Özalp 
Birol, TEGV’in “Kariyer Yolculu uma Ba l yorum” e itim program na 
kat lan çocuklara müzecilik mesle i hakk nda bilgiler verdi. Birol, Pera 
Müzesinin tarihi, müze yönetimi, koleksiyonlar, koleksiyonun içinde yer 
alan Osman Hamdi Bey’in eseri “Kaplumba a Terbiyecisi”nin yorumu 
ile ilgili çocuklar m za bilgi verdikten sonra onlar n sorular n  yan tlad . 
14 Ocak tarihinde ise Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel E itim 
Park m z tiyatro sanatç lar  Cem Davran ve Bahtiyar Engin’i a rlad . 
ki ünlü tiyatrocu tiyatro sanatç l  ve oyunculuk meslekleri hakk nda 
çocuklarla keyi  i bir sohbet gerçekle tirdi. Bu bulu man n ard ndan 2 
Mart tarihinde Diyarbak r Ba lar E itim Park m z  ziyaret eden karikatür 
sanatç s  Erdil Ya aro lu, meslekleri tan mak ve kendi ilgi alanlar na 
uygun meslekleri ke fetmek isteyen çocuklara karikatür sanat  ve 

Türkiye’nin 11 ilinde bulunan 
E itim Parklar m zda düzenlenen 
“11 l, 12 Meslek” etkinli i 
kapsam nda, kendi meslekleri 
alan nda Türkiye’nin lider ki ileri, 
E itim Parklar ’n  ziyaret ederek 
çocuklara mesleklerini tan t yor. 
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ve mali i ler müdürü çocuklar m za kendi meslekleriyle ilgili tan t c  birer 
sunum yapt lar. 

Bursa Ö renim Birimimizde gerçekle en Kariyer enli ine 
mimar, avukat, polis, komiser, di  hekimi, katip, mühendis, sinemac  
konuklar kat ld . Çocuklar bu meslekler hakk nda merak ettikleri tüm 
sorular  sorarak bilgi edinme f rsat  buldular. Çocuklar m z ayr ca Olay 
Medya Grubu’nu ziyaret ettiler. 

Yazarel, Foto rafç  Tur ut Kocao lu, Di  Hekimi Ay en Çakmakgil, Divri i 
Belediyesi Zab ta Amiri Muharrem Aykaç bilgilerini ve deneyimlerini 
çocuklar m zla payla t lar.  

stanbul Semiha akir Ö renim Birimimizin Kartal Sanat 
Tiyatrosu’nda düzenledi i KYB etkinli ine Yazar Can Sormageç,  
Sosyolog ve leti im Uzman  Sarp Tuncay ve sanatç  Ayla Algan kat ld .  

zmir Egekent Ö renim Birimimiz çocuklar m za üniversite 
çal ma ortam n  ve meslek sahiplerini yak ndan tan tmak için Ege 
Üniversitesi’ne bir ziyaret düzenledi. Çocuklar m z; aralar nda ö retim 
görevlileri, kütüphane görevlileri, spor tesisi çal anlar , büro 
yöneticilerinin de yer ald  üniversitedeki 10 farkl  meslek grubundan 
çal anlarla görü tüler.  

zmir Çi li E itim Park m z eski TEDA  Mü teriler Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi, elektrik mühendisi ve ressam Seda Aç kal n’  
konuk etti. Çocuklar m z Aç kal n’dan Türkiye’de elektrik mühendislerinin 
çal ma alanlar  hakk nda bilgi ald lar. Gezi organizasyonu kapsam nda 
da Tüpra  Alia a Ra  nerisi ziyaret edildi. Ra  neride görevli çevre 
mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, kimya mühendisi 

Her y l etkinliklere göre ayr  ayr  gruplar halinde düzenlenen 
canland rma toplant lar m z bu y l ilk kez tüm yerel e itmenlerin 
kat l m yla gerçekle ti. ‘I.Ulusal Yerel E itmenler Toplant s ’ ad yla 
düzenlenen toplant  29-30 Ocak 2011’de stanbul’da yap ld . Toplant ya 
12 E itim Park , 48 Ö renim Birimi, 1 l Temsilcili i’nden gelen ve 
sahada gönüllü e itimlerimizi veren yerel e itmenler ile genel merkez 
e itmenleri, genel merkez çal anlar  ve e itim dan manlar ndan 
olu an yakla k 350 ki ilik bir grup kat ld . Ortak düzenlenen oturum ve 
atölyelerle tüm yerel e itmenlerimiz ne kadar geni  bir ailenin üyesi 
olduklar n  yeniden hissettiler; yeni eyler ö renme ve deneyimlerini 
payla ma f rsat n  yakalad lar. 

 
E itim ve Gönüllü Departman  Yöneticimiz Suat Özça da ’ n aç l  

konu mas yla ba layan toplant n n ilk oturumunda, Yayg n E itim 
E itmeni Volkan Müderriso lu ile grup aktiviteleri ve oyun atölyesi yer 
ald . Ö leden sonra Seda Uzero lu’nun “Sunum Teknikleri, Etkili 
Konu ma, Toplulu a Hitabet” sunumunun ard ndan, ‘Yerel E itmen 
Forumu’na geçildi. E itmenlerimizin sorular n n yan  s ra görü , dü ünce, 
öneri ve an lar n  payla t klar  forumda; E itim ve Gönüllü Departman  
Yöneticisi Suat Özça da , Gönüllü Koordinatörü Ba ak Yalvaç ve E itim 

Projeleri Koordinatörü Eda Çok Öztürk e itmenlerimizi dinlediler, 
sorular n  yan tlad lar. Suat Özça da ’ n yapt  “Yerel E itmen Modeli” 
sunumu ile devam eden program n ilk günü, ak am gerçekle tirilen 
e lenceli sosyal aktivitelerle sona erdi. 2. gün; sabah oturumunda ilk 
günün de erlendirilmesi yap larak, e itim ve proje dan manlar  yerel 
e itmenlerle bulu tu. ‘I. Ulusal Yerel E itmenler Toplant s ’ tüm yerel 
e itmenlerle her proje ve e itim üzerinde detayl  çal malar n yap ld  
zümre toplant lar  ile sona erdi.

 I. Ulusal Yerel E itmenler  
 Toplant s
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Bizden

Amac  çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, bu alandaki 
yarat c l klar n  geli tirmek olan uluslararas  First Lego Ligi (FLL) 
Turnuvalar n n bu y lki yerel turnuvalar  zmir, Ankara ve stanbul’da 
gerçekle ti. E itim Parklar m zda olu turulan FLL tak mlar  yerel 
turnuvalarda k yas ya mücadele ederek stanbul’da yap lan Ulusal Final 
Turnuvas ’nda yar maya hak kazand . Ulusal Final Turnuvas ’nda Diyarbak r 
Ba lar E itim Park ndan Grup Mezo tak m m z “En yi Robot Performans 
kincilik Ödülü”nün sahibi oldu.

TEGV Tak mlar
First Lego Ligi’nde Parlad

5 Mart’ta stanbul Mef Okullar ’nda 
gerçekle en FLL Türkiye Ulusal Turnuvas ’nda 
TEGV’i temsil eden 5 tak m m z,  nale kalan 
toplam 30 tak m aras nda, birbirinden 
ba ar l  performans gösterdiler. Sonunda, en 
önemli yar malardan biri olan “En yi Robot 
Performans”ta, Diyarbak r Grup Mezo 
tak m m z, Bahçe ehir Fen ve Teknoloji Lisesi 
ile  nal maç nda kar la t  ve “En yi Robot 
Performans  kincilik Ödülü”nün sahibi oldu.

FLL turnuvalar n n amac ; çocuklara bilim 
ve teknolojiyi sevdirirken onlar n sosyal 
sorumluluklar n n fark nda olan, tak m 
çal mas  yapabilen, çevresindekilere ve 
do aya sayg l  birer birey olmalar na katk da 
bulunmakt r. Her sezon toplumsal anlam  
olan bir tema belirlenerek olu turulan 
tak mlara özgün bilimsel bir ara t rma 
yapt r lan organizasyonda, Lego Mindstorms 
teknolojisi ve Lego Education ürünlerini 
kulland r larak robotik tasar mlar yapt r l yor. 
Çocuklar, tak m halinde çal may  ö renirken 
enerji dolu yo un bir deneyim ya yor. 
2010-2011 sezonunda 59 ülkeden 170.000 
çocuk FLL’ye kat ld .

9-16 ya  aras  çocuklar n tak mlar halinde yar t  FLL turnuvalar nda, kat lan tak mlardan 
belirlenen global bir problemin çözümüne yönelik proje geli tirmeleri bekleniyor. Çal malar n  
tamamlayan tak mlar bir seri görevi yerine getirmek üzere robotlar n  tasarl yor ve 
programl yorlar. Sonras nda tak mlar çal malar n  ve tasar mlar n  jüri üyeleriyle payla yorlar. 
Her y l farkl  bir temay  i leyen FLL’de, bu y l “Beden ve Bilim” temas  ele al nd . Turnuvalara 
kat lan tak mlar çal malar  s ras nda; mühendis ve doktorlar n nas l beraber çal t klar n  
ö rendi, biyomedikal mühendisli in, yaralanmalar n veya genetik bozukluklar n tedavisinde 
nas l kullan ld n  fark ederken bedenimizin potansiyelini art rmam za, daha sa l kl  ve mutlu 
ya am sürmemize katk lar n  ke fettiler.

22 Ocak tarihinde zmir I kkent E itim Kampüsü’nde gerçekle en ilk FLL Türkiye Yerel 
Turnuvas na TEGV’den 1 tak m, 19 ubat’ta Ankara Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi’nde 
gerçekle en Ankara Yerel Turnuvas ’na 7 tak m ve 26 ubat’ta stanbul Bo aziçi Üniversitesi 
Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekle en stanbul Yerel Turnuvas ’na 5 tak m ile kat ld k. Tüm 
tak mlar m z birbirinden etkileyici projeler ve çok çe itli robot tasar mlar  ile pit alan nda 
yerlerini ald lar. Yorucu ama bir o kadar da e lenceli geçen yar malar n sonunda a a daki 5 
tak m m z de i ik kategorilerde ödül alarak, 5 Mart tarihinde stanbul Mef Okullar nda yap lan 
Ulusal Final Turnuvas ’nda yar maya hak kazand :

-  zmir Çi li E itim Park  tak m  Grup Dinamik: “ lham Verici Tak m Ödülü”
-  Diyarbak r Ba lar E itim Park  tak m  Grup Mezo:  “ ampiyonluk Ödülü”
-   Eski ehir Atatürk E itim Park  Ali Numan K raç Etkinlik Merkezi tak m  
  Grup e.S.o.e.S: “Tak m Çal mas  Ödülü” 
-  Antalya Suna- nan K raç E itim Park  tak m  Legopark Grubu: “Strateji ve   
  Yenilikçilik Ödülü”
-  stanbul Ferit Aysan E itim Park  tak m  De-Ja-Vu Grubu: “Tak m Çal mas  Ödülü”
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Eski ehir Anadolu Üniversitesi ile “Topluma Hizmet Uygulamalar ” kapsam nda imzalad m z protokol ile 
Anadolu Üniversitesi ö rencileri TEGV etkinliklerine gönüllü olarak destek verecek. 

lk Üniversite Protokolümüzü mzalad k!

Üniversite ö rencilerinin sivil toplum kurulu lar nda 
gönüllülük yapmalar n  te vik etmek ve bu konuda i birli i 
zemini olu turmak amac yla, Vakf m z ile Eski ehir 
Anadolu Üniversitesi aras nda “Topluma Hizmet 
Uygulamalar ” çerçevesinde bir protokol imzaland . 
Protokol kapsam nda, Anadolu Üniversitesi ö rencileri, 
Topluma Hizmet Uygulamalar  derslerinde Eski ehir E itim 
Park  Ali Numan K raç Etkinlik Merkezi’nde gerçekle en 
e itim etkinliklerine gönüllü olarak kat lacaklar.

29 Mart 2011 tarihinde gerçekle en Protokol 
törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut 
Ayd n, Rektör Yard mc s  Prof. Dr. Meryem Ako lan Kozak,  
Genel Müdürümüz Nurdan ahin, Vakf m z n E itim ve 
Gönüllü Departman  Yöneticisi Suat Özça da , Gönüllü 
Koordinatörü Ba ak Yalvaç ve Eski ehir E itim Park  
Yöneticisi Didem Ayd nmakina kat ld . mzalanan Protokol 
ile sa l kl  bir toplum yap s n n olu turulmas na yönelik 
e itim, ara t rma, proje ve uygulamalar n ortaya konmas , 
Üniversite’nin toplumsal katk lar n n artt r lmas , toplumsal 
fayda sa lamaya yönelik çal malar n özendirilmesi ve 
kurumlar aras  i birli inin geli tirilmesinde yeni kanallar n 
ortaya konmas  hede  eniyor. Bu çal mada görev alacak 
üniversite ö rencilerinin gönüllülük kavram yla tan malar , 
aktif sorumlu yurtta lar olarak toplumun geli mesine 
yönelik olumlu bir katk  sa lamalar  için f rsat 
olu turulacak, ayr ca ald klar  e itimler ve yapacaklar  
çal malar ile bireysel ve çevresel kazan mlar  artt r larak 
mesleki geli imlerine katk da bulunulacak.

Topluma Hizmet Uygulamalar , Sosyal Sorumluluk 
Projeleri ve Sivil Toplum Çal malar  çerçevesinde Türkiye 
genelindeki Etkinlik Noktalar m z ile üniversitelerin ilgili 
bölümleri aras nda etkin bir i birli i sürdürüyoruz. Bugüne 
kadar Etkinlik Noktalar m z n bulundu u 35 ildeki toplam 
78 Üniversite Rektörlü ü ile bu yönde çal malar yürüttük. 
Üniversite ö rencilerinin toplumsal duyarl l k ve 
fark ndal k, i birli i, dayan ma, etkili ileti im ve öz 

de erlendirme becerilerini desteklemek amac yla toplumsal bilincin uygulamal  
olarak kazand r ld  Topluma Hizmet Uygulamalar  Dersi Kapsam nda 2007 
y l ndan bu yana 2.500’den fazla üniversite ö rencisi gönüllülük kavram yla 
tan arak TEGV’de sürdürülen faaliyetlere destek verdi. mzalanan yeni Protokol ile 
Anadolu Üniversitesi’nin e itim ve ö renci kayna  de erlendirilerek Eski ehir 
E itim Park ndaki gönüllü kapasitesinin artt r lmas n  ve böylelikle Eski ehir’de 
ilkö retim ça ndaki daha çok çocu a e itim deste i ula t rmay  hede  iyoruz.
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Ba ç lar m z 
Destekleriyle 
Bize Güç Kat yor

Yonca Tokba  Ödülünü TEGV’e Ba lad
stanbul Büyük ehir Belediyesi Spor A. .’nin organize etti i, 17 Ekim 2010 

Pazar günü ko ulan 32. K talararas  Avrasya Maratonu’nun “Vefa ve Bas n Te vik 
Ödülleri” stanbul Dedeman Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül 
töreninde Yonca Tokba ’a da Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü verildi. Yonca Tokba ’a 
ödülü Spor A. . Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin taraf ndan verildi.

Yonca Tokba  3.000 TL tutar ndaki ödülünü TEGV’e ba lad .

PwC Tiyatro Grubu TEGV için Sahnede
Türkiye’nin en büyük denetim, vergi ve dan manl k hizmeti sunan irketi 

PricewaterhouseCoopers Türkiye (PwC), “PwC Türkiye Sahneliyor, E itime Destek 
Oluyor” projesi ile TEGV’e destek oluyor. PwC Türkiye’nin çal anlar ndan olu an 30 
ki ilik bir tiyatro grubu, ba ar l  tiyatro sanatç s  Didem Balç n koçlu unda Hüseyin 
Rahmi Gürp nar’ n ‘Kuyruklu Y ld z Alt nda Bir zdivaç’ adl  roman ndan uyarlanan 
“Y ld zlar Alt nda” isimli tiyatro eserini 28 Mart 2011 Pazartesi günü, Mustafa Kemal 
Kültür Merkezi’nde sergiledi. Oyundan elde edilen tüm gelir, çocuklar n e itimine 
destek için Vakf m za ba land . 

Tahsin Tarhan, lk Kitab n n Gelirini TEGV’e Ba lad
Türkiye’nin ba ar l  sanayici ve i  adam  Tahsin Tarhan, 

dünyan n farkl  kentlerine yapt  yolculuklardan foto raf 
karelerini toplad  “Günden Kalan zler” adl  ilk kitab ndan 
elde edilecek gelirin tamam n  Türkiye E itim Gönüllüleri 
Vakf ’na ba layarak çocuklar m z n e itimine destek 
verecek. Tarhan’ n, Hindistan’dan Küba’ya, Marake ’ten 
Paris’e uzanan keyi  i ve renkli yolculuklar  yans tan 
foto ra  ar n n yer ald  kitap, 15 Mart’ta Ni anta  Grissini 
Restaurant’ta düzenlenen bir kokteyl ile bas na tan t ld . Fikri 
Sa lar, Mehmet Ali Birand, Prof. Dr. Y lmaz Büyüker en, O uz 
Haksever, Tanju C l zo lu, Mehmet Ya in gibi Türkiye’nin önde 
gelen isimlerinin yorumlar yla renk katt  kitap, Vakf m za 
destek vermek isteyenler için güzel bir f rsat. 

Ad m Ad m Olu umu’nun ko ucular  bu sefer 6 Mart’ta Antalya’da 
gerçekle en Runtalya Maratonu’nda, yeni bir Ate böce i için ko tu. 
Daha önce Mardin Midyat ve Mardin Savur Ö renim Birimlerimizi 
desteklemek için ko an Ad m Ad m sporcular , 2011 y l nda yeni bir 
Ate böce inin yap m  için harekete geçti. Sporcular n Runtalya maratonu 
öncesi ve sonras nda yapt klar  ba  ça r lar yla elde edilen gelirle yeni 
bir “Ad m Ad m Ate böce i”nin yap m  ve iki y ll k i letme giderlerinin 
kar lanmas  hede  eniyor. Ad m Ad m ko ucular  2011 Avrasya 
maratonunda da yine “Ad m Ad m Ate böce i” için ko acaklar. 

Bu kampanya kapsam nda toplanan her 50 TL tutar ndaki ba , 
Ate böce i’nin yap m ve i letme giderlerini kar layarak, bir çocu un 
Ate böce imizden faydalanmas n  sa layacakt r. 

Tamamland nda stanbul’dan yola ç kacak olan “Ad m Ad m 
Ate böce i”, Türkiye’nin farkl  bölgelerinde çocuklarla bulu acak. 
Ad m Ad m ko ucular  ve ba ç lar, üzerinde Ad m Ad m logosunun da 
yer alaca  Ate böce ini ziyaret ederek gönüllü faaliyetlerde 
bulunabilecekler. çinde 12 bilgisayarl  bili im ve teknoloji odas , bir 
serbest etkinlik odas  ve Ate böce i sorumlusunun ya am alan n n yer 
alaca  Ate böce i ile y lda yakla k 3.000 çocu a e itim deste i 
verilmesi hede  eniyor. 

6 Mart’taki Runtalya maratonu öncesinde, aralar nda Hürrriyet 
Kelebek yazar  Yonca Tokba ’ n da bulundu u 69 Ad m Ad m ko ucusu, 
TEGV’in Antalya’daki Suna- nan K raç E itim Park’ n  ziyaret ettiler ve 
çocuklar m zla birlikte oldular.

Ad m Ad m Runtalya’da 
Ate böce i çin Ko tu
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Dr. Y lmaz Argüden ve Ali Kobanbay’ n kurucular  oldu u             
“+1 Sosyal Ad m Giri imi”nin ilk projesi olan “Ekle Destekle” herkese 
toplumsal fayda yaratabilme f rsat  sunan bir sosyal giri im olarak, 
teknolojik geli imden faydalanarak, kullan c lar n n tercihleri 
do rultusunda sosyal de i imi gerçekle tirmeyi hede  iyor. Yenilikçi bir 
sosyal giri im modeli olan “Ekle Destekle”, internet kullan c lar n n 
herhangi bir maddi bedel üstlenmeden tercih ettikleri bir sivil toplum 
kurulu u için kaynak yarat lmas na destek olmas n  sa l yor. Projenin 
katk  sa layaca  ilk sivil toplum kurulu lar  olarak TEGV, TEMA ve KSV 
belirlendi.

“Ekle Destekle”nin tan t m toplant s , projenin ilk üyeleri olan sivil 
toplum örgütlerinin de kat l m  ile 11 Mart tarihinde Salon/ KSV’de 
gerçekle tirildi. Toplant ya  “+1 Sosyal Ad m Giri imi”nin kurucular  
Dr. Y lmaz Argüden ve Ali Kobanbay ile Vakf m z n Yönetim Kurulu 
Ba kan  Cengiz Solako lu, Türkiye Erozyonla Mücadele, A açland rma 
ve Do al Varl klar  Koruma Vakf  (TEMA) Yönetim Kurulu Üyesi Ye ne 
Karaca ren ve stanbul Kültür Sanat Vakf   ( KSV) Yönetim Kurulu 
Ba kan  Bülent Eczac ba  kat ld .

Kat l m çok kolay!
Ekle Destekle, kullan c lar n internet taray c lar na www.

ekledestekle.com’dan indirerek ekleyecekleri bir sat r  (eklenti) 
kullanarak gelir yaratmay  ve elde edilecek gelirin ço unu, kullan c n n 
tercih etti i gönüllü kurulu a aktarmay  hede  iyor. Kullan c lar, internet 
ekranlar na eklenen bir sat r üzerinde istedikleri kategorilerde güncel 
haberleri izleyebilecek ve farkl  avantajlardan da faydalanabilecek. 
Gelir, tamamen bu sat rla kullan c lara mesajlar n  iletmek isteyen 
irketlerden yarat lacak. Bu bak mdan proje, kullan c lara hiçbir maddi 

bedel üstlenmeden istedikleri kurumlara destek olma f rsat  sunuyor. 

+1 Sosyal Ad m nedir?
• Yenilikçi
• Geni  tabana h zla yay labilecek
• Kazan-Kazan prensibiyle çal an
• Halk için kat l m  kolay ve maddi yük getirmeyen
• Sürdürülebilir 

i  modelleri ile sosyal ve çevresel bir çok ihtiyac n kar lanmas na 
katk  sa lamak amac  ile kurulmu  bir sosyal giri imdir.

Ekle Destekle:
• nsanlar n her gün internette geçirdi i milyonlarca dakikay , 
 sosyal ihtiyaçlar n kar lanmas  için sürdürülebilir kayna a 
 çevirmeyi amaçlayan bir internet projesidir. 
• nsanlardan para de il, ilgi talep etmektedir. 
• Bunun için insanlar n taray c lar n n ekranlar ndan bir sat r 
 vermeleri istenecektir.

“+1 Sosyal Ad m Giri imi”nin ilk projesi olan “Ekle 
Destekle”, kullan c lardan hiçbir ba  ve maddi katk  
istemeden sivil toplum kurulu lar na destek sa l yor. 
Ekle Destekle, kullan c lar n internet taray c lar na 
indirerek ekleyecekleri bir sat r  kullanarak gelir 
yaratmay  ve elde edilecek gelirin ço unu, kullan c n n 
tercih etti i gönüllü kurulu a aktarmay  hedefliyor.

Ekleyin, 
TEGV’i Destekleyin!

Projenin uygulamas nda kullan c lar, bilgisayarlar n n bir sat r nda 
görecekleri reklam veya f rsatlarla e itim, çevre, kültür gibi konulardaki 
sosyal geli imi desteklemi  oluyorlar.
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TEGV’li Çocuklar 
“E len, Ö ren, Hijyen” ile 
Mikroplara Sava  Açt !

Hijyen al kanl klar n  yayg nla t rarak hastal klar  önlemek için 
e itimin önemine inanan Unilever, Vakf m z ile gücünü birle tirdi ve 
Türkiye’de hijyen seferberli i ba latt . TEGV ve Unilever’in hijyen 
deyince ilk akla gelen markas  Domestos ve dünyan n en çok tercih 
edilen 1 numaral  antibakteriyel sabunu Lifebuoy i birli inde 
geli tirilen “E len, Ö ren, Hijyen” projesi ile sa l kl  nesiller ve 
sa l kl  bir gelecek için çal aca z.

15 Mart 2011 günü stanbul’daki Sema ve Ayd n Do an E itim 
Park m zda gerçekle tirilen bas n toplant s  ile tan t lan “E len, 
Ö ren, Hijyen” projesi, Türkiye’nin dört bir yan nda yüz binlerce 
çocu umuzu, ya amsal önemi bulunan hijyen konusunda e itmeyi 
ve küçük ya larda hijyen al kanl klar  kazand rmay  amaçl yor. 
Bas n lansman nda konu an Vak f Ba kan m z Cengiz Solako lu, 
Genel Müdürümüz Nurdan ahin, Unilever Türkiye Ev ve Ki isel 
Bak m Pazarlamadan Sorumlu Ba kan Yard mc s  ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Zeynep Yal m Uzun ve Unilever Türkiye Ev Temizlik Kategorisi 
Pazarlama Direktörü Asl  Yalç n Tanyer proje ile ilgili bilgiler verdi. 

Mart ay  içinde stanbul’da pilot uygulamas  yap lan Proje, Nisan 
ay nda tüm etkinlik noktalar m zda yayg n uygulamaya geçecek. 
3 y l sürecek Projede 215.000 çocu a, hijyen ve mikroplar konusunda 
fark ndal k yaratacak seminerler verilecek. Erken ya ta kazan lan 
al kanl klar n öneminden yola ç karak çocuklar n hijyen kavram n  
tan yarak aktif bir ekilde kat l mc  olacaklar  ‘interaktif bir e itim 
program ’ olarak dan manlar taraf ndan geli tirilen Proje, Türkiye’nin 
dört bir yan ndaki TEGV etkinlik noktalar nda uygulanacak. Proje, 
çocuklar, gönüllüler ve onlar n yak n çevreleri ile birlikte yakla k 
1 milyon ki iye dokunarak, ülkemizde hijyen konusunda geni  bir 
fark ndal k a  olu turacak. “E len, Ö ren, Hijyen” projesi kapsam nda 
ula lan çocuklar, haz rlanan e itim program  sayesinde; hastal klara 
neden olan mikrop türlerini ve bula ma yollar n  ö renerek, hijyen 
önlemleri konusunda geni  bilgi sahibi olacak ve düzenli hijyen 
al kanl klar  kazanacak.

Mikroplar n ço alarak en kolay ula abildi i ve bula abildi i 
grubu çocuklar olu turuyor ve gerekli hijyenik önlemler al nmad nda 
bu mikroplardan 1 tanesi 24 saatte h zla ço alarak 8 milyon mikroba 
ula abiliyor. Bu mikroplar yol açt klar  enfeksiyon hastal klar ile 
çocuklar n ve ailelerin hayat n  ve ya am kalitesini, sosyal ve ekonomik 
aç lardan olumsuz etkiliyor. te bu nedenle “E len, Ö ren, Hijyen” 
projesi ile, hijyen alan nda yarataca m z fark ndal kla Türkiye’de 
enfeksiyona ba l  hastal klar  azalt rken, ailelerin hayat na sosyal ve 
ekonomik anlamda büyük art lar kazand rmay  amaçl yoruz.

TEGV olarak, Unilever Türkiye’nin 
hijyen platformunda öncü markalar  
Domestos ve Lifebuoy sponsorlu unda, 
çocuklara daha hijyenik bir ya am ve 
sa l kl  bir gelecek yaratmak amac  ile 
yurt genelinde “E len, Ö ren, Hijyen” 
projesini hayata geçiriyoruz. 
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‘Okuyorum Oynuyorum’ etkinlikleri çocuklara okumay  ve yazmay  
sevdirirken yarat c l klar n  da geli tiriyor.

‘Okuyorum Oynuyorum’la Yaz  Yaz yoruz

Samsun E itim Park  Gazete ve Resimli Kitap Ç kard
Etkinliklerde 3’üncü s n f ö rencileri gazete ç kar rken 2’inci s n f ö rencileri de 

resimli bir kitap yazd lar. ‘Birlik Gazetesi’ ad yla ç kan gazetede çocuklar m z n I. 
dönem boyunca yapt klar  ayakkab  tasar mlar , etkinliklerle ilgili görü  ve yaz lar , 
özlü sözler, Antarktika, Venüs, Neil Armstrong, palyaço yap m  hakk nda bilgiler yer 
ald . 2’inci s n f ö rencisi çocuklar m z haz rlad klar  ‘Haval ’ isimli resimli kitab  
arkada lar  ve ö retmenleriyle heyecanla payla t lar. 

U ak’ta Çocuklar m z Kitap Yazd
 ‘Okuyorum Oynuyorum’ etkinli i kapsam nda çocuklar m z gönüllülerimizin 

rehberli inde ‘Benim Uçurtmalar m’ adl  kitab  yazd lar. Her çocu un kendine ait 
sözleri ve çizdi i resimlerle olu turulan kitap, çocuklar n yazma sevgisini 
ke fetmelerine yard mc  oldu.  

stanbullu Çocuklar m z Ayla Algan le…  
stanbul Semiha akir Ö renim Birimi ünlü sanatç  Ayla Algan ile bulu tu. 

Çocuklarla sohbet eden Algan, önce etkinlik kapsam nda “Ayna” adl  k sa hikâyeyi 
çocuklar m z için okudu. Çocuklar Algan’ n moderatörlü ünde etkinlik kitab nda yer 
alan öykülerden küçük bir bölüm canland rd lar. Çocuklar n büyük sevgisini kazanan 
Algan, TAL (Tiyatro Ara t rma Laboratuvar ) arac l yla park m z çocuklar yla Anadolu 
mitolojisi üzerine bir drama yapmay  önerdi.

“Evimiz stanbul” Projesi
Kapan  enli i

2010 y l nda, stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba kenti Ajans  ve stanbul l Milli 
E itim Müdürlü ü i birli inde “Evimiz stanbul” projesini hayata geçirdik. Bu proje 
kapsam nda stanbul’da bulunan 2 E itim Park , 6 Ö renim Birimi, 2 Ate böce i ve 
proje için özel olarak tasarlanan Kültür T r  ile 24.435 çocu a ula ld . 

Proje; ilkö retim ça ndaki stanbullu çocuklar n stanbul ve stanbul Kültür 
Ba kenti konular nda fark ndal k kazanmas , kent kültürünü tan mas  ve stanbul’u 
daha fazla tan yarak kentin kültürel miras n  sahiplenmeye özendirilmesi amac n  
ta yordu.

Projenin kapan  30 Aral k 2010’da stanbul etkinlik noktalar m zdan yakla k 
220 çocu un kat l m  ile gerçekle en enlikle yap ld . 

       enlik kapsam nda çift katl  gezi otobüsleri ile Taksim 
Meydan ’ndan ba layan panoramik tur Topkap ’da sona 
erdi. Tur kapsam nda Panorama Müzesi de gezildi.

stanbul l Milli E itim Müdürlü ü “Evimiz stanbul” 
etkinli ini müfredata alarak tüm okullarda “ stanbul” dersi 
olarak uygulamaya koydu. 
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Vanl  Çocuklar m z n 
“Müzik Kulüpleri Gösterisi”

Van Feyyaz Tokar E itim Park m zda yürütülen 1. Dönem Müzik Kulüpleri Etkinlikleri 
kapsam nda 20 Ocak’ta Yüzüncü Y l Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi Gösteri 
Salonu’nda “Müzik Kulüpleri Gösterisi” düzenlendi. Gösteri, Yüzüncü Y l Üniversitesi E itim 
Fakültesi Müzik Ö retmenli i 4’üncü s n f ö rencilerinin topluma hizmet uygulamalar  
çerçevesinde Vakf m za sa lad klar  deste in ürünü oldu. Çocuklar m zdan olu an gruplar 
dans gösterisi, iki sesli koro, halk müzi i korosu, halk oyunlar  gösterileri sundular. Yüzüncü Y l 
Üniversitesi Rektörü Hasan Ceylan, ö retim üyeleri, ö renciler, Park çal anlar m z, 
çocuklar m z ve gönüllülerimizin izledi i gösteri büyük ilgi gördü.

Sumbas Gazi lkö retim Okulu yönetimi, ö retmenler, ö renciler, 
Sumbas Kaymakam  Orhan Aktürk, Belediye Ba kan  Mustafa 
Nuho lu, lçe Milli E itim Müdürü Bayram Kaymak ile TEGV aras nda 
yap lan i birli iyle gerçekle tirilen “Sevgi Kupas ”nda Türkiye’de 
bir ilk hayata geçirildi. Okullarda uygulanan s n  ar aras  klasik 
turnuvalardan farkl  olarak, farkl  s n f düzeylerinden k z ve erkek 
çocuklar futbol tak mlar nda birlikte yer ald lar. 

T rsan Ate böce i Gezici Ö renim Birimi Sorumlumuz Sava  Ek ili 
turnuvan n amac n  öyle anlatt : “Turnuvaya 10 futbol tak m ndan 100 
çocu umuz kat ld . Amac m z, farkl  s n f düzeyindeki çocuklar m z n 
birbirleriyle ileti im kurmalar yd . Tak m çal mas , i birli i, sa l kl  
ya am gibi konularda fark ndal k kazanmalar n  istedik. Sporun bir 
yenme – yenilme ve iddet oyunu de il; sevgi, ho görü ve e lence 
etkinli i oldu unun fark na varmalar n  sa lamaya çal t k. Sporda 
iddet olaylar n n artt  ülkemizde bu sosyal etkinli imizin herkese 

örnek olmas n  istiyoruz. Hede  miz bir futbol maç  yapmak de il, spor 
ve ahlak konusunda çocuklar n ve herkesin fark ndal k kazanmas d r.”

 
Futbol turnuvas   nal maç n  penalt lar sonucunda Sevgi Spor 

kazand . Maçtan sonra ilk 3 s rada yer alan tak mlara günün ve örnek 
etkinli in hat ras  olarak kupa ve madalyalar takdim edildi.

“Sevgi Kupas ” ile 
Sporda iddete Hay r!

T rsan Ate böce i Gezici Ö renim Birimimiz, Milli 
E itim Bakanl  ile Vakf m z aras nda yap lan, sosyal 
etkinliklere destek projesi protokolü kapsam nda 
çal malar n  sürdürüyor. Bu kapsamda Osmaniye’nin 
Sumbas ilçesinde, 2010 y l  Kas m ve Aral k aylar nda 
“Sevgi Kupas ” düzenlendi. Sevgi Kupas  ile “Futbolda 

iddete Hay r” mesaj  verilmesi amaçland . 
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Bilgi ça nda ya yoruz. Ö renilecekler 
ba  döndürücü bir h zla ço al yor. Okulda 
ö rendiklerimiz meslek hayat m z n ya da 
ya am m z n sonuna kadar yetmiyor. Ya am 
boyu ö renen meslek insanlar , anneler, 
babalar, yurtta lar olmam z gerekiyor. 
Okullar n ya am boyu ö renen mezunlar 
vermesi gerekiyor. Ne yaz k ki, kitap okuma 
al kanl klar m za, popüler kültüre ve TV 
programlar na bakt m zda bunu 
yapamad m z hemen ortaya ç k yor. 

Daha kötüsü ise, bebeklerin ya am boyu 
ö renme potansiyeliyle do malar na ra men, 
sonradan yeti kinlerin hatalar  yüzünden bu 
potansiyeli yitiriyor olmalar . Bunun en iyi 
kan tlar , bebeklerin hiçbir programa tabi 
olmadan, kendi kendilerine gerçekle tirdikleri; 
konu ma, dans etme aka yapma, inceleme, 
isteklerini bir ekilde ifade etme gibi harika 
ö renme örnekleridir. Bütün bunlar  
yapabilen, harika ö renen oldu undan ku ku 
duymad m z çocu un, k sa bir süre sonra 
okulda, diyelim ki “ünsüz dü mesini” 
ö renirken zorlanmaya ba lamas  da oldukça 
dü ündürücüdür.

Bugün, bu duruma yol açan, beynin 
o güzelim potansiyelinin kullan m n  
engelleyen ba l ca etkenin geleneksel 
ö renme – ö retme yöntemleri oldu unu 
biliyoruz. Ö renilecekleri ezberlemeyi, 
gerekti i zaman aynen tekrarlamay  
gerektiren ve yeterli bulan yöntemlerdir, 
ya am boyu ö renme potansiyelini körelten.

Hatta ara t rmalar (Aç kgöz, 2007) okul 
ba ar s zl n n alt nda da ö renme – ö retme 
yöntemlerinin oldu unu ortaya ç karm t r. 
Ayn  zekâ düzeyinde olduklar  halde okulda 
ba ar l  olanlarla olmayanlar aras ndaki fark n 
strateji fark  oldu u (Aç kgöz, 2007) 
anla lm t r.  Ulusça s navlara bu kadar 
odaklanm ken, s nav ba ar s  u runa onca 

çile çekerken uluslararas  PISA, TIMMS gibi çal malarda sonlarda yer almam z n nedeni de 
ayn d r. Çünkü s nav ba ar s  için çok zeki olmak, çok çal mak, hatta çok bilmek de yetmez. 
Beynin çal mas na uygun, stratejik ö renmek, aç kças  aktif ö renen olmak gerekir. Peki, 
kimdir aktif ö renen? Hangi özelliklere sahiptir? A a da bu sorular yan tlanmaya çal lacakt r. 

Aktif ö renenin özellikleri (a) özdüzenleme, (b) aktif bilgi i leme, (c) ö renme stratejileri 
ba l klar  alt nda aç klanabilir.

Özdüzenleme; genelde duygu, dü ünce ve eylemlerimizi, e itimde kendi ö renme – 
geli im sürecimizi yönetmektir. Özdüzenlemeli ö renenler kendini tan r;  ne ö renece i, nas l 
ö renece i, yard ma gereksinimi olup olmad  gibi kararlar  kendi al r, uygular ve de erlendirir. 
Bu, bilmedi imiz bir kentte yolumuzu kendimizin bulmas na (Caine ve Caine, 1991) benzer. 
Böyle ö rendi imiz yollar  unutmay z da. Özdüzenlemeli ö renmelerimizin kal c  olmas  da 
bundand r. Örne in, özdüzenlemeli ö renen, konsantrasyonu bozuldu u zaman bunu fark eder. 
Ba ar s zl k durumunda y lmaz, onun üstesinden gelmeye çal r.

Aktif Bilgi leme, aktif ö renenlerin bir ba ka olmazsa olmaz özelli idir. Aktif ö renenler 
ö rendiklerini aynen tekrarlamaz, yani ezberlemez. Onlar  anlamaya, önceki ö rendikleriyle 
bütünle tirmeye, geli tirmeye ve yeniden üretmeye çal r. Örne in, hücre konusunu ö renirken 
hamburgerle kar la t rarak benzerliklerini ve farkl l klar n  bulur. Okudu u bir yaz daki 
dü üncelerin kat ld  ve kat lmad  yanlar n  belirler. K sacas  ö rendikleri hakk nda derin derin 
dü ündüren aktif ö renme i lerini yapar.

Ö renme Stratejileri: Gerek özdüzenleme gerek aktif bilgi i leme yapabilmek için bunlar  
nas l yapabilece imizi biliyor olmam z gerekir. Bu noktada ö renme stratejilerine gereksinim 
vard r. Zaman kullan m , konsantre olma, kendini güdülemeden, ders izlerken ve çal rken, 
s nav öncesi ve sonras nda yap lacaklara kadar ö renme sürecinin her a amas nda 
kullan labilecek birçok ö renme stratejisi vard r (Aç kgöz, 2007). Aktif ö renenler hangi stratejiyi 
nerede ve nas l kullanaca n  bilir. 

Konuk yazar

Aktif Ö renen Özellikleri Prof. Dr. 
Kamile Ün Aç kgöz
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Aktif ö renen özelliklerinin kazan lmas  konusunda ilk 
iyi haber, bunlardan baz lar n  beynimizin otomatik olarak 
ke fediyor olmas d r. kincisi ise di erlerinin ö renilebilir ve 
ö retilebilirli idir. Bir ba ka deyi le ö renme 
stratejilerinden bilmediklerimizi model alma vb. yollarla 
ö renebiliriz. Daha iyisi bunlar n ö retilebilir olmas d r. 
Yaln zca ö renme stratejilerini onlar n her birinin nerede 
nas l kullan laca n  göstermek ve aktif ö renmeyi bir 
zihinsel al kanl k haline getirmek amac yla geli tirilmi  
e itim programlar  vard r (Aç kgöz, 2007).

Di er taraftan, aktif ö renme uygulamalar n n da aktif ö renen özellikleri 
üzerine kurulu oldu unu, onlar  harekete geçirdi ini biliyoruz (Aç kgöz,2009). Bir 
anlamda aktif ö renen özelliklerinin aktif ö renmenin hem arac  hem amac  
oldu unu söyleyebiliriz. Örne in, derslerin birle tirme tekni iyle i lendi i s n  arda 
ö renciler, öncelikle konuyu ö renmek için “neyi nas l ö retece ini planlama”, “bir 
ba kas na ö retme”, “ö renilecekleri görsel olarak örgütleme” gibi stratejileri araç 
olarak kullan rlar. Birle tirme uyguland  için “özdüzenleme ve aktif bilgi i leme” 
ko ullar n  da yerine getirirler. Böylece ö renene hem bir konuyu ö renme hem de 
aktif ö renmeye özgü özellikler kazanma f rsat  verilmi  olur. Bu f rsatlar bir süre 
sonra t pk  di er ö renmelerdekine –araba kullanmay  ö renirken oldu u gibi- 
benzer bir biçimde zihinsel al kanl klar n olu mas na ve otomatik olarak 
kullan lmas na yol açar. Böylece, ö renirken araç olarak kullan lan stratejiler 
ö renme ürününe dönü ür.

Sonuç olarak, s nav ba ar s , duyu sal ve sosyal kazan mlar, ö renme – 
ö retme süreçleri üzerindeki olumlu etkileri (Aç kgöz,2009) bir tarafa, yaln zca 
çocuklar m z n körelmemesi, aktif ö renen özellikleriyle donanabilmesi, dolay s yla 
“ya am boyu ö renen” olabilmesi içi bile aktif ö renme “olmazsa olmazd r”. 
Dile imiz bir an önce aktif ö renmenin gerekti i gibi yap lan uygulamalar n n 
yayg nla mas  ve bütün çocuklar m z n ondan yararlanmas d r.

Kaynaklar
Aç kgöz, K.Ü. (2007). Ba armak Elimizde. zmir: Bili  Yay nlar .
Aç kgöz, K.Ü. (2009). Aktif Ö renme. zmir: Bili  Yay nlar .

En mutlu gününüzde,
ülkemizde e itim deste ine ihtiyaç duyan binlerce 

çocu umuz oldu unu da dü ünün. Onlar n yar nlara umutla 
bakmalar  ve bugünlerini mutlu ya amalar  için

nikah ekerlerinizi ve davetiyelerinizi 
TEGV’in size sundu u alternatiflerden seçin! 
E itime destek olun, ömür boyu mutlu olun!

ayr nt l  bilgi için: kaynak@tegv.org
0216 290 70 00 - www.tegv.org
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oluyor; bulundu umuz yerlerde pek çok çocu un evde kütüphanesi, 
bilgisayar  veya kendine destek olabilecek bir büyü ü yok. Biz, bu farkl  
ko ullar n yarataca  e itsizli i azaltmaya, çocuklar n kendine güvenini 
art rmaya yönelik bir e itim deste i sa l yoruz belli de erler 
çerçevesinde. yi uygulamalar m z n daha fazla yayg nla mas  için 
i birlikleri geli tiriyoruz.  Bu anlamda, Milli E itim ile ilk i birli i 
2000’lerde Ate böce i projesi ile ba lad . 2005’te müfredat de i ikli i 
ile ilk olarak okullara sosyal etkinlik saatleri geldi ve bu noktada ‘STK 
ile i birli i yap labilir’ onay  MEB’den ç kt . Ve biz MEB ile i birli i 
protokolü imzalayan ilk STK’lardan biriyiz. 2005’ten bu yana okul içi 
saatlerde ‘Ara t rma Atölyesi’, ‘Kariyer Yolculu uma Ba l yorum’, ‘Bilgi 
Benim im’ gibi etkinliklerimizi i birli i içinde uyguluyoruz. Ya 
gönüllülerimiz okullara gidiyor ya da çocuklar ö retmenleri ile birlikte 
bizim etkinlik noktalar m za geliyor. Bu i birlikleri ile, etkinliklerimiz 
daha kal c  ve daha uygulanabilir hale geliyor.

MY: Biz de çocuklar m z n TEGV’in geli tirdi i bu tip etkinliklerden 
ne kadar keyif ald n  bizzat yerinde görüyoruz. Bu etkinlikler ne kadar 
yayg nla t r l r, ne kadar çok çocu umuza ula t r l rsa o kadar faydal  
olaca n  dü ünüyorum. TEGV bir STK olarak konuya yakla m , i birli i 
ve i  yapma biçimi ile çok önemli bir rol üstleniyor, çok de erli bir 
ekiple bu i ler yap l yor, 7’den 70’e tüm ekibe te ekkür ediyoruz. Ayr ca 
bu çal malar  l Milli E itim Müdürlü ü ad na yürüten stanbul Dersi 
Komisyon üyelerine, Bilgi ve Fatih Üniversitesi ö retim üyelerine de 
te ekkür ediyorum.  

Tüm projeler dezavantajl  kesimi desteklemeye 
yönelik

stanbul l Milli E itim Müdürlü ü olarak STK’lar ile 
i birli ine nas l bak yorsunuz? 

MY: stanbul’da 2,5 milyon ö renci, 100 bini a k n ö retmenden 
ve 2.500’den fazla okuldan olu an devasa bir örgütle yüz yüzeyiz. Sivil 

toplumla, üniversitelerle di er kamu kurum ve kurulu lar yla i birli ini 
çok önemsiyorum. stanbul bir üniversite kenti, 40 üniversite stanbul’a 
müthi  bir dinamizm ve güç kat yor. STK’larla e itim ö retim aç s ndan 
katk  yarataca n  dü ündü ümüz projelerde birlikte çal yoruz, TEGV 
ile yapt m z i birli i bunun güzel bir örne i. Bir ba ka örnek, stanbul 
Kültür Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdi imiz ‘Yeni Ö renci Seçme 
Yerle tirme Sisteminde Oyunun Kurallar  2010’ (YÖNVER) projesi 
alt nda ÖSYS’de orta ö retim okullar n n ba ar  seviyesini belirledik. 
Böylece stanbul’da e itim ö retim sürecinde zay f olan ve 
desteklememiz gereken halkalar  tespit ettik. stanbul’un en temel 
sorunlar ndan birisi en iyi okullarla, ö renci profili, sosyo-ekonomik 
düzey, s n f mevcudu, ö retmen ihtiyac  gibi faktörler do rultusunda 
dezavantajl  durumda olan okullar  bir arada yönetmek gere i. 
Dolay s yla bizim bütün projelerimiz de dezavantajl  kesimleri 
destekleyen projelerdir. stanbul dersi kapsam nda hiç deniz görmemi  
çocuklar m z  denizle bulu turuyoruz. Organizatörleriyle i birli i 
yaparak ücretli özel gezileri ücretsiz gezme olana  sa l yoruz, mesela 
Body Worlds sergisini 20 bine yak n ö rencimiz ücretsiz gezme olana  
buldu. Bu zay f halkan n belli bir seviyeye ula mas  stanbul’un genel 
e itim seviyesini de otomatik olarak artt r yor. Bu i birlikleri bizim için 
çok hayati.

stanbul l Milli E itim Müdürlü ü’nün 2011 hedefleri neler? 
MY: 2011’de özellikle dezavantajl  kesimlere yönelik 

çal malar m z olacak. Dezavantajl  kesimde okul öncesi çocuklar, k z 
çocuklar  ve özel e itime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik çal yoruz. 
Halk E itim Merkezleri’nde yeti kinlere okuma-yazma ö retiyoruz. 100 
bin ö retmenimiz ve TÜ K verilerine göre 330 bin okuma yazma 
bilmeyen yeti kinimiz var. Her ö retmen bir ki iye e itim verse 100 bin 
yeti kin okur-yazar olacak. Bu senenin ciddi hedeflerinden biri bu proje 
ve h zl  bir ekilde yürüyor. 2011’de ‘De erler E itimi’ yine öncelikli bir 
konumuz. Ya ad m z dönem itibar yla birlikte ya ama, tolerans, 
farkl l klara sayg  gibi de erleri çocuklara okul kültürü içinde ö retmeyi 
hedefliyoruz. Her ay bu kapsamda belli temalar oluyor ve buna yönelik 
okullarda etkinlikler yap l yor. Di er bir çal mam z da çocuklar n temel 
haklar na yönelik. Bireye öncelik veren bir anlay  do rultusunda 
hareket ediyoruz. Ö renci merkezli müfredat m z do rultusunda 
uygulamada da ö renciyi ve insan  odak alan bir e itim ö retim süreci 
yürütüyoruz. Bu süreçte Okul Aile Birlikleri, veliler, STK’lar ve as l bu 
i in aktif öznesi olmas  gereken çocuklar m z n da yer almas  gerekiyor. 
Dolay s yla çocuklar m z , e itim-ö retim izleme, de erlendirme 
sürecine katmak amac yla 2010-2011 e itim ö retim y l  ba nda 
‘Çocuk Haklar  Ofisi’ kurduk. Okullarda, illerde ve ilçelerde seçimle 
kurulan ‘Demokrasi Meclisleri’ndeki çocuklar bu ofis arac l yla 
sürecin yönetimine ortak olacaklar.
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‘B LG  Genç Sosyal Giri imcileri Ödülleri’ 
Sahiplerini Buldu

stanbul Bilgi Üniversitesi taraf ndan yürütülen ve International 
Youth Foundation (Uluslararas  Gençlik Vakf ), Sylvan/Laureate 
Foundation (Sylvan/Laureate Vakf ) ve Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf  
(TEGV) i birli i ile hayata geçirilen B LG  Genç Sosyal Giri imci Ödülleri 
Projesi, içinde ya ad klar  topluma pozitif katk  sa lamay  ba arm  
genç sosyal giri imcileri tespit etmeyi ve onlara destek olmay  
amaçl yor. Sürdürülebilir olmas  planlanan ödüllerle, ayn  zamanda bilgi 
ve tecrübelerini birbiriyle payla an ve her y l daha da büyüyen bir 
sosyal giri imciler a  olu turulmas  hede  eniyor. Seçilen genç sosyal 
giri imciler, liderlik vas  ar n n geli tirilmesi ve topluma sa lad klar  
faydan n sürdürülebilmesi için mentor deste i al yor ve özenle 
haz rlanm  e itim programlar na kat l yor. Genç giri imcilere, 
projelerini sürdürebilmeleri için te vik edici nitelikte bir para ödülü de 
veriliyor. 

B LG  Genç Sosyal Giri imci Ödülleri Projesi kapsam nda proje 
ba vurular n n al nmas  15 Kas m 2010’da tamamland . Ödül jürisinde 
yer alan iki farkl  seçici kurul, toplam 77 ba vuru içinden en iyi 20 
ba vuru sahibini yar   nalist olarak belirledi. Ard ndan, ödül almaya hak 
kazanan 10  nalist genç sosyal giri imci seçildi. Finalistler, ödüllerini 3 

ubat 2011’de düzenlenen törenle ald lar. Törende stanbul Bilgi 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Ar bo an, 
Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf  Genel Müdürü Nurdan ahin, Sylvan/
Laureate Vakf  Toplum Projeleri Yöneticisi Katherine Zuga ve 
Uluslararas  Gençlik Vakf  (IYF) Program Yöneticisi Joel Adriance haz r 
bulundular.

Samsun E itim Park  Gönüllümüz Hakan Süleyman Köse ve 
Antalya Suna- nan K raç E itim Park  Gönüllümüz Nevra At c  da 
projeleriyle B LG  Genç Sosyal Giri imci Ödülleri 10  nalisti aras na 
girmeyi ba ararak ödül ald lar. Hakan Süleyman Köse’nin “Ha  f Tu la” 
projesi çevre dostu tasarru  u tu la üretimini öngörüyor. Giri im, 
topraktan tasarruf sa layarak hammadde sorununu ortadan kald r yor, 
tu lada ha   eme yaparak deprem gibi do al afetlere kar  bir önlem 

B LG  Genç Sosyal Giri imci Ödülleri Finalistleri
1. Ceren Öztulca (25), Eko-Yunus
2. Mustafa Dalc  (28), Eri ilebilir Web
3. Yunus Beçit (22), Fikir Toplama Kamp  (FTK)
4. stem Duygu Akalp (24), Hayat m n Lideriyim
5. Selçuk Var (26), cur-cuna Tiyatro Grubu
6. Alper Ta tekin (23), Tercih Dönemi
7. Hakan Süleyman Köse (20), Ha  f Tu la
8. Ay egül Güzel (29), Zaman Bankas
9. Burak Özcan (27), Bi’soluk Kafe
10. Nevra At c  (21), Çocuklardaki Dikkat Sorunu çin 
 Masa Tenisinden Yararlanma

E itim

B LG  Genç Sosyal Giri imci Ödülleri Projesi’nde 
ba ar l  bulunan 10 genç sosyal giri imci ödüllerini 3 

ubat 2011’de düzenlenen törenle ald lar. TEGV 
Gönüllülerimiz Hakan Süleyman Köse ve Nevra At c  da 
ödül alanlar aras ndayd .

sunuyor, bina zati yükünde ha   eme yap yor ve afet riskini azalt yor. 
Nevra At c ’n n “Çocuklardaki Dikkat Sorunu çin Masa Tenisinden 
Yararlanma” projesi ise; çocuklar n gelecekte daha ba ar l  bir hayat 
ya amalar  için anne deste ini alarak sportif etkinlikler yoluyla zihinsel 
kapasitelerini güçlendiren bir e itim program n n haz rlanmas , 
program n ö renciler üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi ve 
kaydedilmesini kaps yor.
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Sizin Fransa ve talya’dan ald n z madalyalar da var, 
bunlardan bahsedebilir misiniz? 

Yazd m ark lar Fransa ve talya halklar yla Türk milleti 
aras ndaki dostlu un kutlan  olarak görüldü. Frans z ve 
talyan sanatç lar n Türkçe ark lar okumalar  için gösterdi im 

çaba ve Türkiye ile bu devletlerin uluslar n n yak nla mas na 
katk mdan dolay  madalya ile onurland r ld m. 2005’te Frans z 
Kültür Bakanl  taraf ndan Fransa’n n sanat alan ndaki en 
büyük ödülü olan ‘Lordre Des Arts Et Des Letres’ madalyas n  
ve ‘Sanat övalyesi’ ünvan n  ald m. Frans z ark c lar Johnny 
Hallyday ‘Ye il gözleri için’ ve Patricia Carli ‘Bo aziçi’ ve Guy 
Marchand ‘ spanyol Kad n ’ ark lar m  seslendirmi lerdi. 
talya’dan 2006’da ‘Ordine della Stella della Solidarieta’ ni an  

ve ‘ övalye’ ünvan n  talya Cumhurba kan  Ekselans Giorgio 
Napolitano ve Ba kabakan Ekselans Romano Prodi’den ald m. 
Bu mutlulu u Mina, Peppino di Capri, Tony Cucchiara, Peppino 
Gagliardi, Elsa Quarta, Mario Zelinotti ve Luigi Tenco ile 
yapt m çal malara borçluyum. Ayr ca 1998’de Türk Dil 
Kurumu’ndan ‘Onur Ödülü’ ald m ve ‘Devlet Sanatç s ’ ünvan  
ile ödüllendirildim.

Sizce a k ve müzik aras nda nas l bir ba  var? 
Müziksiz bir a k, a ks z bir müzik çok yoksul kal rd . 

Birbirlerine tan kl k ediyorlar. Yoksulluklar na, zenginliklerine, 
huzurlar na, mutluluklar na, dertlerine, üzüntülerine tan kl k 
ediyorlar. A k ve müzik aras ndaki ili kiyi sinemada da 
görebilirsiniz. Mesela Türk sinemas  100’e yak n ark m   lm 
müzi i olarak kulland , 14 ark m da  lm olmu .   

Günümüz müzi i hakk nda neler dü ünüyorsunuz? 
Müzikte dünyay  takip etmeye ve biz de bu kervana 

kat lmaya çal yoruz, taklit ediyoruz.  Ben de taklit ettim 
mesela, bu küçümsendi ama asl nda bu çok önemli bir eydi.  
Türkiye müzi i seviyor ve güzel müzik dinlemek istiyor. Yedi 
iklimden ark c  geliyor konserler için ve yer bulam yorsunuz. 
Buna kar n Türkiye’de güzel müzik yapmas  gerekenler 
yapm yor, hâlbuki çok iyi ark  söyleyen sanatç lar m z var ki bu 

bir hünerdir. ark ya ihtiyaç var ama yap lm yor. ark c y , 
sanatç y  besleyecek olan eserleridir.  A layan, 

ba ran, ç rp nan, inleyen müzikleri utanç verici 
buluyorum. 

Bugünlerde gündeminizde neler var, ark  
sözü yazmaya devam ediyor musunuz? 

Evet yaz yorum. Eski ark lar m  yeni 
ark c lar n seslendirmesiyle ilgili bir projem 

var onun üzerinde gece gündüz çal yorum. 
Tamamland nda çok be enilece ini 

dü ünüyorum. 

Sezen Cumhur Önal’ n en sevilen Türkçe ark lar

• Kamuran Akkor – A k eski bir yalan… Adem’le Havva’dan kalan
• Johnny Hallyday – Ye il gözleri için (Ne joues pas ce jeu la)
• Nilüfer – Kalbim bir pusula
• Tanju Okan – Ben sokak adam
• Nino De Murcia – Seni beklerim öptü ün yerde (El Cordobes)
• Ertan Anapa – Benim bütün dualar m seninle
• Mina – Dön bana (Un anno d’amore)
• Özdemir Erdo an – Kim bilir
• Ayten Alpman – Seni unutmak senden kaçmak istiyorum
• Hande Yener – Duyduk duymad k demeyin
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TEGV Volunteers Getting Together
Every year we meet our volunteers from 87 TEGV Sites at Regional Volunteer 
Meetings. The  rst Regional Volunteer Meetings of 2011 were held in stanbul, 
Eskisehir and Izmir. Around 600 volunteers participated the meeting in 
stanbul Kültür University on January 8th. The second meeting was on 

February 26th in Eskisehir Anemon Hotel at which 750 volunteers were 
present. The meeting In Izmir, which took place on March 19th, was attended 
by another 700 TEGV volunteers.

The meetings started with an opening speech by Cengiz Solako lu, chairman 
of the board of directors of TEGV, after which TEGV General Manager Nurdan 

ahin made a brief summary of the previous year. The meeting in stanbul was 
followed by speeches from Hüseyin Avni Mutlu, Governor of Istanbul; Prof. 
Dursun Koçer, Rector of Kültür University and a TEGV volunteer; and members 
of the Ad m Ad m Initiative. In Eskisehir; Prof. Y lmaz Büyüker en, member of 
Board of Trustees and a former president of TEGV welcomed the audience 
with a pleasant speech. The stanbul Regional Volunteer Meeting was  nalized 
with a pleasant concert by Zara and Tulu  T rpan and was broadcasted live on 
our website with contributions of Zeitin Teknoloji. Other Regional Volunteer 
Meetings will be held in anl urfa and Sivas.
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Alâeddin Yava ca’s 85th Birthday Concert
Alâeddin Yava ca, Turkish Classical Music composer and artist has 
donated his entire legacy, including the rights of his work, to TEGV.  
In order to celebrate the great Turkish Classical Music artist Prof. 
Alâeddin Yava ca’s 85th birthday and to express its deep gratitude, 
TEGV organized a concert on March 1st, 2011 at Cemal Re it Rey Concert Hall. 
At the concert, which was sponsored by Yap  Kredi Bank, 15 of the artist’s 
works were performed by his students. The artist and his wife Ayten Yava ca 
shared their unforgettable memories during the concert. Apart from his 644 
compositions, Alâeddin Yava ca is among the founders of the  rst state owned 
conservatory for Classical Turkish Music. 

Pages 6-7 
Top Professionals Meet TEGV Children 
As part of the “Starting My Career Journey” education program, the “11 Cities, 
12 Professions” activity is being organized in all TEGV Education Parks across 
Turkey. In order to raise awareness among children about various professions, 
the activity aims to bring together our children with well-known professionals 
from different  elds. The  rst meeting took place in Eski ehir on January 12th. 
General Manager of Suna and nan K raç Foundation, Culture and Arts 
Department M. Özalp Birol visited our Eski ehir Atatürk Education Park and 
informed the children about the history, administration and collections of the 
Pera Museum, as well as his duties. Artists Cem Davran and Bahtiyar Engin 
visited our Ankara Semahat-Dr.Nüsret Arsel Education Park, where they talked 
about acting and being a theatre actor. On March 2nd, Erdil Ya aro lu, the 
famous caricaturist was at Diyarbak r Ba lar Education Park to talk about 
caricature as an art and profession. “11 Cities, 12 Professions” will be 
continuing at different Education Parks with professionals of different  elds.

Building Careers with TEGV
Various activities which are being held in TEGV sites as part of the “Starting 
My Career Journey” program, allow children to learn about different vocations 
while discovering their personality traits, as well as their educational and 
vocational interests.

• Zonguldak Ayten- Maksut Çavdar Çaycuma Learning Unit visited Hotel   
 Perla, where the children got acquainted with different jobs at a hotel. 
• Samsun Education Park organized an event in collaboration with   
 Atakum Rotary Club where children were given information on various   
 professions by professionals. The children later visited “Haber”   
 newspaper to learn about journalism.
• Sivas Divri i Learning Unit hosted a notary, a nurse, a photographer and  
 a dentist who all informed the children about their professions.
• stanbul Semiha akir Learning Unit organized a career event at Kartal   
 Art Theatre. Writer Can Sormagaç, sociologist and communication   
 expert Sarp Tuncay and artist Ayla Algan attended the event and   
 answered the children’s questions.

• zmir Egekent Learning Unit visited Ege University for the children to   
 learn about the jobs at a university campus.
• zmir Çi li Education Park hosted Seda Aç kal n, former member of   
 TEDA  Board of Directors, electrical engineer and artist. The children   
 also visited Tüpra  Alia a Re  nery, where they met staff members and   
 learned about their jobs.
• Bursa Learning Unit organized a career festival to which people of   
 different professions were invited. Children had the chance to ask   
 questions about these jobs. The children also visited Olay Media Group,   
 where they talked with directors and columnists.

Page 7 
1st National Local Trainers Meeting
For the  rst time this year, all our local trainers attended the follow-up meeting 
on January 29-30, 2011 in stanbul. Around 350 trainers from Education 
Parks, Learning Units and headquarters participated in the meeting, where 
they found the opportunity to update their knowledge and share their 
experiences. Formerly, the meetings were held in separate groups according 
to activity. The  rst National Local Trainers Meeting hosted group activities by 
Volkan Müderriso lu, a session on presentation techniques and effective 
rhetoric by Seda Uzero lu, a “Local Trainer’s Forum” and various group 
meetings. 
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TEGV Teams at First Lego League!
This year’s local tournaments of International First Lego League (FLL) 
took place in zmir, Ankara and Istanbul; out of 13 TEGV teams that 
participated in the local tournaments, 5 were found exceptionally successful to 
be represented in the national  nals. In the FLL Turkey National Tournament 
which took place on March 5th, the Group Mezo team form our Diyarbak r 
Ba lar Education Park was awarded with the “Best Robot Performance Second 
Prize”.

FLL tournaments aim to acquaint children with science and technology while 
raising their awareness on issues of social responsibility, using the Lego 
Mindstorms technology and Lego Education products. At the FLL tournaments, 
children of age 9-16 are expected to develop projects that bring solutions to 
various global problems. The theme of this year “Body and Science” enabled 
children to  nd out more about issues related to biomedical engineering.

Page 9
TEGV Signs Protocol with Eski ehir Anadolu University
On March 29, 2011 a protocol has been signed between TEGV and Eski ehir 
Anadolu University as part of “Social Service Practices”. The protocol will 
encourage university students to become active responsible citizens by taking 
part in volunteer activities at TEGV’s education park in Eski ehir. The new 
protocol aims at utilizing education and student resources of the University in 
order to increase the Education Park’s volunteer capacity. Anadolu University 
Rector Prof. Dr. Davut Ayd n, Vice Rector Prof. Dr. Meryem Ako lan Kozak, 
TEGV General manager Nurdan ahin, TEGV Education and Volunteer 
Department Manager Suat Özça da , Volunteer Coordinator Ba ak Yalvaç and 
Eski ehir Education Park Manager Didem Ayd nmakina were present at the 
signing ceremony which took place at the Anadolu University. 

Page 10
TEGV Is Growing Stronger With Donors
• Journalist Yonca Tokba , who received the “Social Responsibility   
 Special Award” for her performance at the 32nd Eurasia Marathon,   
 donated her award worth 3,000 TL to TEGV.
• Turkey’s largest inspection, tax, and business consulting service   
 provider company PricewaterhouseCoopers supports TEGV by staging   
 the play “Under the Stars”. 30 of the company’s staff performed in the   
 play which was staged on March 28th at Mustafa Kemal Culture   
 Center and the income from the play was donated to TEGV.
• Successful businessman Tahsin Tarhan’s  rst book of photography   
 has been published and introduced to the public with a cocktail on   
 March 15th. Tahsin Tarhan donated the income from the book to   
 TEGV. The book named “Günden Kalan zler” includes travel    
 photographs from around the world, as well as commentaries from   
 famous personalities.
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Ad m Ad m Athletes at Runtalya Marathon for TEGV
Athletes of the Ad m Ad m (Step by Step) Initiative have run the “Runtalya 
Marathon” to again support TEGV. With the donations collected during the 
event, they aim to contribute to the building and maintenance of a new 
“Ad m Ad m Fire  y”.

Page 11
Carbon Footprint Reduced
TEGV, who signed the UN Global Compact in October 2007, published its 
second progress report. In the report, TEGV’s activities have been classi  ed 
under 4 main groups set out by the UN Global Compact. Our carbon footprint 
was reduced compared to the previous year. We will continue working on the 
following:
- Enabling easy disabled access in the foundation.
- Promoting the common use of the environment friendly 
 N-Computing system.
- Widespread application of the recently developed citizenship program.

10th Anniversary of Fireflies
Founded as a solution to bring hope and education to the earthquake struck 
regions after the Marmara earthquake in August 1999, TEGV’s Mobile 
Learning Unit project has reached its 10th year. The success it brought 
resulted in Mobile Learning Units travelling to other places, beaming stronger 
for more children. Thus, the project became known as “Fire  y Mobile 
Learning Unit”. On their 10th anniversary, the Fire  ies continue to glow with a 
 eet of 20 vehicles, having reached 579,802 children.

Page 12
Add and Support TEGV!
“Ekle Destekle” (Add, Support), the  rst project of the “+1 Social Step” 
initiative, has been introduced to the public with a press conference on 
March 11th. The project enables Internet users to support a volunteer 
organization of their choice only by downloading an add-on, which activates 
a toolbar on their Internet browsers. The add-on, which can be downloaded 
free of charge from www.ekledestekle.com, provides space for short news 
updates and advertisements. The income from the ads is then transferred 
to volunteer organizations. The  rst member volunteer organizations of the 
project are TEGV, TEMA and IKSV.

Page 13
TEGV Children Fight Germs with Hygiene Project
Unilever’ Lifebuoy and Domestos brands and TEGV will be cooperating in a 
new education project on hygiene which will continue for the next 3 years. 
With the 2 hours trainings, which will be implemented as of April 2011 in all 
TEGV sites, 215 thousand children will receive education on various aspects 
of hygiene and healthy living. The new Hygiene Project has been introduced 
with a press meeting on March 15th at TEGV’s Sema and Ayd n Do an 
Education Park in Istanbul. 

Pages 14-15
Children’s Rights Theaters 
As part of the “I Read, I Play” education program, a new theatre project is 
being carried out. As part of the activity, famous actors will come together 
with the children in TEGV Education Parks to rehearse plays about children’s 
rights. 1-2 actors will be responsible for every city and will do the rehearsals 
once every week in the city they are assigned to. During their absence, TEGV 
volunteers studying acting will replace them. At the end of the project in May, 
the plays will be displayed at open air locations in each city. At the beginning 
of June, the theatre groups from 11 cities will gather in stanbul to perform in 
a collective play.

Page 16
Children Write With “I Read I Play”
“I Read I Play” activities turn reading and writing into a fun activity for 
children while enhancing their imagination. As part of the project, Samsun 
Education Park children published a newspaper and a book. During the “I 
Read I Play” activity in our U ak Learning Unit, the children created a book 
called “My Kites”. Our stanbul Semiha akir Learning Unit welcomed artist 
Ayla Algan within the “I Read I Play” activity. After reading a short story to our 
children, they staged a short play from the stories they read. Spending some 
quality time with the children, Algan proposed to put on stage a play of 
Anatolian mythology.

“Istanbul, Our Home” Project Ends
Our “Istanbul, Our Home” project, which was carried out as part of the Istanbul 
2010 European Capital of Culture activities was  nalized with 
a closing festival. The project, which aimed at informing children on Istanbul’s 
various cultural and historical values, reached a total of 24,435 children 
through education programs held in TEGV’s 2 Education Parks, 
6 Learning Units, 2 Fire  ies and Culture Truck located in Istanbul. In the 
closing festival, which took place on December 30th, 2010, 220 children were 
given a guided Istanbul tour and visited the Panoram a Museum. The 
“Istanbul, Our Home” project was chosen by the Istanbul National Education 
Directorate to be implemented as a lesson in all primary education schools in 
Istanbul. The education program will be taken into curriculum with the name 
“Istanbul Lesson”.

Page 17
No More Violence in Sports with “Cup of Love” 
Our T rsan Fire  y visited Osmaniye, Sumbas for the “Cup of Love” sports 
activity to emphasize the need to bring an end to violence in sports. At the 
“Cup of Love” boys and girls of different ages from Sumbas Gazi Primary 
School played soccer together. T rsan Fire  y Representative Sava  Eki ili 
explained that their aim was to let children of different ages communicate 
through sports, teamwork, cooperation and to make them realize that sports is 
not a matter of winning or losing but a means to develop love, tolerance and 
fun. After the game, the  rst 3 teams were awarded with trophies and medals 
in memory of the event.

Children of Van Performed in the “Music Clubs Show”
Music education students of the Yüzüncü Y l University in Van organized a 
“Music Clubs Show” as part of the University’s social service practices. 
Different groups of TEGV children, who took part in music club activities in our 
Van Feyyaz Tokar Education Park, made dance, polyphonic chorus, folk music 
chorus and folk dance performances. The show was viewed by staff members 
of the university, TEGV staff, students, TEGV children and volunteers.

Page 18
Samsun Performs For TEGV Children
Children of our Samsun Education Park had a day full of theatre on January 
10th. 200 of our children watched the play “Cecü’nün Yer Cüceleri” by 
Küçükeller Theatre Actors. The play adapted from Umberto Eco’s novel tells 
about the beauties of our planet and how it is polluted 
by mankind. After the theatre performance, the children and the actors 
attended the opening of our “Dreams Workshop” exhibition, which included 
more than 160 artworks created by our children.

Project for Village Schools Started
In order to reach children who cannot come to our activity locations, 
volunteers from our Antalya Suna- nan K raç Education Park take our 
education activities to remote regions. The  rst activity was carried out at Da  
Primary School, 75 km away from Antalya. 1st grade children enjoyed a theatre 
play, which was performed by 18 TEGV volunteers. 2nd, 3rd and 4th grade 
students attended the “Dreams Workshop” activity and learned to make ebru, 
a traditional Turkish art. 5th grade children participated in the “Journey to 
Myself” activity and 6th, 7th and 8th grade children enjoyed the “Starting My 
Career Journey”.

Grass Roots Visits Our Izmir Education Park
On January 15th, our zmir Çi li Education Park hosted a group of 50 
employees from the German Grass Roots company. The guests brought along 
crayons for our children and together with 25 volunteers, 3 staff members and 
50 children they made a fun painting activity. The visit was organized by Carat 
Tourism, who also donated some books and games to our Education Park. The 
company Grass Roots also donated 1,000 EUR to be used in the 
transportation of our children.

Interview
Page 19
Gizem Özsoy: “What I learned at TEGV helped me pass the job interview”
Gizem Özsoy is a volunteer at TEGV’s Suna-Inan K raç Education Park in 
Antalya. Besides studying chemistry at the Akdeniz University, she recently 
started to work part-time in a multinational company. In the interview; Gizem 
tells the story on how she became a TEGV volunteer and how her experiences 
as a volunteer helped her during her job interview. 
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Guest Writer
Pages 20-21
Prof. Dr. Kamile Ün Aç kgöz
Active Learner Characteristics
Although we are born with a potential of life-long learning ability, 
we experience dif  culties in learning as we grow older. Researches have 
shown that learning dif  culties as well as failure in school are caused by 
traditional learning and teaching methods. Being smart, hard work or even 
knowing a lot is not the key to success. In order to be successful in school, 
one must apply strategic learning methods and have the characteristics of an 
active learner. So what are the characteristics of an active learner? Prof. Dr. 
Aç kgöz explains these under three headlines: (a) self-regulation, (b) active 
data processing, (c) learning strategies.

Interview
Pages 22-24
Istanbul Lesson
TEGV’s “Istanbul, Our Home” project, realized in cooperation with the Istanbul 
2010 European Capital of Culture Agency and the National Education 
Directorate of stanbul has been chosen by the Istanbul National Education 
Directorate to be implemented as a lesson in all primary education schools in 
Istanbul. The education program will be taken into curriculum with the name 
“Istanbul Lesson”. Mr. Muammer Y ld z, National Education Director of 
stanbul and our General Manager Nurdan ahin, have come together for an 

interview, where they gave information on the recent implementation and 
future objectives. Nurdan ahin explains that the motivation in starting this 
project was to advance the relationship between the city and its residents 
beginning from children. Muammer Y ld z states that the project was very well 
accepted and was so much appreciated that the idea of implementing it as a 
lesson came up. Right now, it’s being taught in grades 1-5 at primary schools 
in stanbul. By adding the project to the curriculum, the content will be widely 
spread throughout the schools in the whole city. TEGV and the National 
Education Directorate of Istanbul worked together in the implementation stage 
as well, forming a committee to prepare the content and activities of the 
lesson with contributions from Bilgi University. According to ahin, the main 
goal of the lesson is to explore Istanbul. Thus, they take children out and let 
them experience the city in all aspects. Besides, Muammer Y ld z is looking at 
the possibility to have the lesson taught in other grades too. He adds that after 
the project was included in the curriculum, universities in Istanbul also started 
elective lessons on Istanbul. Both ahin and Y ld z think that this will be a 
sample implementation for other cities and soon the project will be realized in 
more towns.

Education
Page 25
10 Young Social Entrepreneurs Received Their Awards
Launched in May 2010, BILGI Young Social Entrepreneur Awards aims to 
support young social entrepreneurs in Turkey. The project is realized by 
Istanbul Bilgi University in cooperation with the International Youth 
Foundation, Sylvan/Laureate Foundation, and TEGV. The  rst ten recipients of 
the BILGI Young Social Entrepreneur Awards were announced at a ceremony 
at the Pera Museum in Istanbul on February 3rd. Among those selected were 
two TEGV volunteers:  Samsun Education Park volunteer Hakan Süleyman 
Köse, who is promoting environmentally-friendly brick production that results 
in safer housing and Antalya Suna-Inan K raç Education Park volunteer Nevra 
At c , developer of the project named “Table-tennis for attention disorders in 
children”. The awards identify, recognize, and support accomplished social 
entrepreneurs, ages 18 - 29, throughout Turkey. The ten social entrepreneurs 
selected annually receive mentoring to develop their leadership skills and 
strengthen their impact in the community, attend customized training 
programs. Each  nalist also becomes eligible to receive cash awards to enable 
them to improve their projects.

Interview
Pages 26-27
Sezen Cumhur Önal
Bringing Up a Generation with Music
Sezen Cumhur Önal’s career started with writing articles on music; he went on 
to writing lyrics and making radio and TV programs on music. Önal has 
inherited his passion for music from his family, who were all involved in music 
and art. He then developed his passion into a bright career that goes back to 
1957, when he started writing for the weekly magazine “Yelpaze”. 

In the meantime, he was also making programs on the radio and was working 
as a DJ. “Yelpaze” magazine later became the inspiration for the name of his 
TV program “Müzik Yelpazesi”. The  rst time he came up with his famous 
expression “chocolate colored artist” was when he met Louis Armstrong in 
1959 at the Hilton Hotel in Istanbul. Önal started writing lyrics for foreign 
songs upon requests from famous singers of his time. He de  nes lyrics as the 
heartbeat of the music, saying that he never translated any lyrics but always 
wrote new lines. Due to his efforts in encouraging foreign singers to come to 
Turkey and sing songs with Turkish lyrics, he was awarded with various 
medals. In 2005, he received “Lordre Des Art Et Des Letres” and “Chevalier 
Des Arts” awards from France. Later in 2006, Italy awarded him with “Ordine 
Della Stella Della Soliderieta” and Chevalier awards. Sezen Cumhur Önal 
believes that there is a close bond between love and music. He  nds music in 
Turkey today promising, but missing in some ways. He is still writing lyrics and 
at the same time working on a new project.

NGOs from around the World
Page 28
The Child Rights Information Network (CRIN)
Its coordination unit located in England, Children’s Rights Information Network 
is building/maintaining a global network for children’s rights. Founded in 
1995, CRIN de  nes its objectives as (a) meeting the needs of organizations 
and people working for Children’s Rights, (b) making sure that UN Convention 
on the Rights of the Child is widely available and freely disseminated, (c) 
encouraging organizations to gather produce and spread information on 
children’s rights. CRIN is funded by Save the Children Sweden, Save the 
Children England, UNICEF, Plan International and International Save the 
Children Alliance. Swedish Ministry of Foreign Affairs and Worldvision also 
fund the projects. CRIN has more than 1,400 member organizations in over 
130 countries. Around 85% of the members are NGO’s. Every member is 
obliged to support UN Convention on the Rights of the Child, run activities on 
children’s rights and should be open to share information. CRIN membership 
is free. It is an open network and is unable to accredit 
or authenticate any members.
 

World of Books
Page 29

SEVEN COMPLEX LESSONS IN EDUCATION FOR THE FUTURE
Author : Edgar Morin
Publisher : stanbul Bilgi University Publishing
Features : Adult, 91 pages

THE MEMOIRS OF A SURVIVOR
Author : Doris Lessing
Publisher : Can Sanat Publishing
Features : Adult, 225 pages

BROTHERHOOD OF “WOOF WOOF”S
Author : Cemil Kavukçu
Publisher : Can Sanat Publishing
Features : Children’s book, 104 pages, with illustrations

BIBI’S BIZARRE BEASTIE BOOK
Author : Bibi Dumon Tak
Publisher : leti im Publishing
Features : Children’s book, 88 pages, with illustrations 

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






