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20 yıl önce, TEGV olarak yola çıktığımızda,
daha aydınlık bir gelecek için en büyük 
şansımızın eğitim olduğunu biliyorduk.

Çünkü inanıyoruz ki:
Eğitim güçtür. Eğitim haktır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde,
bazı çocukların, sahip olabileceği 

tek güç, tek fırsattır. 

Eğitim, sadece okumaya-yazmaya, sayı saymaya, 
bilgi edinmeye değil, öncelikle kendi gücünü 

keşfetmeye ve hayatta kalmaya yarar! 
Çocukları nasıl soğuktan korumak için giydiriyorsak, 

yorulmasınlar diye  kucağımızda taşıyorsak…
Kendi ayakları üstünde durabilsinler diye 

çocuklarımızı eğitimle desteklemek gerekir.

Biz, sevgiyle yaklaştığımız, bilgiyle donattığımız
çocuklarımıza dimdik yürümelerini, hayata karşı 

daha güçlü durmalarını sağlayacak becerileri 
ve özgüveni kazandırdığımıza inanıyoruz.
Çocuklarımız için okulun tamamlayıcısı, 
sokağın ve riskli ortamların alternatifiyiz.

TEGV’de çocuklarımız özgür bir ortamda en gelişmiş 
ülkelerdeki eğitim anlayışıyla tanışıyorlar. Çoğu gençlerden 

oluşan gönüllü ablalar ve ağabeyler, hayata bakışlarıyla 
çocuklarımıza örnek oluyorlar.  

Hayata zor koşullarda başlayan birçok insan, 
Sadece eğitim sayesinde, başarılı bir iş insanı, sanatçı, 

bilim insanı veya üst düzey  yönetici olabiliyor 
Biz de özellikle eğitim olanaklarının sınırlı olduğu 

bölgelerde, 20 yılda 2 milyondan fazla çocuğumuzu, 
eğitimin gücüyle destekledik.

Yeni programlarımızla, yeni umutlara.

Eğitim Gönüllüleri
Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

EĞİTİM GÜÇLENDİRİR!
EĞİTİM ŞANSTIR! EĞİTİM HAKTIR. 

eee



SUNA KIRAÇ’A MEKTUPLAR



20.YIL HEYECANI

Türkiye’nin gelişimi ve aydınlık geleceği için “Önce Eğitim” dedik! Ve 20 yıl önce 
eğitim aşkıyla yola çıktık. 

Ülkemize  ve çocuklarımıza olan inancımızla, Eğitim Gönüllüleri Ailesi olarak 
bugüne kadar 2 milyon çocuğumuzun geleceğine katkı sağladık. 

Bu yolculukta fark ettik ki Türkiye’de bizim gibi düşünen, Türkiye’nin geleceğini 
eğitimle aydınlanacağından emin yüz binlerce insan ve geleceği doğru eğitimle 

parlayacak milyonlarca çocuğumuz var. 

TEGV olarak, 20 yıldır bu sorumluluk sahibi insanları bir araya getiriyor ve birlikte 
harika  projelere imza atıyoruz. Bu nedenle biz çocuklarımıza, çocuklarımızın 

ailelerine, bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve çalışanlarımıza “Harika İnsanlar” 
diyoruz. 

Daha fazla çocuğumuz yaratıcılıklarını geliştirsin, sağduyulu ve akılcı kararlar 
versin, düşünmeyi, sorgulamayı öğrensin diye Türkiye’nin dört bir yanındaki 

etkinlik noktalarımızda, özgün eğitim programlarımızı uyguluyoruz. Yüz binlerce 
çocuğumuzu, sanatla, sporla, teknolojiyle tanıştırıyor, çocuklarımızın yeteneklerini 

keşfetmesine yardımcı oluyoruz. 

Biz 20. yılımızda, daha mutlu bir Türkiye için daha umutlu, daha olumlu duygular 
taşıyoruz. Çünkü biz 20 yılda eğitimle neleri başarabildiğimizi gördük ve 

kanıtladık. 

Tecrübemiz, bilgimiz ve eğitime olan sonsuz inancımızla, hedefimizi her 
zamankinden daha yüksek tutuyoruz. 

Bizler harika insanların neler yapabileceğini tüm Türkiye’ye göstermek için daha 
çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.

Bir destek aydınlık binlerce gelecek!
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VAROLUŞ NEDENİMİZ            

İki Milyonun Üzerinde Çocuğumuzun Umudu

Deneyimlerimiz, eğitim alanında kurumsallaşmanın ve bu 
kurumların yaşatılmasının çok önemli olduğunu gösteriyor. 
Ülkemizdeki sivil toplum hareketi içerisinde Eğitim 
Gönüllüleri en ince ayrıntısına kadar düşünülerek oluşturulan 
tesisleri ve özgün çalışmalarıyla topluma örnek modeller 
sundu. Bu çalışmalar, hem yurt içinde hem de yurt dışında 
akademik ve sosyal çevrelerin takdirini kazanarak farklı 
ödüllerle taçlandırıldı.

AMACIMIZ

Çocuk Seslerinin Peşinde

Amacımız; çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke 
ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, 
düşünen, sorgulayan, eleştiren, kendi iç yaratıcılığını 
harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara 
saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı 
gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak 
eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır.

Eğitim Gönüllüleri, oluşturduğu özgün eğitim programlarını 
ülke çapında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, İl 
Temsilcilikleri ve Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimlerinde 
gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir. 

DEĞERLERİMİZ

Bağımsızlık

Vakfımız tüm kurum ve kişilerden bağımsızdır.

Misyon Odaklılık

Kaynaklarımızı, Vakıf Senedimizde yer alan temel amaçlar 
doğrultusunda kullanırız.

Adalet, Eşitlik, Hoşgörü ve Saygı

Bütün çalışanlarımıza, gönüllülerimize, çocuklarımıza, 
bağışçılarımıza ve diğer paydaşlarımıza adalet ve eşitlik 
ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız. TEGV’de din, dil, ırk ve 
cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce ve inançlara saygı 
gösteririz. 

Güvenilirlik

Tüm uygulamalarımız konusunda saydamlık ve hesap 
verilebilirlik ilkelerine uyarız. Paydaşlarımızın gizlilik kaydıyla 
sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmayız.

İşbirliği ve Dayanışma

Bütün sivil toplum kuruluşlarını paydaşımız olarak görür; 
işbirliği, dayanışma ve paylaşım içerisinde olmaya özen 
gösteririz. 

Haklar ve Sorumluluklar

Tüm çalışmalarımızda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne 
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne titizlikle uyarız. Vakfımızın 
mütevellileri, yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanları aktif 
sorumlu yurttaşlığın gereklerini yerine getirir. Gelecek 
nesillerin kaynaklarını tüketmeden, bugünün kaynaklarını 
etkin biçimde kullanmaya önem verir ve bu duyarlılığı tüm 
çalışmalarımıza yansıtırız.

Yenilikçilik

TEGV, sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde yenilikçi bir 
yaklaşımı benimser, çalışmalarında özgün modeller geliştirir 
ve uygular. 

23 Ocak 1995 tarihinde ‘devlet tarafından verilen temel eğitime destek’ 
amacıyla kurulan TEGV, 20. yaşında ülkemizin eğitim alanında faaliyet 
gösteren en yaygın sivil kuruluşudur. Ülkemizde pek çok ilk’i gerçekleştiren 
Eğitim Gönüllüleri, 2 milyonun üzerinde çocuğumuza dokunarak aydınlık 
gelecek hayallerine katkı sağlamakta. On binlerce gönüllü ve yüz binlerce 
bağışçının desteğiyle oluşan harika insanlar halkasını her geçen gün 
büyüterek özgün eğitim modeli ile çocuklarımızın yarınlara donanımlı 
hazırlanıp umutla bakmaları için çalışmaya devam ediyor.

BAŞLARKEN…
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TEGV’in kuruluş aşamasında ne tür zorluklarla 
karşılaştınız?

1993 ve 1994’ü hatırlarsak… En değerli zamanlarımız 
krizden çıkmak için harcanıyordu. Bu dönemde Suna Kıraç, 
temel eğitimin önemine vurgu yaparak yola çıktı. 6-12 yaş 
aralığındaki çocuklarımızın sokakta edinebilecekleri kötü 
alışkanlıklardan çok, gönüllülerimiz vasıtasıyla, bilgiye nasıl 
ulaşabileceklerini öğretebileceğimiz sıcak etkinlik noktaları 
kurmak üzere harekete geçti.  Onları sevgiyle kucaklayalım, 
özgüven sahibi yapalım, ilişkilerinde cinsiyet, dil din 
farkı gözetmeyen bireyler olarak yetiştirelim diyerek yola 
koyuldu. 
Suna Hanım çeşitli iş çevrelerine mektuplar yazarak 
TEGV’de kurucu üye olarak yer almalarını istedi.

Bir topluluğun değil "halkın vakfı"

 “Türk toplumu yardımseverdir, yardımlarının nereye gittiğini 
bilirse alabildiğine cömerttir. Bu yüzden ne iş yaptığımızı 
topluma çok iyi anlatalım, eğitimin yaşamsal öneme sahip 
olduğunu toplumla paylaşalım, şeffaf olalım, hesap verebilir 
hale gelelim” dedi. Bunun için de bir grubun, bir topluluğun 

uzantısı halinde değil ‘halkın vakfı’ haline dönüşmekten 
bahsetti. Bu durum, tabi ki zaman isteyen zorlu bir süreçti. 
Yirmi senede iki milyondan fazla çocuğa dokunduk. 
Onların ve ailelerinin kader diye adlandırdığı yaşamlarına 
bir umut penceresi açtığımızı düşünüyorum. Yirmi sene 
önce bize gelen on yaşındaki çocuk bugün otuz yaşında. 
Bunların bir bölümü üniversite bitirdiler; birçoğu da 
gönüllümüz olarak çocuklara hizmet sunmaya devam 
ediyor. TEGV, bu bakımdan halkımız tarafından 
benimsendi diyebilirim. 

TEGV’e miras yoluyla bağış yapılması nasıl 
başladı?

Vakfımızın ne işlev yaptığını toplumla paylaştığımızda 
çocuğu olmayan ailelerin miras yoluyla Vakfa bağış 
yapmaları gelişmeye başladı. Bu hareketin ilk öncüsü 
Maksut ve Ayten Çavdar çiftidir. 

Çavdar Tarlasında Çocuklar

Maksut Bey, Çaycuma’da emekli olduktan sonra karısıyla 
birlikte Yalova’ya yerleşmişti. Bana TEGV’i neden 
kurduğumuzu sordu. “Bu Vakfın nasıl faaliyette bulunduğunu 
görmek isterim Cengiz Bey” dedi. Cuma görüşmüştük; 
pazartesi günü geldi ve öğleye kadar Parkımızı gezdi. 
Sonra bana herhangi bir geri bildirimde bulunmadı. 1999 
Depremi’nde Maksut Çavdar, maalesef eşiyle birlikte göçük 
altında kalarak hayatını kaybetti. Üç ay sonra vasiyetinde 
mal varlığını Eğitim Gönüllüleri’ne bıraktığını ablasından 
öğrendik. Mal varlığını vasiyet yoluyla Vakfımıza bırakan 
ilk kişi Maksut ve Ayten Çavdar’dır. Biz de Çaycuma’da 
Vakfımıza bıraktığı gayrimenkuller içerisinde yer alan 
bir binada Ayten-Maksut Çavdar Öğrenim Birimi’ni 
açtık. Şimdi hem onların isimleri yaşıyor, hem de onların 
bıraktıklarıyla Çaycumalı çocuklar geleceğe, yarınlara 
hazırlanıyor. 
Diğer bir miras bağışçımız da Nirun Şahingiray’dır. Kendisi 
Türkiye’nin saygın iş adamlarından birisi olarak Suna Kıraç’ı 
çok iyi tanıyordu ve Vakfın kurucu mütevellileri arasında yer 
almaktaydı. Kendisi de mal varlığını Vakfımıza bırakmak 
üzere vasiyetini yazdı. Şu anda Adapazarı’nda onun adını 
taşıyan bir Öğrenim Birimimiz, Ateşböceğimiz, her iki 
senede bir düzenlediğimiz Nirun Şahingiray Uluslararası 
Forumu ile adını yaşatmaya devam ediyoruz.

Eğitim Gönüllüleri sizce çocuklarımıza nasıl bir 
katkı sağlıyor?  

Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki etkinlik noktalarımıza 
gelenlerin büyük çoğunluğu imkânı kısıtlı ve çok kalabalık 
ailelerin çocukları. Bu çocuklar belki evlerinde yeterince 
şefkat görmüyorlar; belki isimleri bile anılmıyor. Çocuk, 
şiddetle evde tanışıp varlığını sokakta şiddetle sürdürmeye 
çalışıyor. Bizim etkinlik noktalarımıza geldiklerinde ise 
üniversite okuyan ağabey ve ablalarla tanışıyor. Çocuğun 
ruhuna hitap ediyor, sevgi ve ilgiyle onu yoğuruyoruz. 
Bilgiye nasıl ulaşacağını gösteriyoruz. Daha barışçı, daha 
sevecen, takım oyununa yatkın, işbirliği yapan bireyler 
olarak yetiştiriyoruz.

Cengiz
Solakoğlu

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı

NO
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Önce çocuk olacağız.

Sistemin bize öğretmeye çalıştığı olamazları kafamızdan 
sileceğiz.

Düşünce ve ifade özgürlüğü, olmazsa olmazdır.

Düşüncenin mevkii, hiyerarşisi, parası-pulu yoktur. 

Başkalarının “Hayal aleminde misin? Çocuk musun?” dediği 
kendi tutkularımızın peşinden gideceğiz.

Konuşanlardan değil, yapanlardan olacağız.

Biz işimizi ciddi yaptıkça, çocukların, anne-babalarının yüzü 
gülüyor. 

2015 yılında, 20. yaşımıza yaraşır biçimde, mevcut 
yapımızı daha da etkin kılarken, yeni hamleler yapacağız, 
hızımızı arttıracağız. Güçlü bir TEGV rüzgarı estirmek için 
sağlam planlama ve hazırlık yapmamız gerekiyor. 

Yönetim Kurulumuzun, TEGV’in orta vadeli geleceğini 
şekillendirmek üzere, Arama Konferansı’ndan çıkardığı 
sonuçlar, stratejik planımızın hazırlanmasında da ana 
omurgayı oluşturacak:  

1.TEGV modeli 20 yılda başarısını kanıtlamıştır. Mevcut 

modelin, verimliliğe azami özen gösterilerek korunması.

2. 2.TEGV dışı mekânlarda TEGV eğitim programlarının 
uygulanması.

3. “TEGV- online”

4. Sahaya daha fazla özgürlük ve yetki.

5. Gönüllülerimizin motivasyonunun arttırılması. 
Gönüllülerimizin eğitim-dışı alanlarda da desteklerinin 
alınması.

6. Eğitim programlarının içerik ve sürelerinin çalışılması.

7. İnsan kaynakları; organizasyon yapısı, süreç verimliliği 
ve yetkinliklerin analizi.

8. Diğer STK’larla işbirliğinin arttırılması. TEGV mekânlarının 
kullandırılması.

9. Düzenli, küçük bağış toplama hedefiyle yeni kaynak 
modellerinin çalışılması.

10. İletişim hızımızın arttırılması, içeriğin zenginleşmesi. 
Özellikle sosyal medyaya vurgu.

Şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da ne yaparsak, 
birlikte, omuz omuza yapacağız.

Yolumuz açık olsun.

Mete
Meleksoy

TEGV Genel Müdürü

NO

Şu ana kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da ne yaparsak, 

birlikte, omuz omuza 
yapacağız. Yolumuz açık olsun.

f



TEGV’e gittiğimde çok mutlu 
oldum. Orası insanın zihnini daha 
çok açıyor. Oynadığımız oyunun 
ismi Düşler Atölyesiydi. Sonra 
elbise giydik boyama yaptık. 
Onda da çok mutlu olduk. Bu 

günüm çok güzel geçti. 
Enes – Siirt Pervari

Bana güzel bir dünya gibi 
geldi, çünkü sınıfımızda güzel 

etkinlikler yaparak vakit 
geçiririz. Gelecekte ana sınıfı 

öğretmeni olmak isterim. 
Çünkü çocukları çok severim.

Şevval Yılmaz – Eskişehir

ÇOCUKLARIMIZIN
KALEMİNDEN 

TEGV



TEGV’de olmak beni 
mutlu ediyor. Ama 
her zaman burada 

kalamıyoruz.Bu yüzden 
çok üzgünüm.

 Ayşenur Pehlivan - Bursa

Benim için TEGV çok 
güzel. Arkadaşlarımı çok 
seviyorum. Arkadaşlarım 

benim için çok önemli. Ama 
ben burayı çok kötü ve sıkıcı 
sanıyordum. Öyle değilmiş. 
Aslında burası çok güzel ve 
heyecan verici bir yermiş. 

Dilan Sağdıç – Bursa

TEGV çocukların oraya gidip 
kitap okumasını sağlıyor. 

Çeşitli eğlenceler, oyunlar ve 
tabi ki tanışma yapıyoruz. 

Orada kitaplar var. Büyükler 
ve küçükler için bile var. 

Kitapların içinin bilgi ile dolu 
olduğunu biliyorsunuz.

Can – Siirt Pervari

TEGV’e gelirseniz hiç 
ayrılamazsınız, burası çok 

güzel. Burada her şeyi 
yapabilirsiniz. Suna Kıraç’a 

çok teşekkürler.
Muhammet Mustafa Çakır – Samsun

TEGV’deki herkes bize sevgiyle, 
mutlulukla, güvenle yaklaşıyor. 
Bizler de onlara aynı duygularla 

yaklaşıyoruz, onlara güven 
duyuyoruz. Ben ilerde öğretmen 
olmak istiyorum ve öğrencilerime 

TEGV’deki abi ve ablaların bize 
bağlandığı ve gösterdiği ilgi ile 
sevmek, mutlulukla bağlanmak 

istiyorum.
Ceren Öz – İstanbul



TEGV her çocuğun gelebileceği 
çok güzel bir yer. Herkesin 
TEGV’e bağış ya da yardım 

etmesi gerekir. 
Alper Göçmez – İstanbul

TEGV bana eğlence ifade ediyor. 
Sosyal faaliyetler oluyor. 

Özgür oluyoruz. Yanımızda siz 
oluyorsunuz. 

Mutlu oluyorum. 
Nur Zehra Aytüre – Eskişehir

TEGV’de çok mutluyum. Çünkü 
daha TEGV’de 8 hafta geçirdik 

İngilizce’den çok şey öğrendik. 
TEGV çok eğlenceli. Suna Kıraç 
ablaya çok teşekkür ediyorum. 

Burası çok eğlenceli…
Nur Efsan Tüfekçi – İstanbul



Mutluluk; çünkü oraya 
gidince etkinlik yapmayı 
daha iyi öğreniyorum. 
Kütüphanede bir sürü 
kitap var, onlara özen 

göstermek lazım.
Mustafa – Siirt Pervari

Herkesin okuma hakkı var, 
eğlenme hakkı var, oyun 
oynama hakkı var. TEGV’e 

siz de gelebilirsiniz…
Damla Nur İleri – Samsun

TEGV’e gelmekten çok mutlu 
oluyorum. Burada çok 

güzel şekiller ve resimler 
yapıyoruz. Kendimi çok iyi 

tanıyabiliyorum. 
Semanur Alabay – İstanbul

Eğitim Gönüllüleri Vakfı bana 
kavga etmemeyi, sevinmeyi, 
özgürlüğü, sevinci, eğlenceyi 

anlatıyor. Ben büyüyünce doktor 
olmak okuyarak geleceğimi kurmak 
istiyorum. Ve her zaman çalışmak 

mutlu olmak istiyorum. TEGV 
korkmamayı, heyecanlanmayı, 

sevinmeyi açıklar. 
Mustafa Yalçın – Eskişehir



TEGV Yönetim Kurulu Üyesi

Oktay
Özinci



13

Sizce TEGV ne demek?

İleride Türkiye eğitim tarihi yazılırken TEGV’in şöyle 
tanımlanacağını zannediyorum: 

Ülkemizin karşı karşıya olduğu birçok sorunun temelinde 
eğitim yetersizliğinin bulunduğu, bu sorunu çözmeden 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün 
olamayacağını, bilim çağının icaplarına uygun bir eğitim 
sistemi içinde, aydın, akılcı, sağduyulu, kendine güvenen 
ve hoşgörülü, memleketini seven ve ahlaki değerlere 
sahip bireylerin yetiştirilmesinin, ulusun bölünmezliğinin 
ve demokratik düzenin en büyük güvencesi olduğu inancı 
ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusunun sonucu 
olarak “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı” 1995 yılında 
kurulmuştur. Kurucuları, iş kadını Suna Kıraç liderliğinde 
bir grup iş adamı ve eğitim gönüllüsü kişilerdir.TEGV 
yıllar içerisinde büyüyerek eğitim alanında Türkiye’nin 
örnek alınan, saygı duyulan ve en yaygın gönüllü 
kuruluşu olmayı başarmıştır. Oktay Özinci’ye göre; TEGV 
bir umut perisidir. Işığı ile dokunduğunda aydınlık, zihin 
açıklığı, sevgi ve farkındalık gibi güzellikler aşılar!

Gelecekte TEGV’i nerelerde  ve nasıl görmek 
istersiniz?

Benim hayalim TEGV’e artık ihtiyaç duymayacak bir 
Türkiye! Çağdaş eğitim ilkelerini ve çocukların kendilerini 
geliştirebilme ortamını eğitim sistemine yerleştirmiş 
bir Türkiye! Ülkeyi dünyanın acımasız rekabet ve 
güç kavgası ortamında taşıyacak donanımlı çocuklar 
yetiştiren bir Türkiye!

Ancak, aynı zamanda da ülkenin eğitim seviyesi ve 
kalitesinin bu noktadan oldukça uzak olduğu gerçeği 
var. Bu nedenle TEGV’in görevi tamamlanmamıştır. Daha 
de etkili olacak şekilde, sürdürülebilir bir platformda, 
kendini yenileyerek, öncü ve örnek rolünü pekiştirmelidir.

TEGV’in eğitim sistemindeki rolünü ve 
çocuklarımız üzerindeki etkisini anlatır 

mısınız?

En önemli iki etkiden bahsedebiliriz. Birincisi TEGV yirmi 
yılda yarattığı modelle Türkiye’de nitelikli bir eğitimin 
sağlanması konusunda örnek teşkil edecek bir model 
oluşturdu. Yurt çapına yayılmış 80’e yakın sabit ve gezici 
etkinlik noktamızda üç temel ilkeye dayanan özel bir 
modelle çalışıyoruz. Çocuğa saygıyı esas alan gönüllü 
eğitmen modeli, öğrenme fırsatlarıyla dolu öğretim 
programları ve çocuk ruhuna hitap eden TEGV etkinlik 
noktaları.

TEGV, çocukların eğlenerek öğrenecekleri, gerçek 
hayatla bağı kurulmuş, çocuğun ve ihtiyaçlarının 
merkezde olduğu, oyun ve etkinlik temelli, renkli ve 
teknolojiyi etkin kullanan öğrenme ortamlarında ve 
çocuğun temel öğrenme ihtiyaçları üzerine inşa edilmiş 
bir eğitim modeli yaratmanın imkansız olmadığını 
gösterdi. Bu çok önemli bir konu.

Çocuklarımızın yaşam becerilerini 
geliştiriyoruz

İkincisi ise çocuklar ve diğer paydaşlarımız üzerinde 
yarattığımız eğitimsel ve sosyal etki. Bahsettiğimiz bu 
model çocuklarla, aileleriyle ve gönüllülerle buluşunca 
ortaya olağanüstü bir sinerji çıkıyor ve bu modele 
dahil olan herkesin öğrendiği, en önemlisi de gönüllü 
öğrendiği bir kültüre dönüşüyor.

Yaptırdığımız bilimsel temelli etki araştırmaları, eğitim 
programlarımızın ve gönüllü modelimizin çocukların 
yaşam becerilerini olumlu yönde geliştirdiğini, akademik 
başarılarını desteklediğini ve evrensel değerlere inanan 
aktif, sorumlu yurttaşlar olma yolunda önemli bir temel 
kazandırdığını ortaya koyuyor. Bu araştırma bulguları 
TEGV’e belli bir süre devam eden çocukların daha 
sorumluluk sahibi, farklılıklara saygılı, öğrenme becerisi 
yüksek, yeniliklere açık, özgüveni yüksek ve takım 
çalışmasına yatkın bireyler haline geldiğini ortaya 
koyuyor. 

TEGV bir umut perisidir. Işığı 
ile dokunduğunda aydınlık, zihin 
açıklığı, sevgi ve farkındalık gibi 

güzellikler aşılar!
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Unilever’in TEGV ile yürüttüğü "Eğlen, Öğren, Hijyen" projesi 

2011’den bu yana verimli bir işbirliği ile 
sürüyor. Ailelerin ve çocuklarının en iyi hijyenik

 şartlarda yaşamasına katkıda bulunmak ve
 çocukların hayatında hijyen alanında

 fark yaratmak için çalışıyoruz.

EğLEN,ÖğREN,HİjYEN
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u
Neden TEGV’i seçtiniz? 

TEGV, çocuklarımızın yaşamla ilgili her konuyu eğlenerek, 
severek öğrenmelerini önemseyen, varoluş nedenini 
“Türkiye’nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön 
koşulu, bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir” 
diye açıklayan ve ülkemizin dört bir yanında başarılı 
çalışmalara imza atan gönüllü bir kuruluş. Eğitim 
konusunda uzman olan ve Türkiye’nin en yaygın sivil 
toplum kuruluşu  TEGV ile çocukların hijyen gibi önemli bir 
konuyu eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri, hijyeni yaşam 
boyu sürdürecekleri bir alışkanlığa dönüştürmeleri  İçin bir 
araya geldik. TEGV’in eğitimdeki etkinliği ve bizim hijyen 
konusundaki uzmanlığımızı aynı projede buluşturmak, 
amacımız ve projenin veremliliği açısından oldukça iyi bir 
işbirliği oldu.  

TEGV ile yürüttüğünüz projeler hakkında 
bilgi verir misiniz? 

TEGV ile yürüttüğümüz Eğlen-Öğren-Hijyen Projesi (EÖH), 
2011’den bu yana verimli bir işbirliğiyle sürüyor. Ailelerin 
ve çocukların en iyi hijyenik şartlarda yaşamasına katkıda 
bulunmak ve çocukların hayatında hijyen alanında fark 
yaratmak için çalışıyoruz. Programla, çocukların yaşam 
boyu sürdürecekleri bir hijyen alışkanlığı geliştirmelerine 
destek olmayı ve daha kaliteli bir yaşam için çocuklarda 
hijyen farkındalığı yaratmayı amaçlıyoruz. Eğitim Parkları, 
Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri, Ateşböceği Gezici 
Öğrenim Birimleri ve okullarda uygulanmak üzere 1-2, 
3-4 ve 5-8. sınıflar için ayrı ayrı 3 düzeyde geliştirilmiş 

programın içerikleri iki bölümden oluşuyor. Birinci 
bölümde çocuklar, hastalığa neden olan mikrop, bakteri, 
mantar ve virüs türlerini aktif olarak katılacakları eğlenceli 
etkinliklerle öğreniyorlar. Mikropların bulaşma yollarını 
ve başta doğru el yıkama alışkanlığı olmak üzere bu 
mikroplardan korunmak için neler yapılması gerektiğini 
keşfediyorlar.  

Bu yıl ayrıca Domestos olarak genel kullanıma açık 
tuvaletlerde hijyen konusunda inisiyatif alıyoruz. Çünkü 
kısa süre önce yaptırdığımız bir araştırma ve sonuçlarının 
uzmanlarca da değerlendirilmesi, toplumumuzda genel 
tuvaletlerde önemli bir hijyen sorunu olduğunu ortaya 
koydu. Bunun nedeni ise çocukluktaki tuvalet eğitimine 
ve alışkanlıklarına dayanıyor. Bu nedenle programın 
ikinci bölümünde ise, çocuklarda tuvalet hijyeni bilincini 
geliştirmeyi amaçlayan etkinliklere yer vereceğiz. 
Çocuklara, ortak-umumi tuvaletlerde mikropların nerelerde 
olabileceği, tuvalet hijyeninin neden gerekli olduğu ve 
genel tuvaletlerin nasıl kullanılması gerektiği anlatılacak. 
Proje kapsamında, eğitim programının yanı sıra %100 
Hijyen Şenliği gibi programı destekleyici etkinlikler de 
düzenliyoruz. 

TEGV Ailesinden biri olarak 20. Yıl mesajınız 
nedir?  

Domestos olarak gayemiz sağlıklı nesillerin yetişmesine 
katkıda bulunmak. TEGV ile birlikte bunu layıkıyla 
yaptığımızı düşünüyoruz. Her şeyden önce sağlıklı ve 
eğitimli bir nesil için nice 20 yıllara!

Proje kapsamında eğitim 
programının yanı sıra %100 Hijyen 
Şenliği gibi programı destekleyici 

etkinlikler de düzenliyoruz.

NO



Mercedes-Benz desteği ile sürdürülen 
MobileKids Trafik Ateşböceği Eğitim 

Programı, ilköğretim çağı çocukların trafik 
bilgisi ve farkındalığını arttırmak amacıyla 

geliştirilmiş bir eğitim programı.

Neden TEGV’i seçtiniz?

Mercedes-Benz Türk, MobileKids Trafik Eğitim Projesini 
uygulamaya karar verdiğinde çocuklara yönelik bir 
projenin çocuk eğitimi konusunda uzmanlaşmış kuruluşlar 
tarafından yapılmasının doğru olacağından yola çıkarak 
TEGV’e işbirliği önerisinde bulundu. 

TEGV ile yürüttüğünüz projeler hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Son yıllarda azalma görülmesine rağmen, trafik 
kazaları ülkemizin öncelikli problemleri arasındaki 
yerini korumaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kaza 
istatistikleri gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, 
gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen kazalardaki 
ölüm ve yaralanmalardan etkilenen yaş grubunun daha 
çok çocuklar olduğu görülür. Ülkemizdeki çocukların, 
yollardaki kazalara karışma oranları, birçok ülkeden çok 
daha fazladır. Bunun en temel nedeninin, çocukların 
trafik ortamı ile ilgili bilgi ve becerilerinin yetersizliğinden 
kaynaklandığını yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır. 
Çocukları bu olumsuzluklardan korumak onlara özel  
“trafik eğitimi” ile mümkün olabilmektedir. 

Mercedes-Benz Türk ana şirketi Daimler AG, 2001 
yılında dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimini 

MobileKids adı altında başlattı. MobileKids, çocuklara 
bugünlere ve geleceğe yönelik yol güvenliği alışkanlıkları 
aşılayarak yardımcı olmayı amaçlar. Trafikte çocuk 
güvenliği alanındaki bu uluslararası eğitim programı 
MobileKids’in ev sahibi ülkesi Almanya’nın yanısıra 
Hindistan, Malezya, İsrail, İtalya, Çin ve Macaristan 
dahil olmak üzere, birçok ülkeden çocuk MobileKids 
programına katılmıştır. 

MobileKids Türkiye’de  2013 yılında uygulanmaya 
başlamıştır. Mercedes-Benz Türk ve TEGV (Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı) MobileKids Projesi’nin yurt dışındaki 
zengin deneyimlerini temel alarak, Türkiye şartlarına  
uyarlamış ve bu girişimi ulusal ölçeğe taşımışlardır.

Projenin amacı, 6-14 yaş arası ilköğretim çağı 
çocukların trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak ve 
trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını 
sağlamaktır. Trafik Eğitim Programı etkinlikleri, bu 
program için özel olarak üretilen tematik ateşböceğinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu ateşböceği, çocukların 
program içeriklerini uygulayabilecekleri özel donanım ve 
malzemeye sahiptir. Eğitim Programı, Daimler’in global 
düzeyde, birçok ülkede uyguladığı trafik eğitim programı 
“MobileKids” programından uyarlanarak geliştirildi.

vMOBILEKIDS

KURUMSAL İŞBİRLİKLERİYLE 
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Program; temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik 
kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel 
durumlar gibi modüllerden oluşmakta ve bu konularda 
çocukların yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Eğitim etkinlikleri, İlköğretim Okullarında okul 
bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde 
gerçekleştirmektedir. Ziyaret edilen okullarda her çocuk 
6 saatlik trafik eğitimi almaktadır. Program ayrıca 
çocukların yaz mevsiminde de eğitime katılabilecekleri 
şekilde zenginleştirilmiştir. 

Trafik Ateşböceği Şubat 2013’de Trafik Ateşböceği 
“Çocuklar Yollarda” sloganıyla  Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde ilköğretim çağındaki çocuklara trafik 
eğitimi vermeye başlamıştır.  Ateşböceği ilk durağı 
olan İstanbul’da 6 ay eğtim verdikten sonra Kırıkkale 
Yahşiyan ilçesine geçmiş, Ekim 2013’de Yozgat Sorgun 
ilçesindeki çocukları eğitmek üzere Yahşiyan’dan 
ayrılmıştır. 2014 Nisan ayından itibaren Bayburt ilinde 
eğitimlerine devam etmektedir.

Projenin ilk 5 yılında,  her yıl 3-4 farklı ilde bulunan 
yaklaşık 7-8 okulda  etkinlik yapılması,   her yıl 1-2 
coğrafi bölgeye gidilmesi ve 5 yılın sonunda ülkemizin 

7 bölgesine ulaşılması planlanmaktadır.

Trafik Ateşböceği, sadece çocukların değil, gittiği kent 
merkezlerinde büyüklerin de ilgisini çekmektedir. Bundan 
yola çıkarak trafik ile ilgili özel gün veya dönemlerde 
yetişkinlerin de katılabileceği etkinliklere de programda 
yer verilmiştir.

Trafik Ateşböceği’nin yanı sıra MobileKids web sitesi 
http://www.tr.mobilekids.net  projenin bir diğer önemli 
aracını oluşturmaktadır. MobileKids web sitesi  içerdiği 
trafik konulu  oyunlarla çocuklara eğlenerek öğrenme 
fırsatı  sunarken,  ailelerine trafik eğitimi konusunda 
yararlı bilgiler vermektedir. Gelişmeleri sosyal medyada 
da paylaşmak için projenin ayrıca bir Facebook sayfası 
da facebook.com/mobilekidsTurkiye bulunmaktadır.

TEGV ailesinden biri olarak 20. Yıl mesajınız 
nedir?  

Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan eğitim alanında 20 
yıldır çalışmalarına başarıyla devam eden on binlerce 
çocuğun aydın, bilgili ve güvenli yetişkinler olmalarına 
katkı sağlayan TEGV’in daha nice yıllar bu kutsal 
görevini devam ettirmesini diliyoruz.

MobileKids web sitesi içerdiği 
trafik konulu oyunlarla çocuklara 

eğlenerek öğrenme fırsatı 
sunarken, ailelerine trafik 

eğitimi konusunda yararlı bilgiler 
vermektedir.

NO



Kipa desteği ile sürdürülen İyi Yaşam Eğitim Programı, çocuklara 
kendilerini keşfetme ve gerçekleştirme yolculuklarında yardımcı 
olmayı; hissettikleri ve düşündüklerinin farkına varmaları için 

fırsatlar sunmayı; fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimlerine 
katkı sağlayarak çocukların kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri 

amacıyla iyi olma hallerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

vİYİ YAŞAM
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Neden TEGV’i seçtiniz? 

Kipa olarak iki önceliğimiz olan Gençlere Fırsatlar 
Yaratmak ve Sağlıklı Yaşamı desteklemek konularına 
uygun ve süreklilik teşkil eden bir proje yaratmak 
istiyorduk.  TEGV bize “İyi Yaşam” projesini anlatınca, 
“Bu tam bize göre bir proje” dedik.  TEGV sadece çok 
iyi repütasyonu ve tecrübesi olan bir STK’nın ötesinde, 
yeni fikirlere, interaktif çalışmalara da açık bir ortak.  
Hem merkezimiz olan İzmir’de, hem de Türkiye genelinde 
iyi bir altyapısı var, gönüllülük çalışmaları güçlü; en 
önemlisi, günümüz çocuklarının interaktif eğitime ihtiyaç 
duyduğunu anlıyor ve bunu sağlıyor. Bu yüzden, TEGV ile 
çalışmaya karar verdik.

TEGV ile yürüttüğünüz projeler hakkında 
bilgi verir misiniz? 

TEGV ile devam eden ve 2-8. Sınıf arasındaki çocuklara 
sağlıklı ve iyi yaşam için gerekli becerileri kazandırmayı 
amaçlayan İyi Yaşam Projemiz ile 3 yılın sonunda 
160.000 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile 
TEGV’e devam eden ilköğretim çağı çocuklarının; öz 
farkındalık-öz yönetim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite 
yoluyla iyi yaşam becerilerini edinmelerini sağlamayı, 
böylece yaşam kalitelerine olumlu katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. Projemizin özel hedefleri doğrultusunda, 
çocukların kendilerini tanımalarını, onların sağlıklı 
beslenme beceri ve tutumlarını geliştirmelerini ve son 

olarak çocukların temel hareket becerilerini öğrenmelerini 
ve uygulamalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda TEGV’in 
Eğitim Programı 1, Eğitim Programı 2 modüllerine, Yaz 
Kulubü’ne ve Okul Programı’na destek oluyoruz. Her 
yıl TEGV’in Eğitim Parkında, Kipa çalışanlarının da 
katılımıyla düzenlenen şenliğe katılım gösteriyoruz.

TEGV ailesinden biri olarak 20. Yıl mesajınız 
nedir?    

TEGV ile işbirliğimizin üçüncü yılına girdik. TEGV 20, 
Kipa da 22 yaşında. Yirmili yaşlar, geçmişteki başarıları 
kutlamak, tecrübeleri değerlendirmek ve ileriye yönelik 
planlar yapmak için çok iyi bir zaman. TEGV’i kutluyor, 
gelecek kuşaklara yaptığı katkıyı tebrik ediyoruz.

“Yirmili yaşlar, geçmişteki 
başarıları kutlamak, 

tecrübeleri değerlendirmek 
ve ileriye yönelik planlar 
yapmak için çok iyi bir 

zaman.” 

NO
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u
Yapı Kredi’nin 2006 yılından bu yana sürdürdüğü 

“Okuyorum, Oynuyorum” projesi, çocuklarımızın okuma 
alışkanlığını geliştirmeye yönelik farklı yöntem ve 

teknikler içeriyor. 

OKUYORUM, OYNUYORUM
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u Neden TEGV’i seçtiniz?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımımızın temelini 
kurumsal vatandaşlık bilinciyle sürdürdüğümüz ekonomik 
sorumlulukların yanı sıra,  doğal çevreyi koruma, 
çalışanlarına sağlıklı, güvenli, eşitlikçi çalışma ortamı 
sağlama, faaliyetlerine ilişkin doğru ve şeffaf bilgiler 
sunma ve toplumun refah düzeyini yükseltecek eğitim 
ve kültür-sanat konularındaki projeleri desteklemek 
oluşturuyor.

Günümüzde kurumlar sadece kendi sektörlerinde 
gösterdikleri faaliyetler ile değil, hayata geçirdikleri 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile hem tüketicinin, 
hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Sürdürülebilirlik 
yaklaşımı, kurumların yapısını güçlendirirken aynı 
zamanda rekabet güçlerini de artırıyor. Biz de Yapı 
Kredi olarak topluma faydalı bir kurum olabilmek için 
geliştirdiğimiz her projeye bu gözle bakıyoruz. 

Öte yandan Yapı Kredi olarak ülkemizin eğitim 
alanındaki önemli bir sorunu olan okur-yazarlık oranının 
artırılması ile ilgili pek çok projenin içerisinde yer aldık ve 
almaya da devam ediyoruz. 

1995 yılından bu yana Türkiye’nin geleceği olacak 
çocuklara yatırım yapan ve Türkiye’nin dört bir yanında 
bulunan eğitim parklarında gönüllülük esasına dayanan 
yapılanmayla eğitime destek veren TEGV ile de bu 
yönde ortak bir payda da buluşuyoruz. Her iki taraf 
da Türkiye’ye ve Türk halkına değer katma amacıyla 
hareket ediyor. TEGV’in profesyonel ve sonuç odaklı 
çalışma anlayışı, deneyimi, toplumda oluşturduğu saygı 
ve güven, ülke çapında yaygın örgütlülüğü ve Türkiye'nin 
eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum 
kuruluşu olması TEGV ile işbirliğimizi güçlendiren ve bu 
ortaklıkların sürdürülebilir olmasını sağlayan en önemli 
unsurlar. Bu nedenle TEGV’i bir anlamda eğitim alanında 
stratejik iş ortağımız olarak görüyoruz. 

TEGV ile yürüttüğünüz projeler hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Yapı Kredi olarak eğitim alanında 2006 yılından 
beri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle 
ilköğretim çağındaki çocukların okuma alışkanlığını 
geliştirmeleri amacıyla “Okuyorum Oynuyorum” projesini 
yürütüyoruz. Okuyorum – Oynuyorum Eğitim Programı, 
6-14 yaş grubu (1-8. sınıf) çocukların okuma becerilerini 

geliştirmek amacıyla her sınıf düzeyi için seçilmiş 10 
ayrı kitaptan/öyküden ve bu öyküleri anlamaya yönelik 
çalışmalardan oluşuyor. Program, Milli Eğitim Bakanlığı 
Türkçe öğretim programının genel ve özel amaçlarının 
yanı sıra yaratıcı okuma ve dinleme becerilerini 
geliştirmeyi hedefleyen çok çeşitli yöntem ve tekniği 
içeriyor. 

Okuyorum Oynuyorum Eğitim Programı, TEGV’in 3.500’e 
yakın gönüllüsü tarafından Türkiye çapındaki eğitim parkı 
ve öğretim birimlerinde, bu proje için özel tasarlanmış 
“Okuma Adası” adı verilen etkinlik odalarında 
uygulanıyor. 2015 yılı sonuna kadar da 130 bin çocuğa 
bu programla ulaşmayı hedefliyoruz. 

Yapı Kredi olarak 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu çalışma 
ile çocukların gelişimine katkıda bulunacak ek faaliyetler 
de düzenliyoruz. Edebiyat şenlikleri ve yazar-çocuk 
buluşmaları, ünlü sanatçılarımızın da desteklediği ve 
Çocuk Hakları Bildirgesi’nden seçilen 12 temel ilkenin 
senaryolaştırıldığı “Sokak Tiyatroları” bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler arasında yer alıyor.  

Renkli Kalemler projemiz ise deneyimli gazetecilerin 
desteği ile Okuyorum Oynuyorum programı için 
benimsediğimiz ve ilk olarak 2014 yılında hayata 
geçirdiğimiz bir konsept… 

İçerik bakımından Okuyorum Oynuyorum’un hedef ve 
misyonunu bir adım daha öne götürecek bir proje olarak 
değerlendirilebilir. Proje ile çocukların "dinleme-anlama" 
ve "konuşma-anlatma" becerilerini geliştirmelerinin 
ötesinde araştırma, kendini doğru ifade etme ve yaratıcı 
düşünme gibi konularda beceriler kazandırılmasını 
hedefliyoruz. 

TEGV Ailesinden biri olarak 20. yıl mesajınız 
nedir?  

"Türkiye'nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön 
koşulu, bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir” 
düsturuyla kurulan, Türkiye’de benzeri az bulunan 
gönüllülük anlayışını benimseyerek bu kültürü merkezine 
yerleştiren TEGV’in 20.yılını kutluyoruz 

Ülkemiz için çok değerli olan bu vakfın 20 senede 
edindiği tecrübeyi, daha fazla gönüllüye ve çocuğa 
ulaştırmasını temenni ediyor, misyonu temel eğitime katkı 
olan TEGV ile gelecekte de farklı projelerde buluşmayı 
umuyoruz.



GÖNÜLLÜLERİMİZİN
GÖZÜNDEN 

TEGV
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≠ Benim TEGV’im gökyüzüm... Sıcak, samimi, 
geleceğe ışık tutan, sevgiyle bütünleşmiş, 
kendilerini gönülden gönüllü olmaya adamış 
çocukların, gençlerin, ablaların, abilerin, kısaca 
herkesin mutlu mesut yaşadığı, Güneş’i hiç 
batmayan bir gökyüzüdür... TEGV yüreğimizin 
bir parçası, yaşam biçimimiz ve nice başarılı, 
güzel geleceklerin muhteşem durağıdır... TEGV en 
hayatımızdır... Nermin PUNAR

≠ Benim TEGV’im ‘Cumartesi sabahı niye erken 
kalkıyoruz? Ama bugün hafta sonu değil mi?’ 
diyen küçük meraklı bakışların özgürlüklerini ilan 
ettiği yerdir. Bahadır EDEN

≠ Benim TEGV’im minik arkadaşlarımla eğlenerek 
öğrendiğimiz “kurum ötesi” biricik yerim! Bizim 
TEGV’imiz; eğlence dolu birikimimiz!
Emre AYKIN

≠ Benim TEGV’im; geleceğimizin aydınlığı 
küçük kardeşlerimize bir şeyler katabilmenin 
mutluluğunu yaşarken, aslında kendime 
daha çok şey kattığımın farkına vardığım yer. 
Miniklerimizin tatlılıklarıyla, şirinlikleriyle ve 
bir tebessüm karşılığında verdikleri kocaman 
sevgileriyle huzurla dolduğum; belki de kendimi 
en iyi, en rahat hissettiğim yer Benim TEGV’im. 
Aynı zamanda özgün eğitim içerikleriyle; 
kardeşlerimizin yeteneklerinin farkına 
varmalarını, kendilerini geliştirebilmelerini 
ve daha iyi ifade edebilmelerini sağladığı 
için geleceğe umutla bakabildiğim yer Benim 
TEGV’im. Daha da yayılsa, TEGV’in güneşi bütün 
ülkemizi aydınlatsa… İyi ki varsın TEGV! 

Sibel GEDİK

≠ Kimse bilmese de varlığını ve bilip de gönül 
vermese de sen hep varsın TEGV. Umutlarınla, 
yardımların, gönlünle gönüllülerinle hep varsın. 
20 yıldır uzanan ellerin ve birleştiren gönüllerinle 
iyi ki varsın iyi ki doğdun TEGV. Deniz SAĞLAM

≠ Çocuklara verilecek iyi bir eğitimin ileride 
nelere yol açacağını bugünlerde daha iyi tahmin 
ediyoruz. Mutlu çocuklar mutlu gelecek demek, 
mutlu gelecek ise herkesin hayali. Çünkü dolaylı 
yoldan kendimiz için çabalıyoruz aslında... 
Hayatlarını değiştirdiğimiz, yüzlerindeki 
gülümsemelerin sebebi olduğumuz çocuklar 
ilerde belki kendi çocuklarımızın öğretmenleri 
ya da doktorları olabilir. Tamam tamam çok ileri 
gitmiş olabilirim ama hayali bile güzel, değil mi? 
Ceren ERDOĞDU

≠ Benim TEGV’im çünkü… Bir çocuk bir dünya 
demek. Onların dünyasına iyiye ve güzele ait ne 
varsa katabilmek bizim için onur ve mutluluk 
demektir. Bizim dünyamız onların sevgi dolu 
dünyasıyla birleşince ufacık kalplerin kocaman 
yürekleri oluyoruz. Meryem KISABOYUN

≠ Benim TEGV’im acısıyla tatlısıyla, büyüğüyle 
küçüğüyle koskocaman bir aile… Ve ben bu 
ailede olduğum, çocuklarımın yüzlerinde ki o 
gülümsemeleri gördüğüm için çok mutluyum. 
Ecem ÇOLAK

≠ Benim TEGV‘im çocukların gelişimine ve 
kendilerine olan özgüvenlerini kazanmalarını 
sağlayan, baskı atmosferinden uzak ve katı 
disiplinli kuralların etkisinde kalmadıkları yerdir. 
Ekrem DUMAN

Benim TEGV’imde çocuklar 
koşar zaman durur. 

Ayrıcalık yok olur, fırsatlar 
biter odalarımızda. Herkes 

kendisi olur keşfeder 
dünyasını özgürlük 

deryasında.
Seçil SEÇKİNER

Benim için “gönüllü” olmak 
demek, kalbimin sadece 

kendim için değil artık onlar 
için atması demektir.  

Özlem TEZERİŞENER
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≠ Benim TEGV’im kendimi en iyi şekilde ifade 

ettiğim, çocuklarla birlikte çocuk olup,  kendi 

çocukluğumda yaşayamadığım duyguları 

yaşadığım yerdir. Özkan ŞAHİNOĞLU

≠ Benim TEGV’im çocuklar için bir üniversitedir. 

Küçük yüreklere kocaman emek verir. Gönül  

hazinesi barındıran  yerdir. Her gün bir şeylerin 

keşfedildiği ve kendimizi geliştirdiğimiz yerdir. 

Neşe ve mutluluk kaynağımdır. Veysel ÇELİK 

≠ Benim TEGV’im, hayatıma renk ve canlılık 

katıyor. Benim TEGV’im, ruhumu gençleştiriyor. 

Benim TEGV’im, öğretmenlikte başarımı arttırıyor, 

arkadaşlarımın arasında beni farklı kılıyor. Zana 
ARSLANARGUN

≠ Benim TEGV’im eğitip öğretirken çocukların 

yüzlerini güldürür. Ahu UZLA

≠ Benim TEGV’im çocuklarım, mutluluğum, 

umudumdur. Her hafta çocuklarım küçücük 

elleriyle sımsıkı sarılıp günümün aydınlanmasını 

sağlar, güzel yürekleriyle yüzümü tebessümleriyle 

de geleceğe umutla bakmam için içimi ısıtırlar. 

Fatma Öznur OKUŞ

≠ Benim TEGV’im; insanlardan uzak, çocukla 

çocukça yaşamaktır ve benim TEGV’im çocuklara 

dokunabilmektir! Nazlıcan ZÜBERİ

≠ Her çocuklarımla buluşmamda, onlarla 

geçirdiğim her saniyede hayal gücümün sınırlarını 

zorladığım, masumiyeti, sıcaklığı en yüksek 

seviyede yaşadığım yer benim için TEGV. Bir gülüş,  

tüm dünyalara değer sözünü en iyi anladığım 

yer benim orası. Çıkarsız, beklentisiz saf sevgiyi 

ve güzellikleri bulduğum yer benim için. Benim 

TEGV’im benim diğer Evim. Hazel TOPÇU

≠ Şöyle bir bakıyorum da dünyaya;  bütün devlet 

adamlarının, ünlülerin, evsizlerin, öğretmenlerin, 

kısaca tüm o yetişkinlerin bir zamanlar minik 

kalpli birer çocuk olduklarına inanmak ne kadar 

güç. Kim bilir hangi üstatların emekleri var 

üzerlerinde ya da hangi anne babaların ihmalkâr 

tavırları ile küçük hayalleri hep yıldızlarca uzak 

kaldı gökyüzünde. Çocuk kalbine dokunan her 

duygunun, iyiliğin ve fedakârlığın uzun yıllar 

hatırlanacağını düşünürsek, bizler TEGV ailesi 

olarak onlara gelecekleri boyunca ekebilecekleri 

vefakâr tohumlar veriyoruz. Barış ÖZCAN

Tekliğim, çokluğum 
Evim, evrenim, evrimim 
Gönlüm, gönüllülüğüm 

Vakfım TEGV’le her zaman 
her şeye varım. 

Zuhal ÇELİMLİ

Benim TEGV’im Türkiyemin 
aydınlığa açılan kapısıdır.

Münire ÇOBAN



≠ Benim TEGV’im çocukların gelmek için etkinlik 

gününü iple çektiği, heyecanla geldiği, mutlulukla 

ayrıldığı yerdir. Benim TEGV’im, çocukların 

geldiklerinde karşılarında güler yüzlü gönüllü 

abiler, ablalar bulduğu yerdir. Benim TEGV’imde 

personel yoktur, yönetici yoktur; kendilerini 

çocuklara bir şeyler kazandırmaya, çocukları 

mutlu etmeye adayan büyük yürekler vardır. 

Hamza ORHAN

≠ Pırıl pırıl bakan gözlerle dolu bir çiçek bahçesidir 

benim TEGV’im. Dünyaları avuçlarına sunmak 

isteyecek kadar çok seversiniz o minik kalpleri... 

Oynanan her oyunun, çizilen her resmin, söylenen 

her şarkının küçücük kahramanları vardır. Ve 

her baktığınızda ömrüm o kahramanlarla geçsin 

dersiniz... Özlem YALÇIN

≠ Bazen bir çocuğun kahkahası, bazen bir çocuğun 

öğrendiği bir kelime, bir diğerinin ise çaldığı ve 

söylediği bir melodi oluyor insan TEGV’de. Benim 

TEGV’im çocuklarla nefes alıp, onlarla gülmek, 

onlara öğretip ama en çok da onlardan öğrenip, 

onların renklerini onlarla yaşamak ... Ezgi 
BAYRAKDAR

≠ Benim TEGV’imde kuralları ve sınırları hep 

küçük kardeşlerin gökkuşağı kadar renkli fikirleri 

oluşturur.Benim TEGV’im güzel yarınlar için 

çıkılan yolculukta hiç bitmeyecek olan UMUT 

ve yol arkadaşlığıdır.Benim TEGV’im BİZİM 

GELECEĞİMİZ ! Şule SÖNMEZ

≠ Benim TEGV’im yalnızca benim değil, annemin, 

babamın, kardeşimin, 3 aylık kızımın ve tüm 

dünya insanlarının TEGV’idir. Benim TEGV’im 

çocukken bana yansıttığı ışığı şimdi diğer 

çocuklara ve aileme yansıtmama vesile oldu… 

İnanıyorum ki bu ışık hiç sönmeyecek, nesilden 

nesile aktarılacak. Ercan PADİR

≠ Benim TEGV’im kişiliğimin dönüm noktalarından 

biriydi. Hiç tanımadığın insanların hayatlarına 

ışık olmak mükemmel bir duyguydu. Benim 

TEGV’imde çocuklarım hep umutla sorgulayarak 

ve öğrenerek bakıyor hayata... Burcu ÜNAL

≠ Eğitimin sadece Milli Eğitim’e bırakılamayacak 

kadar önemli olduğu bilinciyle işimizi severek 

yaparken zoru başarıyor, imkânsız için biraz 

zaman istiyoruz. Yusuf DEMİRCİ

Benim TEGV’im hayatı çocuk 
oyununa çeviren eğitsel bir 

oyun bahçesidir.
İsmail AYDOĞAN

Benim TEGV’im sıcacık bir 
yuva, Bir düş bahçesi, 
Bulutların üstünde bir 

özgürlük ülkesi. 
Dilara AR



1995

2003

1996

2004

1997

2005

1998

2006

23 Ocak 1995 
tarihinde 55 kişilik 
Mütevelli Heyeti 
ile TEGV kuruluyor. 
Başkan; Yılmaz 
Büyükerşen. 1 Eylül 
1995’de bilgisayar 
destekli eğitim merkezi 
açılıyor ve ilk Öğrenim 
Birimleri açılıyor. 
Gönüllüler Akademisi 
oluşturuluyor.

23 Nisan “Teleton” kampanyası 
yapılıyor.  Nokia sponsorluğu ve 
IYF (Uluslararası Gençlik Vakfı) 
işbirliği ile ilk uluslararası eğitim 
projesi işbirliği olan “Düşler 
Atölyesi” projesi başlıyor. Bingöl 
depreminin ardından, Bingöl’de 
Çadır Öğrenim Birimi kuruluyor. 5 
Aralık- Dünya Gönüllüler Günü 
kutlanmaya başlanıyor. Doğan 
Medya Grubu iletişim sponsoru 
oluyor. Etkinlik noktalarımız 
dışındaki çocuklara da ulaşmak 
için Toplum Merkezleri ile 
işbirliği yapılıyor.

TEGV’in ilk Eğitim Parkı 
olan Fındıkzade Eğitim 
Parkı, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in 
katıldığı törenle hizmete 
giriyor. Çağdaş Ders 
Kitapları Projesi 
başlatılıyor. “Karanlığa 
Kızma Bir Mum Yak”; 
Vakfın çalışmaları medya 
aracılığıyla kamuoyu ile 
paylaşılıyor.

Sponsorlu Eğitim Program-
ları hayata geçiriliyor. 1 
Mayıs- 23 Nisan “Teleton” 
Kampanyası  gerçekleşti-
riliyor. Beşinci Teleton 
Kampanyası çerçevesinde, 
ülkemizde ilk kez 9 ulusal 
televizyon kanalı aynı saatte 
“Eğitim Gönüllüleri Ortak 
Yayını” gerçekleştiriyor. 
Uluslararası Gençlik 
Vakfı’ndan TEGV’e “Üstün 
Başarı Sertifika”sı veriliyor. 
Nestle ile “Beslenebilirim”, 
Eczacıbaşı ile “Genç Mu-
citler”, Arçelik ile “Eğitimde 
Gönül Birliği” programları 
başlıyor.

İlk TEGV kitapları olan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı Okumaya 
Başlıyorum, Hayat 
Bilgisi 1-2, Türkçe 1-2-3 
kitapları yayımlanıyor. 
Yaz Okulları 
uygulamaları başlıyor.

Türkiye’nin önde gelen marka 
ve kurumlarının sponsorluğun-
da, kurumsal sosyal sorumluluk 
ve STK’lar arasındaki bağı 
kuvvetlendirmek amacıyla 
uluslararası “Markamın Ruhu” 
konferansı düzenleniyor. 
İstanbul ve Ankara dışında, 
Van, Diyarbakır ve İzmir’de 
gönüllü motivasyon toplantıları 
gerçekleşiyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile sosyal etkinliklere 
destek projesi imzalanıyor. 
Kraft ile “Oyunlarla Spor”, 
Citigroup ile “Birikim” pro-
gramına başlanıyor. Ulaşılan 
çocuk sayısı: 694.368 

Eski ABD Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance TEGV etkinlik 
noktalarını ziyaret ediyor. 
Milliyet gazetesinin desteği 
ve seçkin sanatçıların 
katılımıyla “Şark’ı 
Söylüyoruz”  dizi konserleri 
düzenleniyor.  Elde 
edilen gelir, Göneydoğu 
Anadolu’da açılacak 
öğrenim birimlerine tahsis 
ediliyor. TEGV, Dünya 
gazetesi tarafından yılın en 
başarılı STK’sı seçiliyor.

TEGV çocukları First Lego Lig 
Turnuvası’nda Şampiyonluk 
Kupası’nı kazanıyor. 
Kurucumuz ve Onursal 
Başkanımız Suna Kıraç’ın 
“Ömrümden Uzun İdeallerim 
Var” kitabının gelirleri Eğitim 
Gönüllüleri’ne bağışlanıyor. 
Yaygınlaşmak amacıyla 
“İl Temsilciliği” uygulaması 
başlatılıyor. 5 Aralık’ta I. 
Dünya Gönüllüler Konferansı 
düzenleniyor.  Yapı Kredi 
ile “Okuyorum Oynuyorum”, 
Visa Europe ile “Renkli 
Ufuklar” programlarına 
başlanıyor.

20 YILDA



1999

2007

2000

2008

2001

2009

2002

2010

Ağustos 1999 
Marmara Depremi’nden 
etkilenen yurttaşlarımıza 
destek olmak amacıyla 
“Hayat Projesi” ve 
“Umut 2000” otobüsleri 
projesi geliştiriliyor. İlk 
“Teleton” Kampanyası 
düzenleniyor. Yeni 
etkinlik noktaları 
açılmaya devam ediyor.

TEGV yerel eğitmenler 
aracılığı ile gönüllü 
eğitimlerini gerçekleştirmeye 
başlıyor. Ateşböcekleri 
için yeni standart eğitim 
programı uygulanmaya 
başlanıyor. NBA, Eğitim 
Gönüllüleri’ne destek oluyor. 
Sezen Aksu, Nilüfer ve 
Ajda Pekkan’ın aynı sahneyi 
paylaştığı “Bir Çocuk Değişir, 
Türkiye Değişir” konserleri 
düzenleniyor. Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi imzalanıyor. 
Eğitim Gönüllüleri 81 ilde!

“2001 senesinde Futbolcu Mehmet Özdilek (Şifo 
Mehmet)  jübile gelirlerini TEGV’e bağışlıyor. TEGV, 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından  

“Yılın Başarılı Vakfı” ödülüne layık görülüyor. Eğitim 
programları sponsor anlaşmaları yapılmaya ve yeni 

içerikler geliştirilmeye devam ediliyor.”

“
”

Tofaş ile “Basketbol 
Gönüllüleri” projesi ve 
İstanbul’da aylık “Gönüllü 
Motivasyon Toplantıları” 
başlıyor.  İlk “Ateşböceği 
Gezici Öğrenim Birimi” 
Kastamonu’da faaliyete 
geçiyor. Etkinlik noktası 
sayısı 56’ya ulaşıyor.

Bugüne kadar en yüksek bağışın 
toplandığı 23 Nisan Teleton 
Kampanyası gerçekleşiyor.  
”Okuyorum Oynuyorum” Eğitim 
Programı’nda sokak tiyatroları 
sahneleniyor. REM konserinde 
TEGV de yer alıyor. Türkiye’de 
Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal 
Sermaye” araştırması yaptırılıyor. 
Avea ile “Bilgi Benim İşim”, Migros 
ile “Genç Formalar”programları 
başlıyor. TEGV’i kuruluşundan 
beri destekleyen değerli 
mütevellimiz Nirun Şahingiray 
vefat ediyor ve mal varlığının 
büyük kısmını TEGV’e bağışlıyor. 
Unutmayacağız.

21-23 Nisan “Bir Milyon 
Çocuk” Kampanyası için 
23 saatlik “Teleton”  bağış 
yayını yapılıyor.  “Anadolu 
Yaz Gönüllüleri” projesi 
başlıyor. Futbolcu Mehmet 
Özdilek (Şifo Mehmet)  jübile 
gelirlerini TEGV’e bağışlıyor. 
TEGV, Başbakanlık Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından  
“Yılın Başarılı Vakfı” ödülüne 
layık görülüyor. Eğitim 
programları sponsor 
anlaşmaları yapılmaya ve 
yeni içerikler geliştirilmeye 
devam ediliyor.

TEGV, Bakanlar Kurulu tarafından 
“izin almadan yardım toplama” 
hakkına sahip vakıf olarak 
tanınıyor. Ateşböceklerinin 
sayısı 19 oluyor. TEGV’in ikinci 
kamuoyu araştırması “Yaşam 
Boyu Gönüllülük ve Kazanım-
ları” başlığıyla 5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü Konferansı’nda 
aktarılıyor. İstanbul 2010 “Evimiz 
İstanbul” projesi başlıyor. 
“Onları Hiç Böyle Görmediniz” 
gecesi düzenleniyor. Adım Adım 
Oluşumu TEGV’i destekliyor. Bir 
ay süreyle 23 Nisan Kampanyası 
yapılıyor.

“Bir Milyon Çocuk” 
kampanyası için 
ikinci “Teleton” yayını 
gerçekleşiyor. Türkiye’de 
ilk kez SMS yoluyla 
bağış sistemi başlatılıyor. 
“Yıldızlar Sınıfı Yıl Sonu 
Gösterisi”  çok sayıda 
sanatçı ve iş adamının 
katılımı ile düzenleniyor. 
Eğitim programlarımız, 
zengin öğrenme ortamı 
konsepti ile beş ana başlık 
altında toplanıyor. TEGV, 
“Yılın STK’sı Ödülü”nü 
kazanıyor.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 
(TÜHİD) tarafından verilen Halk-
la İlişkiler Ödülleri’nde Vakfımız 
“Onları Hiç Böyle Görmed-
iniz Konseri” ile Altın Pusula 
Ödülü’nü Kazanıyor. Beyaz 
Show’da  4,7 milyon bağış 
taahhüdü ile bir rekor kırılıyor! 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti kapsamında, Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı işbirliği 
ile ilk tematik Ateşböceğimiz 
Kültür Tırı faaliyetlerine başlıyor. 
İlk tematik web sitesi Evimiz 
İstanbul kuruluyor. TEGV 15. 
yılını kutluyor.
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Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan 
Gönül Eğitim Parkı 
açılıyor. Van depreminin 
ardından 9 Ateşböceği 
bölgeye yöneliyor. TEGV 
etkinlikleri Ateşböce-
kleri ile mevsimlik tarım 
işçilerinin yaşadıkları 
yerleşkelere taşınıyor. 
Hürriyet Treni’nde TEGV 
yer alıyor. 6. Dünya 
Gönüllüler Günü Konfer-
ansı yapılıyor. Unilever’le 
“Eğlen, Öğren, Hijyen” 
Etkinliği başlıyor. İlk kez 
bir TEGV programı Milli 
Eğitim müfredatına giriyor: 
Evimiz İstanbul.

Avrupa Gönüllü Hizmeti 
Programı’na akredite olduk 
ve gönüllü göndermeye 
başlıyor. İstanbul’dan 
Makedonya’ya doğru 
yola çıkan Kültür Tırı, 
Üsküp’te faaliyetlerine 
başlıyor. TEGV Kültür Tırı, 
3 ay süreyle TEGV Eğitim 
Programlarını Makedon 
çocuklarıyla buluşturuyor. 
12 yılda 112.214 km. kat 
ederek 720.098 çocuğa 
ulaşan Ateşböceklerinin 
sayısı 23’e ulaştı.

Kipa ile “İyi Yaşam Eğitim 
Programı” ve “Bernard 
Van Leer Ateşböceği” 
Eğitim Programı başlatılıyor. 
Yerel Gönüllü Toplantıları 
yapılıyor. TEGV İletişim 
Platformu  - Chatter hayata 
geçiyor. Avrupa Birliği 
Mali Destek Programı ile 
Demokratik Vatandaşlık ve 
İnsan Hakları Eğitimi Hibe 
Programı kapsamında, 
“Gönüllüler İçin Destek 
Atölyeleri” Projesi hayata 
geçiyor. Mercedes-Benz 
Türk işbirliği ile MobileKids 
Trafik Ateşböceği aramıza 
katılıyor.

İlköğretim çağı çocuklarının 
plastik sanatlar erişiminin 
desteklenmesini hedefleyerek 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
desteğiyle, Düş Gezgini 
Ateşböceği faaliyetlerine 
başlıyor. TEGV gönüllülüğün 
tanınmasını, güçlendirilm-
esini ve yaygınlaştırılmasını 
destekleyen stratejik bir 
danışma organı olan 
UGK’nin yürütme kurulunda 
yer alıyor. TEGV Harvard 
Üniversitesi’nin müfredatın-
da! Türk Sinemasının 100. 
yılında, unutulmaz filmlerin 
şarkılarını, oyuncuların ses-
lendirdiği Şarkılarla Filmler 
konseri gerçekleştiriliyor. 
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Hayat akıp gidiyor ve biz büyük şehirlerde yaşayanlar, 
yoğun ve biraz da bencil bir hayat sürüyoruz. İşimiz 
ve ailemiz yakın çevremiz ve suni yaşamlarımızda 
ülkemizde ve dünyadaki aksaklıklar için çoğu zaman 
pek de bir şey yapmadan hayıflanarak yaşayıp 
gidiyoruz. Ben Adım Adım ile hayıflanmak yerine 
harekete geçmeyi öğrendim Ve Adım Adım sayesinde 
TEGV’i yakından tanıdım. 20 yıl önce harekete geçip 
ne güzel yollar almış bu insanlar bana umut verdi. 
TEGV’de tanıştığım çocukların ve gönüllü gençlerin 
gözlerindeki ışık benim hayatımı aydınlattı. Bu kadar 
heyecanla, bu kadar özveri ile ve bu kadar samimiyetle 
çalışan bu vakıf için yardımseverlik koşusu yapmak 
benim için onur kaynağı oldu. Çocuklarım var benim 
TEGV sayesinde yüzlerce ve o çocuklar bu ülkenin 
geleceğine ışık tutacak ve bu dünya bu çocuklar 
sayesinde daha yaşanılası br yer olacak. Çünkü 
Onlar TEGV’de eşitliği, adaleti, ayrımcılık yapmadan 
yaşamayı, çevreye duyarlı, bilinçli kendini doğru 
şekilde ifade eden bireyler olarak sevgiyle yetişiyor. 
Ben de bunun bir parçası olabildiğim için inanılmaz 
mutluyum. Hayatım TEGV ile tanıştığımdan beri daha bir 
anlam kazandı. Ben şeffaf, güvenilir, amatör ruh ama 
son derece kurumsal ve profesyonel çalışma şekilleri 
ile gönülden inandığım ve bağlı olduğum bu vakfı 
kuranlara ve yaşatanlara sonsuz teşekkür ediyorum. 
Nice 20 yıllara…

Adım Adım
20 Yıl

Gülsevim Kahraman

NO
TEGV’i 2009 yılından bu yana 

destekleyen Adım Adım Oluşumu 
koşucularından Gülsevim 

Kahraman’dan yirminci yaş 
günümüze özel mesaj aldık



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 
yayın organıdır.
20.Yıl Özel Sayısı ≠ Aralık 2015
Ücretsizdir.

TEGV Adına Sahibi
Cengiz Solakoğlu 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Dandik
Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın
Tasarım ve Yapım
Mert Gümren
Baskı Tarihi
Aralık 2015
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No: 42 34660 Acıbadem / İstanbul 
T (216) 290 70 00 F (216) 492 32 33 
E-posta tegv@tegv.org
Baskı ve Cilt : Cem Ofset 
Matbaacılık A.Ş. Beşyol fabrikalar 
Caddesi No:21 Sefaköy İstanbul
T (0212) 541 61 80






