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Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, 2011 dönemi faaliyetlerini aşağıda adı geçen 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte eşgüdüm içinde çalışarak 

gerçekleştirmiştir. 

 

 

YÖNETİM KURULU 
 

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER 

Başkan : Prof. Dr. Filiz Meriçli Gülşen Müstecaplıoğlu 

İkinci Başkan : Fatma Nur Gerçel Fügen Baykal 

Sekreter : Nilgün Polat Gevrek Afet Gürül 

Sayman : Lale Platin  

Üye : H. Leyla Sürmeli   

 

DENETİM KURULU 
 

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER 

Macide Oytay  Vildan Yirmibeşoğlu 

Ümran Günşen Altay Canan Dinçer 

Erol Turan  

 

 

ÇALIŞMALARIMIZ  :   
 

1. SOSYAL YARDIMLAR 

 

1.1. Vakfımızın ana amaçlarından olan Sosyal yardımlar bu yıl da devam etmiştir. Bu 

bağlamda 2011 yılında 23 öğrenciye  19.667,20 TL’lik sosyal yardım yapılmıştır.  

 

1.2. Gectigimiz dönemde Dernegimizin “Baba Beni Okula Gönder” projesi kapsamında burs 

alan öğrenci Kader Akın’ın ayak ve bacaklarindaki bazı sorunlar yüzünden ameliyat 

olması gerektiği anlaşıldığında Derneğimiz gerekli girişimleri gerçekleştirmiş ve 

öğrencinin Van’dan İstanbul’a gidiş ve dönüşü için maddi destek vermeye karar 

vermiştir. Kader’e yardımcı olması için annesinin yol ücretlerine de Vakf’ımız destek 

vermistir. 2011 ve  2012’de  2 defa İstanbul’a seyahat eden Kader ve annesi için 

Vakf’ımız toplam 821,-TL Lira destek vermis, öğrencimiz Aralık 2011 itibariyle 

sağlığına kavuşmuştur. 

 

2. BAĞIŞ VE YARDIMLAR  

 

2.1. 2011 yılı itibariyle Vakfımıza yapılan bağışların toplam tutarı 21.150,00 TL  olmuştur. 

 

2.2. Devam etmekte olan Bilgili Ol Bağımlı Olma (BOBO) Projesi kapsamında proje  eğitim 

danışmanlığımız nedeniyle Mapfre -Genel Yaşam’dan 2011 yılında beklenen 25.000,-

TL bağış 17.01.2012 tarihinde gelmiştir. 
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3. PROJELERİMİZ  

 

2011 YILINDA TAMAMLANAN PROJELERİMİZ: 

 

3.1. İ.Ü.Eczacılık Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr.Yalçın Topaloğlu’nun bağışı ile 

doğum yeri olan Trabzon Vakfıkebir  İlçesi Fevziye Köyü İlköğretim Okulu’na bir 

anasınıfı donatımı projesi tamamlanmıştır.  

 

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ: 

 

3.2. “ÇAĞDAŞ YAŞAM ÇAĞDAŞ SANATLA ELELE PROJESİ”: 

25 Mart 2008 tarinde mütevelli üyemiz Sayın Gülriz Sururi’nin çalıştırmakta olduğu 

Marmara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Konçinalar Kumpanyası’nın “Biz Sıfırdan 

Başladık” müzikal oyununun bir gösterisinin gelirini bağışlaması ile başlayan; 3 Haziran 

2008’da Tenor Dr. Zafet Mutlu’nun “Notalar Dile Geldi” konseri ve 5 Haziran 2009’da 

“Usta Sanatçılar Çağdaş Yaşam İçin Sahnede” konseri ile devam eden projemizde  

okullara müzik aleti alımı ve  projeye kaynak yaratma çalışmalarımız bu dönemde de 

devam etmiştir.  

2008 yılı Eylül ayında Akbank T.A.Ş. ile Axess/Wings Kart üyesi Akbank müşterilerinin 

kendilerine sunulanlar arasından seçtikleri STK’na bağış yapmalarını sağlayan “Sosyal 

Yardım Platformu Sözleşmesi”ni imzalayarak projemizin  gelirlerinin artması 

sağlanmıştır. 

Elde edilen gelirlerle 2 adet Vakıf okullarımız ile beraber toplam 9 okul ve Melek Erman 

Köni Kültür Merkezi’ne 42,584,91 TL değerinde çeşitli müzik aletleri alınmış ve sanat 

ile ilgili etkinlikleri desteklenmiştir.  

Akbank ile işbirliği projemizin Eylül 2010 itibariyle İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 

verilen 1 yıllık uzatması sona ermiş ve hesapları dondurulmuştur. Projenin  devamı için 

yeni başvuru dosyamız takip edilmektedir. 

 

3.3. “BİLGİLİ  OL  BAĞIMLI  OLMA PROJESİ” 

Madde Bağımlılığının önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla yetişkinlere (ilköğretim 

okulları rehberlik öğretmenlerine, öğrenci velilerine, anne ve babalara) yönelik 

bilgilendirme eğitimleri verilmek üzere geliştirilen Bilgili Ol Bağımlı Olma Projesi 7 

Aralık 2007 tarihinde Prof.Dr.Filiz Meriçli’nin eğitim ve proje danışmalığı ve önderliği 

ile Derneğimiz, Genel Yaşam Sigorta A.Ş. Bluechip Turizm Seyahat Ltd.Şti. ve Yeniden 

Sağlık Eğitim Derneği arasında imzalanan İşbirliği Protokolu ile  başlamış, 

SKYTURK’ün Medya Sponsoru olarak işbirliğine dahil olmasıyla 31 Mart 2008’den 

geçerli olmak üzere yeni sözleşmeye bağlanmıştır. 

2009 yılında projenin Dernek’ten Vakf’a geçmesi uygun görülmüş, o tarihten beri 

Vakf’imiz tarafından işbirliğine katkı verilmekte olup, proje danışmanlığından toplam 

55.000,-TL bağış geliri sağlanmıştır. 

Bu proje kapsamında başlangıcından bugüne kadar eğitim malzemeleri hazırlanmış, 

eğitimler programlanmış, çeşitli ölçme/değerlendirme çalışmaları, basın toplantıları, 

WEB sayfası yapılmış, İstanbul’da toplam 21 ilçede 18.000’i 2010 – 2011 döneminde 

olmak üzere toplam 95.726 veli/öğretmen/ebeveyne madde bağımlılığı farkındalık 

eğitimi verilmiştir. 

24 Ekim 2011 tarihinde ana sponsor FUNDACION MAPFRE kaynak kısıtlamaları 

nedeniyle bu projeyi desteklemeyi sonlandıracaklarını bildirmişlerdir. Birikmiş 

kaynaklar yardımıyla 2011 – 2012 döneminde eğitim malzemeleri elden geçirilmiş, 
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eğitim filmi güncellenmiş ve oluşturulan “Eğitim Kiti” başta İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Rehberlik Birimleri olmak üzere ilgilenenlerin kullanımına sunulacak şekle 

getirilmiştir.  Eğitim Kiti ayrıca proje paydaşlarından Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği 

ile Vakf’ımız tarafından WEB sitelerine konularak, ilgilenenlerin yararına sunulacaktır.  

 

3.4. “YENİ HİKAYELER” SERAMİK SERGİSİ PROJESİ 

Seramik Sanatçısı Mehmet Kutlu, Cumhuriyetimize emek veren, aralarında Derneğimiz 

ve Vakf’ımızın da üyesi olan Gülriz Sürüri, Genco Erkal ile  değişik şekillerde 

projelerimize destek ve katkıları olmuş  sanatçılarımız Fazıl Say, Sezen Aksu,Ayla 

Algan, Zülfü Livaneli,Türkan Şoray, Ferhan Özpetek ve Yaşar Kemal’in dev seramik 

portrelerini içeren sergisini, gelirlerinin bir kısmı Vakf’ımıza bağışlamak üzere ‘Yeni 

Hikayeler’ adıyla 15 Eylül 2011- 31 Ocak 2012 tarihlerinde  Rezzan Has Müzesi’nde  

gerçekleştirmiştir. Sergi açılışı ve sergi tanıtım gecesine katılarak destek veren TÇYDV 

yönetimi,  serginin diğer illerdeki sergilenmelerinin ardından sanatçının bağışlayacağı 

gelir ile bir Güzel Sanatlar Lisesi’ne seramik atölyesi yapımını amaçlanmaktadır.  

Bu proje kapsamında, Melek Erman Köni Eğitim Merkezi’nde eğitim desteği alan 

çocuklardan 20 kişilik bir  grup  hafta sonları Mehmet Kutlu Atölyesi’ne götürülerek  

seramik sanatı ile tanışmaları sağlanmıştır; çocukların yaptıkları  eserler Melek Erman 

Köni Eğitim ve Kültür Merkezi Yıl Sonu Töreninde (16 Haziran 2012-Kültür 

Üniversitesi) sergilenecektir.  

 

3.5.  “TASARIM EĞİTİMİ POROJESİ” 

Mimar Sinan Üniversitesi  Moda tasarımı_Tekstil Bölümü öğretim görevlisi Piraye 

Yüksel Demircan 27 Ekim 2011’den itibaren gönüllü olarak Vakf’ımız gönüllülerinden 

16 kişilik bir gruba Moda & Tasarım dersleri vermektedir. Bu projede amaç bu grubun 

becerilerini geliştirip ev hanımlarına aynı bilgileri aktararak gruplar oluşturmalarını 

desteklemek ve ulaşılacak  ev hanımlarına ekonomik özgürlük sağlayacak beceri ve 

üretim imkanlarının yaratılmasıdır. Proje kapsamında 2015 de, TÇYDV’nin kurucusu 

ve başkanı Prof.Dr.Türkan Saylan’ın 80. Doğum Yılı nedeniyle büyük bir defile 

yapılması da hedeflenmektedir.  

 

HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELERİMİZ : 

 

3.6. “GÖRDÜM İSTANBUL PROJESİ” 

2011 yılında tasarlanan bu projenin amacı İstanbul’da okuyan ancak tarihi hakkında çok 

bilgi sahibi olmayan Üniversite öğrencilerine bu tarihi profesyonel rehberler ile birlikte 

tanıtmak, onları yaşadıkları kent ve kültürü hakkında bilgilendirmekdir.  

İlk uygulama 7.Mart 2012 tarihinde Vakıf gönüllülerinden oluşan bir grubun Vakf’a 

bağış karşılığında gönüllü bir rehber tarafından Sultanahmet bölgesini gezmesiyle 

başlamış, 11 Mart 2012- 29 Nisan 2012  tarihlerinde ilk üniversiteli grup Müze Kart’ları 

aynı gezilere ücretli olarak katılan destekçilerimizin oluşturduğu fondan Vakıf tarafından 

alınarak ve yemek ikram edilerek yine Sultanahmet bölgesini gezmişlerdir.  

 

3.7. “İSTANBUL KİTABI PROJESİ” 

Gördüm İstanbul Projesi ile paralel olarak tasarlanan bu projede, İstanbul’un tarihi ve 

kültürel açıdan önemli ve özgün yerlerini tanıtan, resimli, okuması rahat ve zevkli, 

gençlere hitap eden bir tanıtıcı/rehber kitap hazırlanması planlanmaktadır. Bu konuda 

gezi projesine destek veren gönüllü rehberimizin hazırladığı metin üzerinde çalışmalar 

ve basım ve dağıtımı konularında araştırmalar devam etmektedir. 

 



 5 / 6 

3.8. “GENÇLERE UFUK GELECEĞE UMUT PROJESİ” 

Erasmus  vb eğitim değişim programları ile  veya Yüksek lisans, doktora yapmak üzere 

yurt dışındaki üniversitelere  gidecek olan gençlere başta yol ve oradaki bursları 

başlayıncaya kadar geçecek süredeki barınma ve beslenme giderlerine katkıda 

bulunmayı amaçlayan  projeye kaynak yaratma çabalarımız devam etmektedir.  

 

4. OKULLARIMIZ 

 

4.1. OKULLARIMIZDA EĞİTİM SEMİNERLERİ:  

Sultanbeyli- Çağdaş Yaşam Türkan Tutumluer İlköğretim Okulu’nda (2004) öğrenci ve 

velilere yönelik, gönüllü hekim ve eğitmenler desteğiyle eğitim seminerleri 

düzenlenmiştir. 

Ocak 2011’de “Çocuklarda Solunum Yolları Hastalıkları, Astım Bakımı ve Annelere 

Düşen Görevler” ve “Engelliler Konusunda Farkındalık Yaratmak” konulu konferanslar 

düzenlenmiştir. 

2011 Mart ayı içinde “Bilgili Ol Bağımlı Olma” projesi kapsamında bir eğitim etkinliği 

düzenlenmiştir. 

4.2. Sultanbeyli- Çağdaş Yaşam Türkan Tutumluer İlköğretim Okulu’na Mart 2012’de          

Kitap   Okuma Yarışması için 9 adet kitap gönderildi. 

 

5. ETKİNLİKLERİMİZ 

 

5.1. ONLAR da ÇOCUKTULAR teması ile ÇYDD eğitim projelerinin tanıtımına ve 

farkındalık yaratılmasına destek vermesi amacıyla hazırlanan 2011 Çağdaş Yaşam 

Ajandası’nın dağıtım ve satışı tamamlanmıştır. 

5.2. 2010 yılı içinde Dernek projesi “Baba Beni Okula Gönder” için kaynak yaratmak amacı 

ile Kanal D tarafından önerilen “Aşk-ı Memnu Dizisi Final Gecesi” ve yine aynı projeye 

kaynak yaratmak amacı ile sinemacıların destek amaçlı çektikleri fotoğraflardan oluşan 

“Yüzümüze Çarpanlar Sergisi” etkinliklerinin gelirleri toplamı olarak 60.000,TL 

 2011 yılında Dernek ilgili hesabına aktarılmıştır. 

5.3. 08 - 10 Nisan 2011 tarihlerinde FARMAVİZYON Eczacılık Fuarı’na stand açarak 

katılınmış, TÇYDV İktisadi İşletmesi tarafından kız çocuklarının eğitimine dikkat 

çekmek üzere geliştirilen ürünlerin satışı yapılarak farkındalık yaratılmış, yeni 

bursverenler bulunarak ÇYDD Burs Birimine ulaştırılmıştır. 

5.4. Mayıs 2011’de Robert Kolej Mezunları Derneği’nce  BİZİM TEPE’de düzenlenen 

kermese katılınmış ve  TÇYDV İktisadi İşletmesi tarafından kız çocuklarının eğitimine 

dikkat çekmek üzere geliştirilen ürünlerinin satışı yapılarak farkındalık yaratılmıştır. 

5.5. 5 – 7 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen ve ülkemizin evsahipliği yaptığı “Global 

Summit Of Women” kongresine hem katılımcı olarak Derneğimiz ile beraber katılınmış 

hem de stand açılarak projeler tanıtılmış, farkındalık yaratılmıştır. 

5.6. SİLİFKE EMİN DURSUN KAYA İÖO DESTEK: Eylül 2011’de Bilgili Ol Bağımlı 

Olma Projesi kapsamında eğitimlere katılmış olan öğretmenlerden Silifke Emin Dursun 

Kaya İlköğretim Okulu Rehberlik öğretmeni Nurten Serin’in ilettiği talepleri 

doğrultusunda okulun anasınıfına öğrenci kaydedilebilmesi çalışmalarına destek için 

broşür ve malzeme gönderilmiş, ardından okulun anasınıfının Derneğimiz tarafından 

donatılması sağlanmıştır.  

5.7. 12 – 20 Kasım 2011 tarihlerinde TÜYAP KİTAP Fuarına katılınmış ve Derneğimiz 

çalışmalarına destek etkinliklerine devam edilmiştir. 
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5.8. 30 Kasım 2011 tarihinde Taksim Hilton Oteli’nde İstanbul’da yaşayan yabancı 

hanımların geleneksel yılsonu organizasyonu olan IWI – (International Women Of 

İstanbul) kermesine katılınmıştır. 

5.9. Aralık 2011’de Robert Kolej’de öğrenci ve velilerin yılsonu kermesine katılınmış, 

ürünlerinin satışı yapılarak projeler tanıtılmıştır. 

5.10. Aralık 2011’de Koç Lisesi’nde kermese katılınmıştır. 

5.11. Vakfımızın kurucusu ve başkanı Prof. Dr.Türkan Saylan anısına yapılan etkinliklere 

katılınmış ve organizasyonlarına destek verilmiştir 

5.12. Tanıtım ve farkındalık yaratan TÇYDV ürünlerinin artırılması için çalışmalar 

yapılmaktadır.  

5.13. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ve Prof. Dr. Türkan Saylan’ın kitapları çeşitli 

etkinliklerde satılmakta ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulmaktadır. 

5.14. 5 Mayıs 2012’de Park Orman’da düzenlenen Hıdrellez şenliklerine katılınmıştır. 

5.15. 27 Mayıs 2012’de Arnavutköy Şenliği’ne katılma kararı alınmıştır. 

5.16. 5 Haziran 2012’de Ortaköy'de Çevre gününe katılma kararı alınmıştır. 

5.17. 8 -10 Haziran 2012’de Bebek Şenliği’ne katılma kararı alınmıştır. 

5.18. 10 Haziran 2012’de MEF Okulları pikniğine katılma kararı alınmıştır. 

 

 

6. ÜRÜNLERİMİZ 

 

6.1. TÇYDV kalemleri, derneğin de logosu bulunan çevreye duyarlı geri dönüşümlü kağıttan  

torbalar,  

6.2. MEF  okulları öğrencileri tarafından yapılan resimleri içeren özel mumlar, proje 

açıklamalı kitap ayıraçları,  

6.3.  Kız Çocuklarının okutulmasına dikkat çekmek üzere geliştirilen Ünzile Bebek ve İnanna 

bebek’ler ve çeşitli magnetler TÇYDV gönüllüleri tarafından geliştirilmiştir. Ekonomik 

desteğe ihtiyacı olan kadınlara yapımı öğretilen bebekler, tüm fuar vb katılımlarda 

standlarda satışa sunulmakta, kız çocuklarının eğitimine dikkat çekerken kadınlara da 

gelir sağlanmaktadır. 

6.4.  Kadınlar tarafından üretilmekte olan farklı renkli şifonlardan yaka gülleri,  

6.5. Bu yıl yaptırılan çanta veya cep için logolu deri kılıflı defterlerimiz, 

6.6. Yine bu yıl üzerlerinde çeşitli figürler bulunan logolu bez torbalarımız ilgi görmektedir. 

 

 

Gelecek yıl ülkemizde eğitim sorunlarının çözümüne yönelik daha fazla proje üretmek, daha 

geniş kitlelere ulaşmak, daha fazla ürün geliştirmek üzere  ve tüm bunları sizlerin dostluğu ve 

desteği ile yaratmak ve yaşamak dileğiyle saygılarımızla. 

 

TÇYDV Yönetim Kurulu 

Prof.Dr.Filiz Meriçli 

Av. Nur Gerçel 

Nilgün Polat Gevrek 

Lale Platin 

Leyla Sürmeli 

 

 

 


