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Değerli Mütevellilerimiz,
Vakfımızın bu yıl 28. Yaşında..
Her geçen yıl artan bir coşkuyla çalışan büyüyen bir vakıf olan AYÇOV’un Başkanı olarak
bu yılda Mütevelliler Heyeti toplantımız siz Sayın Mütevellilerimizle yeniden buluşacak
olmanın mutluluğunu duymaktayım.
AYÇOV 28 yılda çok güzel başarılara imzalar atmış , adı ulusal platformda örnek
gösterilecek duruma gelen ve bizlere gurur veren bir kurum olmuştur.
Büyük emeklerle kurulmuş ve bugünkü halini alıncaya kadar çok zorlu yollardan
geçmiş bir Vakıf AYÇOV. Bu zorlu yollardan geçerken verilen emeklerimizin karşılığında
büyük zenginlikler ve başarılar da kazandık. Ancak siz değerli mütevellilerimizin şahsıma
duyduğunuz güven bence en büyük zenginliğimiz ve başarımızdır. Bizlerin birbirini seven
, saygı duyan ve birbirine tahammül eden insanlar olarak bir arada olduğumuza ve ortak
bir anlayışla “Vakıf Ruhunu” taşıdığımıza yürekten inanmaktayım.
Hiç şüphesiz ki; Vakıfçılık insanların, ruhlarını ve insani duygularını sergiledikleri bir alan.
Bunun en güzelini görmek ve yaşamaksa ne mutlu bizlere ki AYÇOV’a nasip olmuştur.
Dünyanın ve günümüz koşullarının giderek zorlaştığı bu günlerde içimizdeki sevginin
ve verdiğimiz hizmetin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.
Bu yıl muhteşem bir gece ile kutladığımız 28.Yılımızda , uzun yıllardır bizlere bu emek
dolu yolculukta eşlik edenlere Şükranlarımızı sunduk, Antalya’mıza hizmet edenlere
“Antalya ve Ülke Sevdalısı” bir hayır kurumu olarak dilimiz döndüğünce teşekkürler ettik.
Bu gecede de bir kez daha gördüm ki , AYÇOV hizmetleriyle , misyonuyla çoktan gönüllerde
yer etmiş, amacı çoktan kanıksanmış, yüzlerce çocuğa ve aileye dokunmuş.Bana böyle
bir vakıf kurmayı ve sizlerle AYÇOV çatısı altında birlikte bu yüce duyguları yaşamayı ve
paylaşmayı nasip ettiği için bir kez daha Yüce Allah’ıma şükrettim.
İlk günkü heyecanla çalışmalarına devam eden ve artarak devamı için hep birlikte
elimizden geleni yapacağımıza inandığımız AYÇOV’ un;
2015 yılında Vakıfımızın amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi,
2015 yılına mali raporlarını ile 2016 yılında uygulamaya konulacak çalışmalarımıza ait
programımızı ve bütçe taslak raporumuzu bilgilerinize sunar, birlik ve beraberliğimizin
devamını dilerim.

Saygılarımla,
Canan TUNGAR
AYÇOV Kurucu veYön.Kur.Başkanı
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BÖLÜM 1. YÖNETİM ORGANLARI

Yönetim Kurulu
Canan TUNGAR
Himmet ÖCAL
Aysel GÜZER
V.Salih ÇENE
Nadiye DEMİREL
Neslihan KAN
M.Erdoğan KAHYA

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muhasip Üye
Sekreter Üye
Üye

Denetçiler Kurulu
Mehmet SOYTAŞ
Gürsel KAYA
Günay BÜYÜKKÜPCÜ
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Denetçiler Kurulu Başkanı
Üye
Üye

BÖLÜM 1. MÜTEVELLİ HEYETİ
Adem Akyürek

Kazım Kutlay

Ahmet Dökdök

Kenan Değer

Alev Ekin

Mehmet Alfuran

Arzu Aslan

Mehmet Soytaş

Aslıhan Kıymalıoğlu

Mahir Sarıkaya

A.Selhan Kaya

Metin Sevük

Ayşen Süyok

Müge Zeren

Aziz Certel

Melahat Şenay Kurcebe

Bekir Koptur

Muhammed Sadi Kan

Bermin Bardakoğlu

Nedim Açıkel

Can Çevik
Cavit Öner
Cemal Öcal
Deniz Arıkan Öcal
Eda Özener
Fatma Çelik
Fatma Şahin
Filiz Koçer
Fuat Altay
Gamze Kan
Gaye Doğanoğlu
Görkem Kemal Özener
Güldal Siğinç
Güler Soytaş
Gülsen Üner
Gülten Yakşi

Namık Kemal Öztürk
Nezahat Erdemir
Nihal Kaya
Nur Kaya
Nursel Kadam
Orçun Güzer
Özlem Gözaçan
Pınar Keriman Tungar
Sera Öner
Sedat İşbilen
Safiye Ertenü
Serap Sevük
Sermin Küçükcoşkun
Süeda Tugay
Süleyman Çevik

Günay Büyükküpcü

Süleyman Yılmaz

Güneş Kan

Tuba Aksoy Dağhan

Gürsel Kaya

Tuğba Aksu Şener

Hakan Püre

Tufan Dağıstanlı

Halil İbrahim Kaya

Yalçın Fidan

Hüseyin Ayaz

Yeşim Buyruk

İlhan Kadam

Yıldız Öztekin

İlkin Zeren

Yusuf Erdemir

İlkin Özüvar

Zeynep Aytaç

Işın Fırat

Zeynep Dede
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BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?
Senirkent sel felaketi gibi büyük afetlerde de
desteklerimizle mağdur yurttaşlarımızın yanında
olarak , başta çocuklar olmak üzere insanlarımızın
yaralarını sarmalarında üzerimize düşeni
yapmamız gerektiği düşüncesiyle hizmet verdim.
Bugün 4-6 yaş grubunda yüzlerce çocuğun
beden ve ruh sağlığı bütünlüğü içinde bakımı
ve eğitiminin yanında aileyi bütünüyle ele
alıp yardımcı olarak, Vakfın amaçlarını en iyi
biçimde hayata geçirmek en büyük gayemdir.
Hayatımı çocuklara (insanlığa) adamış bir insan
olarak sevginin , saygının , hoşgörünün insan
yaşamındaki en önemli temel taşları olduğuna
inananlardanım.

1939 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitim hayatını
Eskişehir’de tamamladı. Gazeteci Hayati Tungar ile
evlenerek eşinin 1969 yılında Türk Haberler Bölge
Ajansı’nı kurması nedeniyle ailesiyle Antalya’ya
yerleşti. 1979 yılında emekli oldu.

Canan Tungar’ın Aldığı sayısız ödül ve teşekkürden
bazıları;
23 Nisan yıldönümü münasebetiyle TBMM
Başkanı Necmettin Karaduman tarafından takdir
ödülü almışlardır. Antalya’mız daki Sanatsal ve
Kültürel birçok etkinliklere ev sahipliği yapan
AYÇOV, özellikle “2. Uluslararası Çocuk Tiyatro
Festivali”nin Antalya ev sahipliği ve Proje
Müdürlüğü görevini yapmıştır. “Uluslararası
23 Nisan Çocuk Şenliği” nde yine Antalya ev
sahipliğini yapmış Proje Müdürlüğündeki örnek
çalışmalarıyla emsal teşkil etmiştir.

1982 yılında Antalya Huzurevi Koruma Derneği
kurucusu olarak “Gönüllülük Hayatı’na” merhaba
dedi. 1984 yılında Antalya Yetimler Yuvası Yaptırma
ve Yaşatma derneğini kurucusu olarak yer aldı.
Yine 1984 yılında Antalya Zübeyde Hanım Çocuk
Sitesi Bahçesindeki 0-6 yaş grubu binasını hayata
geçirmiş, bu binamız daha sonra Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilmiştir. 1988
Yılında derneği Vakıf’a çevirerek AYÇOV Antalya
Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’nın
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
aldı.

Türkiye’deki 5000 vakıf arasından AYÇOV Yılın Vakfı
seçilmiştir. Marmara Depremi›nde kurulan Tank
Palet Çadırı ve buradaki çalışmalarından dolayı
Genel Kurmay Başkanlığı’nca ödüllendirilmiştir.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi
tarafından «Yılın Kadını» seçilmiştir. Çeşitli kurum
ve kuruluşlardan aldığı sayısız takdir ve teşekkür
ödüllerinin yanısıra özellikle ; Antalya Valisi Sayın
Alaaddin Yüksel Beyefendinin AYÇOV’U yakın takibi
ve değerlendirmeleriyle takdirlerini almış, birçok
ödüllerle de başarılarının devamı istenmiştir.

1994 yılında O dönem Antalya Belediye Başkanı
olan Sayın Hasan Subaşı’nın Meltem mahallesinde
bulunan 8001 m2’lik arsayı Vakfa tahsis etmesi ve
üzerine örnek bir proje ile “AYÇOV Çocuk Cenneti”
binasının yapılmasıyla “Gönüllülük Hayatım”
devam etmiştir.

Antalya’daki birçok projelerde komisyon Üyeliği’nin
yanı sıra kendisinin yapmış olduğu projeleri de
hayata geçirmiştir.

Canan TUNGAR

Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
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“Gönüllülük Hayatı” ‘nı bir yaşam biçimi olarak
benimsediğim için çocukların, gençlerin,
yoksulların ve hasta insanların her zaman
yanında olmaya çalıştığım gibi Marmara depremi,

Antalya Valisi Sayın Alaaddin Yüksel Beyefendinin
saygıdeğer eşleri Sayın Emine Yüksel
Hanımefendi›nin kurmuş olduğu «Sivil Toplum
Kuruluşları Güçbirliği Platformunun “Yürütme
Kurulu Bakanlığını” yapmaktadır.

BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?

Himmet ÖCAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Eğer, bu kainatta var edilmişler arasında ‘insan’
diye adlandırabiliyorsa bir canlı, Tanrı’nın ona
verdiği, ‘insan olma özelliklerini’ yaşayabiliyorsa; o
zaten doğuştan vakıfcıdır.
İnsan; hisseden, kaygılı, duyarlı ve sorumlu sayıyor
ise bu dünyadaki yaşamını; özüne döndüğünde tüm
bunların aslında bir ibadet olduğunu anlayacaktır.
İnsan varlığının sebebi içerisinde, düşe kalka
yürünen hayat yolunda; kimi zaman şanslı, kimi
zaman şansız görür kendini.
Kimi insanlar ‘ben’inden kurtulabilmek veya ‘ben’i
‘ben’ yapanlarla yaşamına devam eder. İşte AYÇOV ,
“beni, ben edenler” vakfıdır.

Lisede bir öğretmenim, “evladım, elinden fırçanı
bırakma; geleceğin bu senin” derken, bir başka
öğretmenim “Biyoloji olmadan resim olmaz”
diyordu. Her ikisine de minnettarım... Biri yol
gösterdi, biri hırslandırdı...
Doğduğum yer Gelendost. Toprağından mıdır neden
bilmem... İnsanlar hep bana dost. Özüm böyle
istiyor...
Geçmişim; sanatla, güzelliklerle iyi şeyler yapmak
için kaybolan zaman kimine göre... Ama Ayçov
varolan bir sonuç bana göre.

Muşmula zamanı doğduğumu söyler anam...
Gözlerimi dağların bittiği yerlere diktiğimde, oradan
bir el hep beni çağırır. Herhalde oğlak burcu
olduğumdandır.14 Ocak 1952.
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BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?

Aysel GÜZER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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23 Aralık 1938 İzmit doğumluyum. Kız meslek okulu
mezunuyum. İzmit’in kazalarında üç yıl kurs hocalığı
yaptım,nakış öğrettim ve sergiler açtım. Çocukluğum
, gençliğim Seka Fabrikası lojmanlarında geçti.
Yaşadığım yılların her anı öylesine güzeldi ki; çok
uzun yazmak gerekli.
Evlendim; yıllar önce tanıdığım Hatif Güzer ile
yıllar sonra evlendim.Aşk her şeye galip gelir
demişler,doğru!..
İki evlada sahibim; Büyük oğlum Abdi Güzer
mükemmel bir genç ,zeki,dürüst,hassas, başarılı.
Ve harika bir baba Abdi mimar . ODTÜ mimarlık
fakültesinde Doçent.Eşi peyzaj mimarı Belemir Güzer
tuttuğunu koparan, başarılı çalışmalara imza atmış
bir genç bayan. Ona hayranım.
14 yaşında torunum var Ekin Fırat.. İçim onun
sevgisiyle dolu. Birbirimizi sık göremiyoruz, Ekin›imi
çok seviyorum. Diğer Oğlum , Orçun Güzer.ODTÜ Fen
Fakültesi mezunu, Yüksek lisanslı uzman Biyolog.
Roche Klinik Geliştirme Proje Müdürü olarak
çalışıyor.Akıllı , çalışkan, başarılı ve doğru bir genç.
Onunla gurur duyuyorum. Harika evlatlara sahibim,
Ne mutlu bana...
Hatif’cim Savcı olarak Çorum’da görevliydi.1975
yılında Antalya’ya tayin olduk.İyiki gelmişiz Canan ve
Hayati Tungar ile arkadaşlığımız başladı, dostluğa
dönüşen beraberlik.
Sevgili Canan Tungar 1984 yılında derneğini kurdu.
Ailece beraberiz.0-6 yaş binasını mimar oğlum Abdi
ile birlikte hayata geçirdiler.Projeye katkı sağlamak
için Ankara’ya gittiler, bakanların, milletvekillerinin

kapılarını çaldılar. Sonuç; Zübeyde Hanım çocuk
sitesi içinde 0-6 yaş binası “Örnek Proje” olarak
işlevine başladı. “Canan Tungar Dönemi» gönüllü
çalışmalara damgasını vurdu. 1988 yılında Antalya
Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı «AYÇOV»
kuruldu. Kısa bir süre sonra Bakanlar Kurulu›nun
onayı ile «Kamu Yararına Vakıf”olduk.
Yeni uğraşlar daha büyük projeler başladı.Canan
Tungar başkanım durmak, dinlenmek bilmeden
çalışıyor. Yardıma Muhtaç herkesin yanında
gayreti,çalışkanlığı , aklı, fikirleri, düşünceleri ile her
kesime ışık tutuyor.
Çocukların anneannesi, büyüklerin ise Canan Annesi.
Değerli Başkanım; AYÇOV Vakfını nakış gibi işleyerek
bize sundunuz. Topluma faydalı, yaratıcı olmaya
yönlendik.Mükemmelliğin hazzını yaşattınız bize
teşekkür ederim.
AYÇOV için gereklisiniz...
Vakfımızın yolunda öncümüz, gururumuz oldunuz.
Birlik beraberlik içinde olalım, hep var olun.Sevginiz
eksilmesin...
Gönüllülük ; hayatın içinde var olmak, başkalarına
mutluluk , huzur vermek harika bir duygu.
Benim canımsın, dostumsun,Başkanım. Bir dost;
kendimize verdiğimiz en güzel armağandır...
Hepimizin sıkıntılı anları olur, Kendimizi boğulur gibi
hissederiz.İşte o anlarda sığınacak bir yer ararız.
Benim böylesi bir yerim hep oldu.
AYÇOV Vakfım.
Kapısından girdiğim an geri dönmek istemem,
birilerine faydalı olmanın hazzı sarar içimi.
11 Eylül 1995 .Taptığım , yeri doldurulamaz insanı
Hatif Güzer’i kaybettim.Acıların en büyüğünü
yaşadım, etrafım arkadaşlarımla dostlarımla
çevriliydi,.Herkes birbirinden değerli ve beni çok
seviyorlar.Bazen insana buda yetiyor.
AYÇOV Vakfım, barınağım, beni benden alıp götüren
mekanım oldu.Öylesine büyülü bir mekan ki
bağımlılık yapıyor.Hüznü , sıkıntıyı, coşkuyu, heyecanı
, mucizeleri ve de sevgiyi yaşatıyor.
AYÇOV hep var olacak...
Ben; Aysel Güzer ömrüm ve sağlığım elverdikçe
VAKFIM için hizmet vereceğim.

BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?

1950 yılında Istanbul’da doğdu. Yükseköğrenimini
Londra’da Westminster Technical College’da yaptı;
Otel ve Gastronomi Yönetimi (Hotel & Catering
Administration) dalında Yüksek Ulusal Diploma (Higher
National Diploma) aldı.
1966 yılında katıldığı Türk Talebe Birliği “Amatör
Rehberlik” kurslarını ayırırsak, Turizm ile profesyonel
olarak ilk defa 1969 yılında Uludağ Büyük Otel de,
resepsiyon memuru olarak, tanıştı. Arada kısa bir
Bankacılık deneyiminden sonra, 1971 yılında İstanbul
Hilton ve 1972 de Manavgat Tusan Otellerinde görev
yaptı. 1972 yılı sonunda Otelcilik üzerine yüksek tahsil
yapmak üzere İngiltere’ye gitti ve bu ülkede çalışarak
öğrenimini tamamladı. Bu süreçte, otel ve gastronomi
sektörünün tüm bölümlerinde (hem stajyer, hem
profesyonel olarak) çalıştı ve orta kademe yöneticilikler
yaptı. 1978 yılı başında Türkiye’ye döndü ve bu tarihten
itibaren Türk Turizminin gelişmesi ve otelcilikte uluslar
arası normların yerleşmesi için çaba gösterdi ve bu
yolda önemli hizmet ve katkıları oldu. Hatta bu amaçla;
1978 yılında, kısa bir süre için, bir otelin açılışını
yapmak üzere Adıyaman Kâhta’ya kadar gitti ve burada
gençlere turizm eğitimleri verdi.
Salih Çene, 1978 yılında Manavgat Tusan Otelinde
Genel Müdür olarak başladığı üst yöneticilik yaşamını,
bugün Yönetim Danışmanlıkları yaparak sürdürmekte.
1978 yılı ve sonrasında sırasıyla, Turban Yalova Termal,
Turban Abant, Club Hotel İncekum, Titreyengöl Kaya
Otel, Elite Otelcilik ve Danışmanlık AŞ, Belek Sun
Zeynep Otel, Otium Hotels International, gibi tesis ve
şirketlerde; Genel Md., Genel Koord., Genel Direktör,
Yön. Kur. Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak
çeşitli görevler yaptı. 2006 yılından bu güne kadar da
Yönetim Danışmanı olarak sırasıyla, Menzilcioğlu AŞ,
Çalışkan Kardeşler AŞ ve son olarak ta Aska Hotels AŞ
şirketlerine hizmet verdi.

Meslek yaşamının yanı sıra, kurucu ve üye olarak
birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler
üstlendi. Bunlar arasında, ALTİD Başkan Yardımcılığı,
Skal International Antalya Kulübü Başkanlığı, Türkiye
Skal Kulüpleri Milli Komite Başkanlığı, Türkiye Skal
Kulüpleri Uluslar arası Temsilciliği, Profesyonel Otel
Yöneticileri Derneği (POYD) kurucu Üyeliği ve kurucu
kurul Başkanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu
(TUROFED) Disiplin Kurulu Üyeliği ve Turizm
Yatırımcıları Derneği (TYD) Yüksek Danışma Kurulu
üyeliği›ni sayabiliriz. Ayrıca, İngiltere merkezli Uluslar
arası Otel ve Gastronomi Yöneticileri Birliği Akademik
üyeliği (Fellow of Hotel & Catering International
Management Association), Uluslar arası Gastronomi
Danışmanları Cemiyeti (FCSI) profesyonel üyeliği de
yapan Salih Çene, Turizm Yazarları Derneğinin (TUYED)
de üyesidir.2014-2015 Skal Dünya Başkanlığı görevini
yürütmüştür.
Salih Çene ayrıca, 1989-1990 yıllarında, Anadolu
Üniversitesi TRT 4 turizm eğitimi programlarında görev
aldı; Mersin Turizm Yüksek Okulu, Akdeniz Üniversitesi
Turizm Yüksek Okulu ve Bilkent Üniversitesi Turizm
Yüksek Okullarında çeşitli tebliğler verdi. Çeşitli Ulusal
ve Uluslar arası sempozyum, konferans ve panellere
organizasyon komitesi üyesi, başkanı ve konuşmacı
olarak katıldı. Salih Çene’nin 1980 yılından bu güne
kadar birçok mecmua ve gazetede 300 e yakın yorum
ve makalesi yayınlanmış; 2007-2008 yılları arasında
Akşam gazetesi Akdeniz İlavesinde Köşe Yazarlığı
yapmıştır. Salih Çene evli ve 3 çocuk babası olup,
İngilizce ve Almanca bilmektedir.
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?
Benim bu soruya muhatap alınacak bir konumda
olmamın temel nedeni değerli Başkanımız Canan
Anne’nin bu güne kadar beni hep teşvik etmiş olması,
mazeretlerimi kabul etmeyerek önce Vakıf Mütevelli
heyetinde ve sonrasında da Yönetim Kurulunda görev
almaya ikna etmesidir.
Tabii ki insanlar durup dururken böyle bir konuda
teşvik edilmezler. Nitekim benim çok genç yaşlarımdan
itibaren, insanlara yardım edebilmek, sıkıntılarını
paylaşabilmek, gelişimlerine destek olabilmek yönünde
içgüdüsel bir hasletim olmuştur.
Zamanında Canan Annenin inanılmaz özveri ve enerjisi
beni çok etkiledi ve o zamana kadar kendi çapımda
kullandığım bu hasletimin, özellikle maddi katkı içeren
kısmını düzenli olarak yöneltebileceğim bir zemin
bulmuş oldum; “AYÇOV”. Ayçov’a katkı yapan herkes
gibi, bu katkılarımın umduğumdan da iyi kullanıldığını
ve artık Antalya’ya mal olan sevgili annemizin bu
konudaki üstün becerisini izlemek, beni senelerimi
verdiğim sivil toplum örgütlerinden başımı kaldırıp,
Vakıfları ve Vakıfçılığı da incelemeye ve anlamaya
yöneltti. Ancak, bu gün geldiğim noktada “vakıfçı
oldum” demem mümkün değil. Sadece Antalya’nın çok
önemli bir vakfının yönetiminde görevliyim. Kendimi
vakıfçı olarak tanımlamam için daha çok yol kat
etmem gerekir. Bu konuda önümde Canan Anne gibi
herkese nasip olmayacak bir örnek var ve ben hala onu
hayranlıkla izliyorum. Umarım bir gün kendimi “artık
Vakıfçı oldum” diyebileceğim bir olgunluğa ve düzeye
taşıyabilirim.
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BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?

Nadiye DEMİREL
Muhasip Üye

1953 Ünye doğumluyum.Turizmci Mehmet
Alfuran’la evli ve iki çocuk annesiyim.
1971-1981 yılları arasında yönetici sekreteri olarak
çalıştım ve emekli oldum.
1988 yılında AYÇOV’da başlayan gönüllü
çalışmalarım 28 senedir aralıksız devam etmekte.
Bu süre içinde önce AYÇOV vakfının mütevvellisi
olarak seçildim. Şu anda yönetim kurulu üyesi
olarak devam etmekteyim.
Geçen 28 yılda AYÇOV vakfında olmaktan dolayı
kendimi çok şanslı hissediyorum. Canan Tungar
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annemizin böyle düşünmemde payı çok büyüktür.
Engin hoşgörüsü, sabrı bana yaşamımda her
zaman rehberlik etmiştir. En önemlisi yaşam
sevincimi hep canlı tutmama neden olmuştur.
Vakfımızın gerek yönetim kurulu üyeleri, gerekse
mütevellilerimizle olan gönül birlikteliğimizin diğer
vakıf ve derneklere örnek olacak kadar değerli
buluyorum.
Bütün bu güzellikleri bize yaşattığı ve insanın
kendinden başkalarını düşünmesi gibi yüce
duyguları taşımamıza neden olan değerli Canan
Annemize teşekkür ederim.

BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?

Neslihan KAN
Sekreter Üye

1960 yılında Anamur’da doğdum.İlk -orta- liseyi
Anamur ‘da tamamladım.1981 yılında Mimar Şehir
Plancısı M.Sadi KAN ile evlendim.1985 doğumlu
Mimar Güneş KAN’ın, 1982 doğumlu İçmimar
Eda KAN ÖZENER’ in ve İşadamı Görkem Kemal
ÖZENER’ in annesi, H.Kıvanç’ ın anneannesiyim.
Babamdan gelen yeteneğim ve resim tutkumu,
resim severlerle paylaşma ihtiyacıyla açmış
olduğum resim galerisinde 4 yıl boyunca
çalışmalarımı sürdürdüm.Halen tablolar yapmaya
devam etmekteyim.
“Kendinden daha az şanslı olanlara, şans olma”
imkanını yakalayabileceğim düşüncesi ile 1989
yılında Antalya Zübeyde Hanım 0-6 Yaş Çocuk

Yuvasında Antalya’nın Canan Anne’si Sn Canan
TUNGAR ile birlikte çeşitli aktivitelerde gönüllü
anne olarak yuvadaki çocuklara karşılıksız sevgi
,ilgi , ve şefkat sunma şansı yakaladım.
1988 yılında Kurucu ve Başkanı olan Antalya’nın
Canan Anne’si Sn Canan TUNGAR önderliğinde
AYÇOV Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım
Vakfı’nda önce mütevelli üye olarak 2000 yılından
itibaren ise yönetim kurulu üyesi olarak görev
yaptım. 28 yıllık uzun ve başarılı bir geçmişi olan,
Antalya’dan ve Türkiye genelinden çok sayıda ödüle
layık görülen AYÇOV Vakfı’nda yaklaşık 15 yıldır
vakıf yönetiminde hizmet vermekten onur gurur ve
mutluluk duymaktayım.
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BÖLÜM 1. YÖNETİM KURULU
NEDEN VAKIFÇI OLDUM?

Mehmet Erdoğan KAHYA
Üye

14

1951’de Emirdağ’da doğdu. Eskişehir İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi (İTİA) İşletme Bölümünü
bitirdi.(1975)
Gazeteciliğe 1969 yılında Eskişehir’de yayınlanan
Milli İrade’de başladı. Sırasıyla Eskişehir’de
Sakarya, Son Olay, TRT, Hürriyet’de muhabir,
Yazı İşleri Müdürü, Bölge Temsilcisi olarak görev
yaptı. 1980 yılı mart ayında Hürriyet Eskişehir
Bürosunda istihbarat şefi olarak çalışırken
Antalya Bürosuna temsilci olarak atandı. 18 yıl
süre ile bu kurumda çalıştıktan sonra 1993 yılında
emekli oldu. 2 yıl kadar Sabah Gazetesi Antalya
Bölge Temsilciliği yaparak bu gazeteyi örgütledi,
matbaa tesislerini kurdu. Hürriyet Akdeniz ve
Sabah Akdeniz gazetelerinin ilk yayın hayatına
girişinde yönetici görevini üstlendi. 2000 yılında
girdiği Dünya Gazetesi Antalya Bölge Temsilciliği
ve Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde 10 yıl
çalışarak 2010 yılında ayrıldı. Kahya, bu görevini
sürdürürken 1,5 yıl süre ile Akdeniz’de Sabah
ekinde Pazartesi ve Perşembe günleri olmak
üzere haftada iki gün makaleler yazdı. Ayrıca,
www.antalyabugun.com haber portalını kurdu.
Antalya’da yeni yayın hayatına başlayan ve Derginin
yayın editörlüğü görevini de yürütüyor. Uydudan
yayın yapan Akdeniz TV’de her sabah saat 08.00 ile
09.30 arası program yapıyor.Erdoğan Kahya, 1971
yılında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) nın
Eskişehir Şubesi’nin kuruluşunda görev aldı ve 3
yıl Genel Sekreterlik yaptı. Eskişehir Gazeteciler

Cemiyeti’nde de 1975-80 yılları arasında Genel
Sekreterlik görevinde bulundu.
1984 yılında Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin
kurucuları arasında yer aldı. Kurucu Genel
Sekreterlik yaptı. 1986-90 yılları arasında 2
dönem, 1994-2006 yılları arasında 6 dönem olmak
üzere toplam 16 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürüttü. 2006 yılı Aralık ayında Başkanlık
görevinden ayrıldı. 1994 yılından itibaren Türkiye
Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarına
katılan Kahya, 1997 yılında kurulan federasyonda
Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev
aldı. O yıldan beri Yönetimde yer aldı. Türkiye
Gazeteciler Federasyonu’nun Genel Sekreterlik
görevini de 10 yıl süre ile yürüttü.Türkiye, Ankara,
Eskişehir Gazeteciler Cemiyetleri ile Türkiye
Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi, Türkiye
Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Yönetim Kurulu
üyesi. İki dönem Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü Basın Kartları Komisyonu’nda Türkiye
Gazeteciler Federasyonu’nu temsilen görev aldı.
Lise çağlarından beri sürdürdüğü şiir denemelerini
2002 yılında “Sevgiye Seda” adlı kitapta topladı.
Uzun yıllardır yazdığı köşe yazılarından derlediği
“ Antalyanın Kahyası” adlı kitabı 2015 yılında
okurlarla buluştu.Kahya, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BÖLÜM 2: ÇALIŞMALARIMIZ
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2015 Mütevelliler Heyeti Toplantısı
AYÇOV Mütevelliler Heyeti Toplantısı 14 Nisan 2015 Tarihinde Vakfımız Toplantı salonunda
gerçekleştirilmiştir.Toplantıda 2014 yılı faaliyetleri ve mali durumu konuşulmuş, 2015 yılı
çalışma programı sunularak Mütevelli Üyelerin görüşleri alınmıştır. Çalışma programı ve
tahmini bütçe oylanarak kabul edilmiştir.
2015-2019 döneminde görev alacak yönetim kurulu, denetçiler kurulu ve disiplin kurulu
üyelikleri için seçimler yapılmıştır.
Buna Göre;

YÖNETİM KURULU DAİMİ ÜYESİ
CANAN TUNGAR

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
HİMMET ÖCAL
AYSEL GÜZER
VASSAF SALİH ÇENE
NESLİHAN KAN
NADİYE DEMİREL
MEHMET ERDOĞAN KAHYA

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
SÜEDA TUGAY
DUDU SERMİN KÜÇÜKCOŞKUN
HAKAN PÜRE
HALİL İBRAHİM KAYA
A.SELHAN KAYA
GÜNEŞ KAN
DENİZ ARIKAN ÖCAL

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
MEHMET SOYTAŞ
GÜRSEL KAYA
GÜNAY BÜYÜKKÜPCÜ

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
ASLIHAN KIYMALIOĞLU
GAYE DOĞANOĞLU
FATMA ÇELİK
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DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
CAVİT ÖNER
YILDIZ ÖZTEKİN
İLKİN ÖZÜVAR

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
GÜLDAL SİĞİNÇ
AYŞEN SÜYOK
MAHİR SARIKAYA
Seçilmişlerdir.
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2015 Mütevelliler Heyeti Toplantısı

Ayrıca Mütevelliler Heyeti toplantımızda
Vakfımız mütevellisi olmak için başvuruda
bulunan Eczacı Özlem Gözaçan’ın başvurusu
kabul edilmiştir.
Ankara doğumlu olan Özlem Gözaçan,
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
mezunu. Son 10 yıldır Kundu’da turizme
hizmet veren eczanesi ile mesleğine devam
ediyor. Bir yıl Marmara Üniversitesi’nde MBA
(İngilizce İşletme) Master’ı yapan Özlem
Gözaçan, yurtiçi ve yurtdışında da birçok
mesleki eğitim programına katıldı. 2008
yılından bu yana aktif siyaset yapmakta.
İki dönem CHP Muratpaşa İlçe Başkan
Yardımcılığı yaptı. 2011 Genel Seçimlerinde
Milletvekili Aday Adayı oldu. Son olarak 2014
CHP Kurultayı’nda PM adayı olan ve delege
olmamasına rağmen 65 oy alan Gözaçan,
yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı
seçiminde CHP komitelerinde aktif rol
üstlendi. İyi derecede İngilizce bilen özlem
Gözaçan, 17 ve 11 yaşlarında Ece ve Melisa
isminde iki kız çocuğu annesidir.
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ANTALYA / AKSU - Banu-Ufuk Cömertoğlu
İlkokulu’nun kreşi ve Aksu Anaokulunun
ihtiyaçları için vakfımızdan talepte bulunmuş
, Başkanımızın gerçekleştirdiği ziyarette,
yapabileceklerimiz için okul yetkilileri ve Aksu
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşülmüştür.
Vakfımız her iki anaokulu içinde imkanları

ölçüsünde kırtasiye, oyuncak, perde vb
ihtiyaçları temin etmiştir.Ayrıca yeni hizmete
giren ve anasınıfları boş olan okulların tüm
sınıf donanımları vakfımız tarafından yapılması
planlanmış,hayırsever Nazif Eken’in maddi
destekleri ve mütevellimiz Ayşen Süyok’un
gayretleri ile gerçekleştirilmiştir.
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18.062015 – 16.07.2015 tarihleri arasında Ramazan ayı münasebetiyel vakfımız tarafından
Antalya Engelliler Derneğinde iftar yemekleri düzenlenmiştir. Engelliler derneği üyeleri ve
aileleri için düzenlediğimiz iftar menüleri vakfımız mutfağında hazırlanmış ve derneğin etiler
mahallesindeki hizmet binasında personelimiz tarafından servis edilmiştir.
İftar yemeklerimize vakfımıza bağış yapan hayırseverlerimizin yanı sıra mütevellilerimizden de
destek verenler olmuş,yemeklere bizzat katılmışlardır.
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2015 yılında vakfımız yemekhanesinde düzenlenen “AYÇOV İftar Yemeği”mizde de Muratpaşa
Belediye Başkanı Av. Sayın Ümit Uysal, Antalya Eski Belediye Başkanı Av. Sayın Hasan
Subaşı , Antalya Dostlar Meclisi üyeleri , Mütevellilerimiz ve misafirlerimizin katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir.
24
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Ramazan ayı içinde çocuklarımız aracılığıyla ailelerine kuru bakliyat, çay, sıvıyağ, şeker ,
et vb malzemelerin olduğu gıda paketleri hazırlanarak gönderilmiştir.Yine aynı dönemde
vakfımızdan yardım talep eden ihtiyaç sahiplerine farklı içerikli yardım paketleri hazırlanarak ,
hayırseverlerimizce vakfımıza bağışlanan yardımlar paylaşılmıştır.
Ramazan bayramı nedeniyle çocuklarımıza bayram kıyafetleri hazırlanmıştır. Hediye paketleri
yapılarak çocuklarımıza verilen kıyafetlerle çocuklarımız çok mutlu olmuşlardır.
26

Yıl boyunca çeşitli hayırsever kişi ve kurumlardan vakfımıza ulaşan yardımlar , ihtiyaçlarımız
dahilinde vakfımız, çocuklarımız ve aileleri için kullanılmıştır. İhtiyaç fazlası bağışlar her zaman
olduğu gibi büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yardım birimlerine verilerek bu yolla yine ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmıştır.
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Atatürk İlkeleri ışığında , laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına
sahip çıkacak geleceğin yöneticisi çocuklarımız ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve
olanak eşitliği vermek ve onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine
katkıda ve destekte bulunmak , kaynak ve olanakların yönlendirilmesinde eğitimin önemi
ve önceliği konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla çalışan ve Van’da faaliyet gösteren “Her
Çocuk Bir Umuttur” Derneğine katkı sağlamak amacıyla kıyafet ( bot-kaban- kazak) kırtasiye
ve oyuncak desteği vermek amacıyla vakfımız bir yardım kampanyası düzenlemiştir.Hayırsever
kişi ve kurumlarında katılımlarıyla hazırlanan yardım kolileri Mütevellimiz Nur Kaya’nın da
destekleriyle “ Vangölü Seyahat” aracılığıyla Van’a ulaştırılmıştır.
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2014-2015 eğitim döneminde kreşimizden
mezun ettiğimiz ve artık ilkokullu olan
çocuklarımıza , okul ihtiyaçlarını karşılayan
kırtasiye malzemeleri okul çantaları içinde
hediye edilmiştir.
Çocuklarımızın AYÇOV çatısı altında altıkları
eğitimlerinin, daha sonraki yıllardaki
eğitimlerinde ışık tutacağına olan inancımızla
yavrularımızı ilkokula sevgiyle ve gururla
uğurladık.
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Vakfımıza yakın bölgede olan ilk ve ortaokul öğrencilerinin sağlıklı öğle yemeği yiyebilmeleri
, aynı zamanda vakıf hizmetlerinin sürdürülebilirliği için öğle yemeği hizmetimiz bu yılda
devam etmiştir. Ekonomik darlık içindeki ailelere mensup çocukların ücretsiz faydalandığı bu
hizmetimizle sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmekse bir diğer amacımızdır.
30
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Uzmanlara göre okul öncesi eğitimin önemi
şöyle açıklanmaktadır.
Okul öncesi eğitim süresince çocuklar
ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı,
dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte
çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin
amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak
ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür
kılmaktır.
Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek
öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir
dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve
sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim
ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve
başarılı bir gelişim gösterirler.
Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi
eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru
iliklenmesi gerekir.
Çocuğun doğduğu günden temel eğitime
başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve
çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli
rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyalduygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük
ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve
çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir.
Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı
bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem
kazanmaktadır.
Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip
çocuklar yetiştirmek, onların gelişim
özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda
gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye
bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki
gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne
babanın yalnız başına başarabileceği bir konu
olmaktan çıkmış durumdadır.
Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden
oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar
bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o
oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.
Eğitimin sağlam temeller üzerine
kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki
başarılarında okul öncesi eğitimin rolü
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki

yoğun ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk
için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir.
Olumlu yada olumsuz anlamda verilen her
şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan
etkilemektedir.
3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir
yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır, 6 yaşına kadar
bir profesörden 2 kat hızlıdır. Yapılan tüm
uluslararası araştırmalar ve uygulanan testler
göstermektedir ki 0-6 yaş grubunda, gelişim
düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların,
akademik programlarda eğitim almış olanlara
göre 1. sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve
okuma yazmaya daha hızlı geçmektedirler.12
yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir,
15 yaşında yetenek sınavlarında % 90 -100
arası başarı sağlarlar. % 65’i liseyi, % 45’i
üniversiteyi sorunsuz kazanır ve bitirir. Yetişkin
olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı
iletişim kuran, sosyal insanlar olurlar.
Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel
yapısını oluşturan
* Saygı,sevgi,
* Paylaşma, iş bölümü,
* Sorumluluk
* Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu
geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.
Bilindiği gibi, 3 ile 6 yaş arası çocukta pek
çok gelişimsel değişmenin yaşandığı yıllardır.
Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş
civarında pek çok motor becerileri kazanmış,
çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya
başlamıştır.
Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel ve
sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi
oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları
anlamaya başlamıştır.
Buna karşın, okul öncesi yılları çocuğun soyut
düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği
ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin
somut bir biçimde çocuğun yaparak ve
deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır.
düşünüldüğünde, okul öncesi yılları çocuğun
arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak
33

kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme
becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı
yıllar olmalıdır.
Okul öncesi eğitim neden gereklidir
* Çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı 7
yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi
bu yaşta gelişir.
* Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler
kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması,
sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.
* Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar
çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.
* Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden
gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına
okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk
kendine güven duygusunu bu kurumlarda
kazanmaya başlar.
* Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma
özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi,
evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
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* Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım
becerileri, davranışları, olumlulukları ve
olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6
yaşları arasındadır.
* Aile içi desteğin tek başına yetmediği,
çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği,
bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı
biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu
için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.
Okulöncesi eğitiminin desteklenmesi için sonuç
olarak şunları söyleyebiliriz: Aile ve eğitimci
işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim;
çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni
ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları
için yönlendirebilen özerk bir birey olarak
yetişmesine katkı sağlayacaktır
Sonuç olarak;
Okul öncesi eğitim önemli ve her çocuk için
gereklidir!...

“Tiyatro, çocuk için etkili bir öğrenme
ortamı yaratır. Çocuk drama sözcüğünün
kökenine uygun yaşama sanatını tiyatro
da öğrenebilir. Ancak bu öğrenmenin
uygun bir şekilde olabilmesi, çocuğun
gelişim düzeyi, özellikleri ve cinsiyeti
ile yakından ilgilidir. Çocuk tiyatro da
gözleyerek öğrenir. Aynı sinemada olduğu
gibi oyun kahramanlarıyla kendisini
özdeşleştirip farklı davranış kalıpları
edinir. Ti yatroyu izleyen çocuk, kendini
sahne de rol yapan oyuncunun yerine
koyar ve ben olsaydım ne olurdu diye
düşünür.Bu durum hem çocuğun zihinsel
gelişimine katkıda bulunur hem de,
yeteneklerini ve yaratıcılık duygularını
açığa çıkarabilir.”
Bu nedenlerle tiyatro ve sinema gibi
görsel eğitimlerin çocuklarımızla sık sık
buluşmalarını sağlayan etkinlikler yıl
boyunca yapılmıştır
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Çocuklarımızın el becerilerinin ve hayal dünyalarının gelişimi için farklı ortamlarda, farklı
aktiviteler sunmaya gayret etmekteyiz. Resim yapmaya, resimlerinde kompozisyonlar
oluşturmaya, bunları boyamaya, el işi kağıtları ya da her türlü malzeme ile katlama, kesme gibi
etkinlikler yaptırarak değişik şekiller oluşturmaya teşvik edilmektedirler.
Sanatla, atölye çalışmalarıyla öğrenimlerinin desteklenmesi ayrıca yaptıkları yaratıcı çalışmaları
okulun bir köşesinde sergileyerek ya da duvara asarak onların yeteneklerine önem verdiğimizi
hissettirmenin önemini biliyor bu önemi ailelerle paylaşarak çocuğumuzu el becerileri ve sanatla
barışık , gelişime açık bireyler olmaları konusunda yüreklendirmeye gayret ediyoruz.
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Kreş yaşındaki çocuklarda el becerilerinin gelişimi için oyunun da önemi büyük olduğundan
AYÇOV’da legolar, oyun hamurları, boyalar, yap-bozlar, inşa oyuncakları, değişik boyutlardaki
boncuklar, abaküs, kart-eşleme ya da renk-sayı-şekil gibi kavramların öğretildiği kutu oyunlar
gelişimi ve el becerileri açısından çeşitli oyuncaklarla çocuklarımıza eğitim verilmekte, çocuğun
ilgi alanlarını gözlemlemek, keşfetmek ve yeteneklerinin gelişmesine fırsat vermek için
öğretmenlerimiz aile ile paylaşımlarda bulunmaktadırlar.
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Okul öncesi dönemde çocuklara verilen branş dersleri eğitiminin amacı çocuklara bu branş
dersleri hakkında yoğun bir biçimde öğretmek değil, ileriki okul döneminde bilgiye erişmeyi,
öğrenebilmeyi, dinlemeyi öğrenebilmesi için ilgili becerileri kazandırmaktır. Bu nedenlerle
çok yoğun olmamak şartıyla Çocuklarımıza İngilizce , dans, müzik, resim dersleri branş
öğretmenleri tarafından verilmekte, özle yetenek ve ilgisi olduğu fark edilen öğrenci aileleri
aracılığıyla “alan eğitimine” yönlendirilebilmektedir.
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Psikologumuz tarafından rutin olarak sınıf ve öğrenci gözlemleri yapmaktadır. Çocuklarımızın;
arkadaş ve öğretmen ilişkilerini, etkinliklere katılımını, kişilik özelliklerini, ve gelişimlerini takip
etmek amacıyla düzenlenmektedir. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler, velilerle yapılan bireysel
görüşmelerde ve veli toplantısında değerlendirimektedir.
Öğrenci ile birebir yapılan Görüşmelerin amacı, çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra
problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, aile ve arkadaş algısını anlamaya ve desteklemeye
yöneliktir. Veli ile Görüşmelerimiz gizlilik esasına dayanmaktadır. İlk görüşme, “Aile Tanıma
Formu”nun değerlendirilmesi ile başlar. Devam eden süreç içerisinde, çocuğumuzun okula
başladığı günden itibaren yapılan gözlemler (çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri,
arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları) hakkında veliye bilgi verilir.
Velimizin çocuğu ile ilgili sorun yaşadığı alanlarda veli ile koordineli şekilde çalışmalar yapılır.
Psikologumuz, veli görüşmelerini randevu sistemi ile gerçekleştirmektedir.
Ayrıca; Psikologumuzun rutin olarak öğretmenlerimizle bir araya gelip çocukların grup
içerisindeki durum ve davranışlarını konu alan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde, öğretmen ve
psikolugumuz çocuklarımızın sorunları ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirirler.
Sene içinde belirli dönemlerde, psikologlarımız tarafından ailelere ve personelimize yönelik
çocuklarımızı gelişimsel olarak desteklemek amacıyla seminerler düzenlenmektedir.
42

43

Vakfımızdaki Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken
önlemlerin alınması,sağlık biriminin malzeme ihtiyaçlarının tespiti ve kullanımı vb konularda
uzman bir sağlık personelinin görevlendirilmesi gerekliliği sonucu “kurum hemşiremiz”
bulunmaktadır.
Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, ilkyardım ve bakıma yönelik
hemşirelik hizmetlerini uygulayarak hemşire gözlem formuna kayıt eden sağlık personelimiz,

44

Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu
davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan
korunma, vs.) faaliyetleri yürütmektedir. Kronik hastalığı (astım, bronsit vb) ve alerjileri
olan çocukların ilaç tedavilerini takip etmekte , bu konuda aile ve öğretmenine düzenli bilgi
vermektedir.

Kreş eğitim programının temel
amacı; Çocukların beden, zihin ve
duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar
kazanmasını sağlamak, Onları
ilkokula hazırlamak, Şartları elverişsiz
çevrelerden ve ailelerden gelen
çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı
yaratmak, Çocukların Türkçeyi doğru ve
güzel konuşmalarını sağlamaktır.
Bu amaç çerçevesinde çocuklarımıza
uygun yayınlarla eğitim veren
öğretmenlerimiz , tüm eğitim
dönemine yaydıkları çalışmaların
sonunda öğrenciler , yaş gruplarına
göre kazanılması gereken bilgi
ve beceri elde etmekte bunu en
iyi yıl boyu yaptıkları çalışmalarla
göstermektedirler.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulu Önder Atatürk’ün, çocukları yarının büyükleri olarak görmesi , onlara duyduğu sevgi ve
güven duygusuyla Ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan`ın çocuklara armağan edilmesi,
çocukların ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Bu nedenle bu önemli günü AYÇOV olarak her yıl en iyi biçimde kutlamaya çalışıyoruz.
The Marmara Otel ev sahipliğinde ve Mütevellimiz Güldal Siğinç’in organizasyonuyla çocuklarımız
ve Antalya L Tipi Cezaevinde mahkum anneleriyle kalan kardeşleri ile hep birlikte coşkulu bir gün
geçirmişlerdir.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
10 Kasım Atatürk’ü Anma
Her 10 Kasım’da , ulusça içinde bulunduğumuz mateme rağmen; Atatürk’ün fikirlerinin en iyi
bir şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalmalıdır düşüncesiyle ; çocuklarımıza
Atatürk’ü daha iyi anlayarak, onun izinde yürüyen ve ulaştığı noktayı daha ilerilere taşıyacak bir
kuvvetin varlığını kendinde hissederek , kendisinden beklenen başarıyı elde etmelidir ruhunu
aşılamaya çalışmaktayız.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
24 Kasım Öğretmenler Günü
Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat
bilerek başta Başkanımız Canan Tungar olmak üzere tüm öğretmenlerimizle birlikte olarak,
çocukların ilk öğretmenlerine hazırladıkları sürprizlerle duygularını sevgilerini dile getirmeleri
için kutlamalar yapılmaktadır.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
Yerli Malı Haftası
Kreşimizde gerçekleştirilen etkinlikte Yerli
Malı Haftası kutlandı. Kreşte yerli mallarını
arkadaşlarıyla paylaşan Miniklerimiz, ayrıca
öğretmenlerinin öğrettiği Yerli Malı Haftası’nın
önemini anlatan şiirleri hep bir ağızdan söylediler.
Ülkemizde yetişen meyvelerin resimlerini yapan
çocuklarımız , yerli malı kullanmanın önemini
öğrenirken eğlendiler.Yerli malı tüketiminin önemiyle
küçük yaşta tüketim bilincine sahip olan minikler,
büyüklerini de yerli malı kullanmaları yönünde
uyarmayı öğrendiler.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
Yeni Yıla Hoşgeldin Partisi
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
2014-2015 Mezuniyet Töreni
Bu yıl mezunlarımızı yine büyük gurur ve buruk bir sevinçle ilkokula uğurladık. Tahtakale Park’ta
düzenlediğimiz kahvaltılı kutlamada velilerimizle ve çocuklarımızla keyifli bir gün geçirmenin
yanı sıra , diploma ve kep atma heyecanının yaşadık.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
Yılsonu Sergileri
Çocuklarımızın sınıf öğretmenleri ve resim öğretmenleri eşliğinde yaptıkları çeşitli çalışmalar,
vakfımızın bahçesinde açılan “Yılsonu Etkinlikler Sergisi” ile ailelerinin beğenilerine sunuldu.
Minik elleri ve yaratıcı zekalarıyla ortaya çıkan bireysel ve proje çalışmaları sergiyi gezenler
tarafından büyük beğeni aldı.
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
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ÖZEL GÜNLER /HAFTALAR - KUTLAMALAR
Yılsonu Karne Ve 6 Yaş Veda Partisi
6 Yaş grubundan mezun olan çocuklarımıza
öğretmenlerinin ve 5 yaş kardeşlerinin hazırladığı
sürpriz veda partisinde çocuklarımız çok keyifli
zaman geçirdiler. Kendileri için hazırlanan
ve vakfımız bahçesinde yapılan etkinlik diğer
sınıflarında katılımlarıyla dans ve müzikle oldukça
eğlenceliydi.
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Yaz Etkinlikleri
12 ay hizmet veren kurumumuzda haziran – eylül döneminde kreş eğitiminin yanı sıra,
çocuklarımıza yaz mevsiminin keyfini sürmeleri için özellikle kum havuzu ve yüzme havuzu
ağırlıklı programlar uygulanmaktır. Kumda özgürce oynayan çocuklarımız daha sonra sıcak
sularla duşlarını almakta ve havuzda hoşça vakit geçirmektedirler.
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BÖLÜM 5: AYÇOV’DAN HABERLER
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ZİYARETÇİLERİMİZ
Vakfımızı ve çocuklarımızı ziyarete gelen, yapılan çalışmaları yerinde görmek isteyen yada
teşekkür ederek bizleri yüreklendiren değerli misafirlerimizi bu yıl da sevgi ile karşılayıp,
mutlulukla ağırladık ..
Çetin Osman BUDAK - CHP Antalya Milletvekili
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ZİYARETÇİLERİMİZ

Cemil TONBUL - Antalya İl Emniyet Müdürü
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ZİYARETÇİLERİMİZ

Av. Ümit UYSAL - Muratpaşa Belediye Başkanı
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ZİYARETÇİLERİMİZ

Amara Otel Kemer Yöneticileri

70

ZİYARETÇİLERİMİZ
Hayırseverlerimiz
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ZİYARETÇİLERİMİZ
Hayırseverlerimiz
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ZİYARETÇİLERİMİZ

Gönüllülerimiz
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ÖDÜLLERİMİZ

AYÇOV Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Canan
Tungar engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı
Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından
‘Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı (EYFA)
kapsamında gerçekleştirilen Küresel Sosyal Farkındalık
Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül törenine, Dünya
Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin
Şentürk, , sanat camiasının önemli isimleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Toplam 30 kişi, kurum ve kuruluşun ödül aldığı törende,
Engellilik ve erişilebilirlik ile ilgili sosyal farkındalığın artırılması konusunda emek veren ve
engellilerin yaşamını kolaylaştıran kişi, kurum ve kuruluşlara verilen Küresel Sosyal Farkındalık
Ödülü’nü Metin Şentürk’ten aldı.
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BİZDEN HABERLER

Kepez Kent Konseyi Onursal Üyeliği ve Başdanışmanlığı
Amaçları ; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma
ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim
ilkelerini hayata geçirmek”,
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil
toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma
önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği,
tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik
yapılar ile yönetim mekanizmalarını ifade eden , Kepez Kent Konseyi tarafından AYÇOV Kurucu ve
Yönetim Kurulu Başkanımız Canan Tungar yıllardır Kepez Bölgesinde yaptığı özverili çalışmaları
nedeniyle Başdanışman ve “Kepez Kent Konseyi Onursal Üyeliği’ne seçilmişlerdir.
Konseyin 2016 yılında uygulamaya
koyacağı;
“Çanakkale Türküsü Kepez’den
Yükseliyor” Projesi
“Kepezde Yaşayan Anadolu - Can
Kardeşim Kepez Gençlik Buluşması
Kampı”
Kepez Kent Konseyi / Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gezici
Öğrenim Birimi
Gibi projelerde Vakıf başkanımız
nezdinde AYÇOV olarak
çalışmalarda görevler alınarak ,
katkı sağlanacaktır.
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BİZDEN HABERLER

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için açılan Hibe Programı
kapsamında hazırladığımız “Antalya Romanları El Ele” Projemiz ile ilgili yaptığımız
ön başvurumuz kabul olmuştur. Yıllar önce Antalya Zeytinköyde yapılan çalışmaların
ve devamında Başkanımız Canan Tungar tarafından hazırlanan Zeytinköy Kültür Parkı
Projesinide içine alan bu an in kesin kabulü ile projemiz uygulamaya konulacaktır.
• Alanya Okurcalar bölgesinde bulunan Çimtur Devremülk 2 dönemlik (4 hafta) hisselerimiz
2015 yılı döneminde kiraya verilerek değerlendirilmiştir. Yıllık ödenen aidat bedelleri gibi kira
geliride vakfımız hesaplarına kira geliri olarak girmiştir.
• Aynı şekilde Vakfımıza gelir elde etmek amacıyla bahçemizin caddeye bakan cephesi banka
ATM cihazlarına kiraya verilerek değerlendirilmiştir. Bu gelirlerle vakfımız amacına hizmet
eden faaliyetler için kaynak yaratılmaktadır.
• Bahçemizde bulunan kum havuzumuzun üstü ve ön bahçemizde bulunan otopark alanının
üstü güneş ten korunmak amacıyla otopark alanında bulunan alan gölgelik jüt ile
kaplanmıştır. Havanın uygun olduğu zamanlarda çocuklarımızın açık hava ve bahçeden daha
çok istifade edebilmeleri amacıyla halihazırda bulunan ancak yıprnan çardaklarında aynı
şekilde kaplanarak kullanılmasını planlamaktayız.
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BİZDEN HABERLER

• Uzun yıllardır kullandığımız vakıf binamızın yıpranan yada ihtiyaçları karşılamayan
bölümlerinin yenilenmesi çalışmalarına bu yılda devam edildi. Her yıl kendi bütçemiz
dahilinde yapılan bu çalışmalarda bu yıl wc’lerin tadilatı gerçekleştirildi. İktisadi işletmemiz
tarafından yapılan ödemelerle yapılan bu çalışma sonucu kurumumuzun ihtiyacını
karşılayacak hale getirilmiştir.
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BÖLÜM 6: EKLER VE MALİ TABLOLAR
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