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Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye’nin amacı
insanların umut, dayanma gücü ve sevinç duygularını güçlendirmektir.

Türkiye’nin her ilinden bize gelen 3-18 yaş arası
hayati tehlikeli hastalıklardan tedavi gören çocukların

tümünün dileğini yerine getirerek
onları hayata bağlamak. 

Vizyonumuz 

Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye;
hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden
3 – 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları

dilekleri gerçekleştirmektedir.

Misyonumuz

Şeffaflık
Hesap verilebilirlik

Eşitlik
Gönüllülük
Katılımcılık

Değerlerimiz
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Sevgili Destekçilerimiz,

2017 senesi boyunca, dernek olarak varoluş sebebimiz olan, hayati tehlikesi 
olan bir hastalıktan tedavi görmekte olan 3-18 yaş arası çocukların imkânsız 

olarak gördükleri dilekleri gerçekleştirmeye devam ettik. 2017 senesi 
Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye için başarılı ama 

bir o kadar da zor geçti.
Bu dileklerin planlanmasında ve yerine getirilmesinde büyük emeği olan

profesyonel personelimize ve Türkiye’nin dört bir yanında bize destek veren 
gönüllülerimize, bu vesileyle, teşekkürlerimi ve minnettarlığımı

belirtmek isterim.
Misyonumuz, hayati tehlike taşıyan 3 ile 18 yaş arası çocukların bir dileğini 

gerçekleştirmektir. Hedefimize ulaşabilmek için bütün profesyonel
kuruluşlarda olduğu gibi bazı finansal önlemler almamız ve stratejimizi

buna göre belirlememiz gerekiyor.
Elinizdeki faaliyet raporu Ocak 2018- Temmuz 2018 arasındaki 6 aya ayna

 tutmayı, böylelikle önümüzdeki dönemlerde nelerin esas alınacağını
ortaya koymayı hedefliyor. 

Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye olarak önümüzdeki dönemde 
hedefimiz hayallerinin gerçekleşmesini bekleyen daha fazla sayıda çocuğa hep-

beraber umut olmaktır. Bu bağlamda kurumsal ve bireysel olarak vermiş 
olduğunuz, vereceğiniz tüm değerli destekler için sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım.

Sevgi ve saygılarımla,

Eda Aroyo
Bir Dilek Tut Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Gönüllümüzün Kaleminden…
Hayatım boyunca istediğim tek işin insanların hayatlarına dokunmak olduğunu biliyordum. 

Küçüklüğümden beri hep öğretmen olup çocukların yaşamlarına dokunmak istedim. 
Öğretmenliği kazandıktan sonra Bir Dilek Tut Derneği’ni şu anda dernekte Gönüllü

Koordinatörü olan kuzenim Aslı abladan dolayı biliyordum ancak bu kadar içeriğini bana 
neler katabileceğini ve benim hayatıma nasıl dokunacağına dair hiçbir bilgim yoktu.

Eğitimlere katılarak artık Bir Dilek Tut Derneği’nin gönüllüsü olmuştum ve bunu
üniversitedeki herkese duyurup farkındalık yaratmak en temel ilkem haline gelmişti. Diğer 
insanların yaptıkları yardımların yanında ben dilek gerçekleştirme günlerine katıldıkça sihir 

yapabildiğimin farkına varıyordum… Hayalimi Paylaş projesi ile üniversite hayatımın
en güzel zamanlarını yaşamaya başladım. İnsanlarla nasıl iletişime geçmem gerektiğini bile 

bu zamanlarda öğrendim. Bir Dilek Tut Derneği bana çocukların en karanlık anlarında 
uzaklardan gelen ufacık bir parıltı gibi görünüyordu. Düşünebiliyor musunuz; yüreğiniz bir 

şeyi çok fazla istiyor fakat siz onun imkânsızlığına öylesine inanmışsınız ki artık hayal 
etmekten bile vazgeçmişsiniz. İşte tam burada devreye o mükemmel dernek ve gönüllüler 

giriyor. O çocukların en umulmadık anlarında, hayatlarındaki en imkânsız dedikleri
hayallerini siz gerçekleştiriyorsunuz. Siz o çocuğun gözünde kocaman bir “melek”

oluyorsunuz. Evet, evet, kocaman sihir yapabilen birer meleksiniz. Seneler geçse de
bir çocuğun aklında hep öyle kalacaksınız. Ne zaman umutsuzluğa kapılsam, bir şeylerin 
yolunda gitmediğini düşünüyor olsam derneğe sığınır, bir çocuğun meleği olur kendime 

gelirim. Bir çocuk için imkânsızı, imkânlı hale getirirseniz bu hayatta o çocuğun
yenemeyeceği hastalık, başaramayacağı zorluk kalmaz inancıyla dernekte bulunduğum

her günüm daha değerli hale geliyor. Küçücük insanların bu hayatta yarım kalmışlıklarına 
ortak olup onlarla birlikte toprağa tohumlar atıyoruz ilk tanıştığımız andan itibaren ve o 

tohumların dilek gününde yeşerdiğini görüyoruz. Bir dilek gününde dilek çocuğunun 
söylediği bir söz aklımdan hiç çıkmıyor. “Ben hiçbir zaman bu kadarını hayal etmemiştim”. 

Evet, hayal edilenin üstüne bir gün yaşatıyoruz onlara. Aslında bir günlerine bir yaşam 
sığdırıyoruz. Dilek gününe kattığımız en güzel büyü bu oluyor; tahmin edilenin üstünde bir 
gün yaşatmak. Bir Dilek Tut Derneği’nin çok sevdiğim bir sloganı vardır; “bir çocuğun hayal 

dünyasında yaşattığı o en imkânsız görüneni gerçeğe dönüştürebilirseniz, işte o zaman 
sihir yapabildiğinizin farkına varabilirsiniz”. Ben 2013 yılından beri sihir yapabildiğimin 

farkındayım. Bir çocuğun gözlerindeki o ışıltıyı görmek hayatımdaki en büyük tutkum oldu. 
Hayatta hiçbir şey imkânsız değildir ve ben bunu minicik yüreklere aşılamayı

Bir Dilek Tut Derneği’yle birlikte başardım. İyi ki sihir yapabiliyorum, iyi ki imkânsız
 imkânlı hale getirebilme hazzını Bir Dilek Tut Derneği ile yaşayabiliyorum. 

MİNA VAHİDE ÖZSOY 
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Herkese merhabalar, ismim Metin Öğcü, Bir Dilek Tut Derneği ile oğlum
Mustafa Alper Öğcü'nün hastalığı vesilesiyle tanıştım.

 Mustafa henüz 2,5 yaşındayken ansızın 'lösemi' hastası olduğunu öğrendik. 
Çok büyük bir üzüntü yaşamıştık. Uzun ve zorlu tedavi süreci başlamıştı. 

Kemoterapi ve diğer ilaçlar Mustafa'yı fiziksel olarak değiştiriyor ve bu durum 
bizi çok üzüyordu. Önce saçları ve kirpikleri dökülmeye başladı sonrasında ise 

yürüyemeyecek kadar halsizleşmişti. 2.5 sene kadar süren tedavi sonucu 
sağlığına kavuşmuştu. İlkokula bile başlamıştı. Tedavisi bittikten 19 ay sonra 
rutin kontroller sırasında hastalığının tekrarladığını öğrendik, tam anlamıyla 

yıkım olmuştu bizim için. Mustafa okula devam edemedi, ilk tedaviden farkı bu 
kez ilik nakli olmak zorundaydı.

 Kardeşinden, annesinden ve benden alınan örneklerle Mustafa ile
uyumluluğumuz araştırıldı ve maalesef ilik uyumluluğumuz istenilen düzeyde 

çıkmadı. Diğer akrabalar araştırıldı, Türkiye ve dünya çapında araştırma 
başlatıldı ama sonuç yine olumsuz çıktı. Hastalığını ilk öğrendiğimiz andan 
itibaren 4,5 sene geçmişti. Mustafa’nın durumunu gördükçe, çektiği acılara 

yakından tanık oldukça anne baba olarak kahroluyorduk.
Doktorumuz Mustafa ile yakından ilgileniyordu, bize Bir Dilek Tut Derneği’nden 

bahsetti. Bu tarz hastalıklarda hastanın moralinin yüksek olmasının önemini 
vurgulayarak, bu dernekle irtibata geçmemizi önerdi. İnternette yaptığım 

araştırmalarda dilekleri gerçekleşen çocukların yüzlerindeki mutluluk beni çok 
etkiledi. Dernekle iletişime geçerek Aslı Battal ile görüştüm. Kısa bir süre sonra 
eve iki genç abla geldi. Mustafa ile hem sohbet ettiler hem de oyun oynadılar. 

Çok mutlu olmuştu, bu mutluluğu uzun süre devam etmişti. Artık dileğinin 
gerçekleşeceği ve ablalarıyla tekrar görüşeceği günü sabırsızlıkla beklemeye 

başlamıştı. Mustafa'nın bu mutlu halleri bizi çok mutlu ediyordu.
 Bir Dilek Tut Derneği’nin yakından tanıdığımda ben de bu derneğin bir parçası 
olmak istedim. Bu isteğimi dernek merkezine ilettim. Artık ben de Bir Dilek Tut 

Derneği'nin gönüllü çalışanıyım. Bu yüzden gittiğimiz dilek alımları ve dilek 
gerçekleştirmelerinde tanıştığım anne ve babaların duygularını çok iyi
anlayabiliyorum. Dolayısıyla o ailelerin çocuklarının mutlu olmalarını

ne kadar önemsediklerini çok iyi biliyorum.

MUSTAFA BİR DİLEK TUTTU VE
ÇOK MUTLU OLDU :)
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Bir Dilek Tut Derneği, Mustafa'nın hayatına girdikten sonra morali
çok yükselmişti ve hastalığın tedavisinin başarılı olması için moral çok önemli 

bir etkendi. Dilek gerçekleştirme gününü beklerken Ankara Türkök'ten bizi çok 
mutlu eden bir haber geldi, Mustafa’nın iliğine %90 uyumlu olan biri

bulunmuştu İngiltere’den. Doktorumuzla görüşüp hemen resmi prosedürlere 
başladık. Yaklaşık 2 ay içerisinde ilik nakli olacak Mustafa.

 Dilek gerçekleştirme günü geldi, Mecidiyeköy'deki Trump Towers'a
 Kidzmondo eğlence merkezine geldik, Mustafa istediği oyuncağa biniyordu
ve bir yandan ablalarıyla ve ağabeyiyle hoşça vakit geçiriyordu. Mutluluğu 
yüzüne yansımıştı, gözlerinin içi gülüyordu Mustafa’mın. Öğle vakti gelip

Mustafa “acıktım” deyince en sevdiği yemekler sipariş edildi. Yemek esnasında 
hediyeleri geldi, Mustafa’nın sevinci daha da katlanmıştı. Onca acılar çektikten 
sonra Mustafa'yı bu derece mutlu görmek beni çok etkilemişti. En son hediye 

olarak en çok istediği 'Play Station 4' getirildi. Mustafa o an mutluluktan
havalara uçacak gibiydi. Etkisi uzun zaman devam edecek moral depolamıştı.

 Mutlu olmaya bu kadar hasret hasta çocukları ve ailelerini öylesine
sevindiriyorlar ki, ne kadar farkındalar bilmiyorum ama bence dünyanın

en güzel işini gerçekleştiriyorlar. Bir Dilek Tut Derneği’ne ve emeği geçen
herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varlar!

06.02.2017 METİN ÖĞCÜ
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Mindstorms Eve3 Lego
Sahibi Olmak

Mert, 7
A.L.L



Yatak odası
sahibi olmak

Ecrin Özge, 5
Talasemi Major

Bir Dilek Tut Derneği,
Make-A-Wish® Türkiye Ekibi

Yönetim Kurulu

Genel Müdür 

Dilek Koordinatörü

Gönüllü & Eğitim Koordinatörü

Bireysel Bağış & İletişim Koordinatörü

Ofis Koordinatörü

Mali Müşavir

Zeynep Ürkün

Tülin Katırcıoğlu

Aslı Battal

Zeynep Görpe

Semra Bahçekapılı

Oktay Hortoğlu

Başkan
Eda Aroyo

Üyeler
Aileen J. Soğuksu

Burak Tansan
Emine Çubukçu

Lize Karaboğa
Mustafa Seçkin

Sinan Ceylan
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15.476
Hayatına

dokunduğumuz
kişi sayısı
(2000’den beri)

5.329
Toplam Bağışçı

Sayısı

18
Düzenli Bağışçı

Sayısı

3869
Gerçekleşen
dilek sayısı
(2000’den beri)

300
Gönüllü sayısı

3
Katıldığımız

Yardımseverlik
Koşuları

20
Bir Dilek Tut Derneği için

İyilik Peşinde Koşan
Kurum Sayısı

327
Bir Dilek Tut Derneği için

İyilik Peşinde Koşanlar

2018 Ocak-Temmuzİstatistikleri
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1980 yılında ABD’de ağır lösemi hastası olan 7 yaşındaki Chris ismindeki
bir erkek çocuğu bir dilekte bulundu. Onun en büyük dileği büyüyüp,
polis olmaktı. Bunu öğrenen annesi, birkaç arkadaşı ve Phoenix Polis

Departmanı bu dileği yerine getirebilmek için işe koyuldular. Chris için
bedenine uygun üniforma, kask ve bir polis kimliği hazırlandı.

Dilek gününde, Chris polis arabasına, polis motorsikletine ve polis
helikopterine bindi, kendisi için hazırlanan özel testi geçtikten sonra

polis rozetine de hak kazandı.
Bundan iki gün sonra ailesi Chris’i kaybetti ve ABD’nde ilk defa bir sivile, 

resmi cenaze töreni düzenlendi. Bu dileğin gerçekleşmesinde rol alan
polislerden ikisi ve Chris’in annesi tarafindan dilek gerçekleştiren

bir vakfin temelleri atılmış oldu.
Bugün, Make-A-Wish dünyadaki en büyük

dilek gerçekleştirme kuruluşudur.
50 ülkede faaliyet gösteren şubeleri ile uluslararası ölçekte etkinliklerini 

yürütmekte, her yıl 30.000 çocuğun dileğini yerine getirmekte ve 
40.000’den fazla gönüllü ile birlikte faaliyetlerini yürütmektedir.

Make-A-Wish dünyada nasıl doğdu?

Türkiye'de Nasıl Doğdu?

Bir Dilek Tut Derneği Türkiye’de
2000 yılında kuruldu.

2000 yılından bu yana yaklaşık 3.600’den fazla 
dilek gerçekleştiren derneğimiz, 2009 yılından 
itibaren Make-A-Wish® Uluslararası Vakfı’nın 

Türkiye temsilcisi olmuştur.
Her yıl 200 civarında çocuğun dileğini yerine 

getiren Bir Dilek Tut Derneği,
Türkiye’nin her ilinde dilekleri yerine getirir.
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Gerçekleşen Dileklerin Etkisi

Etki yaratmak
≠

İhtiyaç Karşılamak

%42 Arkadaşlarıyla daha
sağlıklı iletişim kurdu.

%72 Çocukların enerji seviyesi
ve canlılığı arttı.

%64 Çocukların hayata
tutunma arzusu arttı.

%39 Tedavi sebebiyle yaşadıkları
fiziksel sıkıntılar azaldı.

Bisiklet sahibi olmak

Şebnem Esma, 5
A.L.L.
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Herkese merhabalar, ismim Metin Öğcü, Bir Dilek Tut Derneği ile oğlum
Mustafa Alper Öğcü'nün hastalığı vesilesiyle tanıştım.

 Mustafa henüz 2,5 yaşındayken ansızın 'lösemi' hastası olduğunu öğrendik. 
Çok büyük bir üzüntü yaşamıştık. Uzun ve zorlu tedavi süreci başlamıştı. 

Kemoterapi ve diğer ilaçlar Mustafa'yı fiziksel olarak değiştiriyor ve bu durum 
bizi çok üzüyordu. Önce saçları ve kirpikleri dökülmeye başladı sonrasında ise 

yürüyemeyecek kadar halsizleşmişti. 2.5 sene kadar süren tedavi sonucu 
sağlığına kavuşmuştu. İlkokula bile başlamıştı. Tedavisi bittikten 19 ay sonra 
rutin kontroller sırasında hastalığının tekrarladığını öğrendik, tam anlamıyla 

yıkım olmuştu bizim için. Mustafa okula devam edemedi, ilk tedaviden farkı bu 
kez ilik nakli olmak zorundaydı.

 Kardeşinden, annesinden ve benden alınan örneklerle Mustafa ile
uyumluluğumuz araştırıldı ve maalesef ilik uyumluluğumuz istenilen düzeyde 

çıkmadı. Diğer akrabalar araştırıldı, Türkiye ve dünya çapında araştırma 
başlatıldı ama sonuç yine olumsuz çıktı. Hastalığını ilk öğrendiğimiz andan 
itibaren 4,5 sene geçmişti. Mustafa’nın durumunu gördükçe, çektiği acılara 

yakından tanık oldukça anne baba olarak kahroluyorduk.
Doktorumuz Mustafa ile yakından ilgileniyordu, bize Bir Dilek Tut Derneği’nden 

bahsetti. Bu tarz hastalıklarda hastanın moralinin yüksek olmasının önemini 
vurgulayarak, bu dernekle irtibata geçmemizi önerdi. İnternette yaptığım 

araştırmalarda dilekleri gerçekleşen çocukların yüzlerindeki mutluluk beni çok 
etkiledi. Dernekle iletişime geçerek Aslı Battal ile görüştüm. Kısa bir süre sonra 
eve iki genç abla geldi. Mustafa ile hem sohbet ettiler hem de oyun oynadılar. 

Çok mutlu olmuştu, bu mutluluğu uzun süre devam etmişti. Artık dileğinin 
gerçekleşeceği ve ablalarıyla tekrar görüşeceği günü sabırsızlıkla beklemeye 

başlamıştı. Mustafa'nın bu mutlu halleri bizi çok mutlu ediyordu.
 Bir Dilek Tut Derneği’nin yakından tanıdığımda ben de bu derneğin bir parçası 
olmak istedim. Bu isteğimi dernek merkezine ilettim. Artık ben de Bir Dilek Tut 

Derneği'nin gönüllü çalışanıyım. Bu yüzden gittiğimiz dilek alımları ve dilek 
gerçekleştirmelerinde tanıştığım anne ve babaların duygularını çok iyi
anlayabiliyorum. Dolayısıyla o ailelerin çocuklarının mutlu olmalarını

ne kadar önemsediklerini çok iyi biliyorum.



Dilek Yolculuğu

Çocuklar Bize
Ulaşıyor

Dilek Alımı

Dilek
Yolculuğu

Dilek
Etkinliği

Dilek çocuklarının doktorları veya
aileleri bize ulaşıyor, raporları incelenip
uzman görüşü alınıyor.

Aile ve çocuk ziyaret ediliyor, çocuğun
yaşamsal ortamı inceleniyor ve dilek çocuğu ile 
birebir özel bir görüşme yapılıyor. Sihir kitabı ve 
sihir kutusu ile çocuğun hayal gücünü
zorluyoruz. Sevdiklerini, meraklarını ve
imkansızlıklarını öğreniyoruz.

En kısa 3 hafta, en uzun 3 ay sürecek olan 
dileğin gerçekleşme süresince dilek
çocuğuna ilgisi ve merakları ile ilgili küçük 
hediye ve sürprizler yapıyoruz. Bu süreçte aynı 
zamanda çocuğun büyük sürprizinin
ne olacağını tasarlıyoruz.

Dilek çocuğunun hayalinin gerçek olacağı gün! 
Tamamen bir festival gibi organize edilip,
hayallerde sınır tanımıyoruz! Coşku, umut,
neşe ve şaşkınlık yaratıyoruz.
İmkansız diye bir şey yoktur! İstersen sen
her şeyi yapabilirsin.

Dilek
Tasarımı

Dilek
Bekleme

Dilek
EtkisiDilek

Gerçek-
leştirmeDilek

Alımı

Çocuğun, gerçekleşmesinin imkansız olarak düşündüğü dileği doğru tespit etmek onun hayal gücünü 
tetikler, heyecan yaratır ve o çocuğa hayal kurabilme yetisini kazandırır. 

Dileğin doğru tespiti, çocuğu, etkisi büyük bir yolculuğa çıkaracaktır. Bu yolculukta, dileğin
gerçekleşmesini beklerken geçen süre, en az dileğin gerçekleşmesi kadar önemlidir.

Dileğin gerçekleşmesinin yarattığı pozitif etki dilek çocuğunu aşacak ve bu pozitif etki hem ailesine
hem de yakınlarına geçecektir. Buna “dalga etkisi” diyoruz.
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Bir Dilek Tut Derneği, Mustafa'nın hayatına girdikten sonra morali
çok yükselmişti ve hastalığın tedavisinin başarılı olması için moral çok önemli 

bir etkendi. Dilek gerçekleştirme gününü beklerken Ankara Türkök'ten bizi çok 
mutlu eden bir haber geldi, Mustafa’nın iliğine %90 uyumlu olan biri

bulunmuştu İngiltere’den. Doktorumuzla görüşüp hemen resmi prosedürlere 
başladık. Yaklaşık 2 ay içerisinde ilik nakli olacak Mustafa.

 Dilek gerçekleştirme günü geldi, Mecidiyeköy'deki Trump Towers'a
 Kidzmondo eğlence merkezine geldik, Mustafa istediği oyuncağa biniyordu
ve bir yandan ablalarıyla ve ağabeyiyle hoşça vakit geçiriyordu. Mutluluğu 
yüzüne yansımıştı, gözlerinin içi gülüyordu Mustafa’mın. Öğle vakti gelip

Mustafa “acıktım” deyince en sevdiği yemekler sipariş edildi. Yemek esnasında 
hediyeleri geldi, Mustafa’nın sevinci daha da katlanmıştı. Onca acılar çektikten 
sonra Mustafa'yı bu derece mutlu görmek beni çok etkilemişti. En son hediye 

olarak en çok istediği 'Play Station 4' getirildi. Mustafa o an mutluluktan
havalara uçacak gibiydi. Etkisi uzun zaman devam edecek moral depolamıştı.

 Mutlu olmaya bu kadar hasret hasta çocukları ve ailelerini öylesine
sevindiriyorlar ki, ne kadar farkındalar bilmiyorum ama bence dünyanın

en güzel işini gerçekleştiriyorlar. Bir Dilek Tut Derneği’ne ve emeği geçen
herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varlar!



Türkiye Geneli Dilek Dağılımları

Marmara Bölgesi: 30

Doğu Anadolu Bölgesi: 3

Organ Yetmezliği: 2

Diğer: 16

Anemi Hastalıklar: 2

Çocukluk Çağı
Kanseri: 49

Güneydoğu
Anadolu Bölgesi: 4

Ege Bölgesi: 6

Karadeniz Bölgesi: 6

Akdeniz Bölgesi: 8

İç Anadolu Bölgesi: 12

Hastalık Dağılımları

Dilek Kategori Dağılımları

Sahip Olmak İstiyorum: 62

Olmak İstiyorum: 3

Gitmek İstiyorum: 1

Tanışmak İstiyorum: 3
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Azra Nur’un Dileği
Azra Nur 6 yaşında Lösemi hastası.
19 Kasım 2017 günü Azra Nur için
unutamayacağı anılarla dolu geçti.
Minik prensesimiz Azra Nur’un o kadar çok 
ilgilendiği şey vardı ki… Annesi ile beraber 
mutfakta zaman geçirmeyi seven Azra Nur’a, 
Mercedes Finansal Hizmetlerin “Eltiler”
grubundan gönüllü bir ablamız onu evde 
ziyaret ederek, şeker hamurundan kurabiye 
yapmayı öğretti. Azra Nur dileğinin sadece
bu kadar olduğunu zannetse de sürprizler 
onun için daha yeni başlıyordu. Dilek günü 
Azra Nur ve ailesini evden aldıktan sonra ilk 
durak olarak çok sevdiği çizgi film olan
Maşa ve Koca Ayı’nın oyununu seyrettiler. 
Oyun sonrasında oyun parkında oyun oynayıp, 
el yapımı minik hamburgerler yediler.
Azra Nur dışarıda dolaşırken, Eltiler grubundan 
gönüllü abi ve ablalar, yatak odasını süslemeye 
başladılar. Tüm bunlardan habersiz
Azra Nur’un odayı gördükten sonraki mutluluk 
çığlıkları tüm yorgunluğumuzu almıştı…

Azra Nur’un hayali
gerçek oldu.

Şeker hamurundan
kurabiye yapmayı

öğrendi.

Maşa ve Koca Ayı
ile tanıştı.

El yapımı
hamburger yedi.

Prenses yatak
odasına sahip

oldu.
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Sahra’nın Dileği

Sahra 12 yaşında Lösemi hastası.
Sahra’nın dosyası ile ilgilenen Mercedes
Finansal Hizmetler ekibinden Bacanaklar 
grubu hemen çalışmalara başladılar.
Sahra yaşında göre daha olgun olan bir kız. 
Kitap okumayı çok seviyor. Bu kadar çok şey 
bilmesini kitaplara borçlu olduğunu iletiyor 
gönüllü arkadaşlarımıza.  Taraftarı olduğu 
takım Galatasaray. Ama ilgilendiği spor dalı 
Voleybol’du. Aynı zamanda da hayranı olduğu 
sanatçı ise Aras Bulut’tu. Mercedes Finansal 
Hizmetler ekibi hemen Aras Bulut ve
Galataray klubü ile iletişime geçerek Sahra’ya 
sürpriz hazırlamaya başladılar. Önce Aras
Bulut’un oynadığı Çukur dizisinin setini ziyaret 
ederek beraber fotoğraf çekildiler, ardından 
sevdiği kulübün antrenmanlarına katıldı.
Maçı seyrettikten sonra yorucu bir günün 
ardından çok acıkmışlardı. Sürprizlerinin
bittiğini düşündüğü sırada asıl hayali
Hoverboard verildiğinde sevinç çığlıklarına 
engel olamadı...

Sahra’nın hayali
gerçek oldu.

Aras Bulut ile
tanıştı.

Galatasaray
Voleybol takımı

ile tanıştı.

Beraber
antrenman

yaptılar.

Hoverboard’a
sahip oldu.
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Gönüllülerimiz

Dilek Alım Gönüllüsü
Bir Dilek Tut Derneği'ne başvuran dilek çocuklarının evine ve gerekirse hastaneye 
giderek hayalini öğrenir ve dilek yolculuğu süreci için bilgi edinir.

Dilek Gerçekleştirme Gönüllüsü
Dilek bekleme döneminde yapılan aktiviteleri ya da dilek gerçekleştirme günü için 
belirlenmiş olan programın organizasyon ve uygulanmasını sağlar, 
Bir Dilek Tut Derneği'ni temsil eder.

Uzman Gönüllü
Uzmanlık alanı psikolojik, klinik psikoloji ve alanlarında eğitim almış ve
şuan aktif olarak çalışan kişiler.

Hayalimi Paylaş Gönüllüsü
Lise veya Üniversite öğrencisiyseniz, okulunuzda kuracağınız Hayalimi Paylaş 
kulübü ile etkinlikler düzenleyip, yarattığınız kaynağı Bir Dilek Tut Derneğine 
bağışlayarak dilek çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.

Hastane Destek Gönüllüsü
Ayda bir kez hastaneleri ziyaret edip kriterlere uygun hastalığa sahip çocuklara 
ulaşabilirim ve dernek hakkında sağlık personellerine bilgi ve broşür verebilirim 
diyorsanız Hastane Destek Gönüllüsü olabilirsiniz.

İdari Gönüllü
Ofis içerisinde yapılabilecek her türlü desteğe haftada en az 2-3 gün vakit 
ayırabilirim diyen kişiler.

Yatak odası
sahibi olmak

Yasin, 9
Kistik Fibrozis
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Aktif Gönüllerimizin Cinsiyet Dağılımı

%95 Kadın

%5 Erkek

Aktif Gönüllülerin Yaş Dağılımı

Ocak - Haziran Arası Boyunca Hangi
Alanda Kaç Gönüllüden Destek Aldık?

%2
45 ve +

%10
18-24

%88
25-44

Kurumsal Gönüllü
Maraton Gönüllüsü

Etkinlik Gönüllüsü

27 Ocak 2018
66 Katılımcı

7 Nisan 2018
42 Katılımcı

İdari Gönüllü

Dilek Alım ve Gerçekleştirme
Gönüllüsü

Yıl Boyunca Eğitimler
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Eğitimlerimizden kareler…

Çocuklarımızın dileklerini
gönüllülerimizle tasarladık

Çocuklarımızın dilek yolculuklarını Şubat ve Mayıs aylarında
gönüllülerimizle tasarladık. Bilgilendirmenin ardından çocuklarımızın

dosyalarını inceleyen gönüllülerimiz, hayalleri, ilgi alanları ve
tüm diğer verilerin ışığında çocuklarımız için mutluluk dolu anlar planladılar.
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0cak-Temmuz 2018
Bireysel Bağış ve

İletişim Faaliyetleri

Alışveriş yapmak

Sedef, 7
A.L.L.
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4 Mart 2018’de Antalya’da gerçekleşen Runatolia Maratonu’nda
Kords, Havaş, Mektebim Okulları, Xerox, Coliseum Sports Club,

Defacto ve Calista Luxury Resorts çalışanlarının yer aldığı
7 kurumsal takımımız ve bireysel koşucularımız ile

“Hayata Bağlayan Dilekler” projesi için koştuk. Adım Adım oluşumu ile 
gerçekleştirdiğimiz Runatolia yardımseverlik koşusu ile

on iki çocuğumuzun dilekleri hayata geçirilecek.

Runatolia Maratonu - 4 Mart 2018 

MARATONLAR

Kurumsal Takım Sayısı:

7
Kurumsal Koşucu Sayısı:

53
Bireysel Koşucu Sayısı:

26

Toplam Bağışçı Sayısı:

1440
Toplam Bağış Miktarı:

93.099,00 TL
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Runatolia Maratonu - 4 Mart 2018 
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12 Mayıs 2018'de gerçekleşen Bozcaada Yarı Maratonu'nda
Defacto çalışanlarının yer aldığı  kurumsal koşu takımımız ve

bireysel koşucularımız zorlu Bozcaada parkurunu derneğimizin
"Hayat Bağlayan Dilekler" projesi için adımladılar. Adım Adım oluşumu ile 

gerçekleştirdiğimiz Bozcaada Yarı Maratonu yardımseverlik koşusu 
sayesinde çocukların dilekleri için kaynak yaratmış olduk.

Bozcaada Yarı Maratonu - 12 Mayıs 2018 

Kurumsal Takım
Sayısı:

1

Kurumsal Koşucu
Sayısı:

25

Bireysel Koşucu
Sayısı:

13 Toplam Bağışçı
Sayısı:

256

Toplam Bağış
Miktarı:

12.049,00 TL

21



Doğum Günü Kampanyaları

Doğum Gününüzü, evlilik yıl dönümüzü ya da diğer özel
günlerinizi başkalarının hayatlarını değiştirmek için bağışlayabilirsiniz.

Doğum günü kampanyanızı başlatmak için ideal zaman
doğum gününüzden 15 gün ila bir hafta öncesidir.

Siz de  www.birdilektut.org adresinde yer alan
Doğum Günü Bağışla butonundan kampanyanızı kolayca oluşturabilir

ve bu doğum gününüzde dileğinin gerçekleşmesini bekleyen
çocuklarımızın kahramanı olabilirsiniz.

Ocak - Temmuz 2018:

10

158

47.645
6

Doğum günü kampanyası

Bağışçı

Dilek

TL
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Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2017 yılının En İyilerini belirlediği
Dilek Ödülleri sahiplerini buldu. Kültür, sanat, spor, medya ve

internet alanlarında ödüle değer görülen isimler,
Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni
olma özelliğini taşıyan Dilek Ödülleri’nin bu yıl 6’ncısı gerçekleştirildi. 

Geceden elde edilen gelir ile 10 çocuğun
daha dileği gerçekleşecek.

Eczacıbaşı Holding çalışanları, 
Common Purpose Türkiye/Ortak 

İdealler Derneği'nin "Yetkinin
Ötesinde Liderlik ve Kültürel Zeka" 

eğitim programı kapsamında 
derneğimizin faaliyetleri hakkında 

bilgi aldılar.

ETKİNLİKLERİMİZ

2007 Yılının Dilek Ödülleri Sahibini Buldu

Derneğimizde Eczacıbaşı Holding çalışanlarını ağırladık
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İstanbul Armoni Korosu 19 Nisan 
akşamı Zorlu PSM’de anlamlı bir 

konser gerçekleştirdi.
Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish 
Türkiye iş birliği ile çocuklar yararına 

ve Zorlu PSM mekan sponsorluğunda 
gerçekleşen konsere iş ve cemiyet

hayatından birçok isim katıldı.
Sevilen grup MaNga’nın da konuk 

olarak sahne aldığı gecede
keyifli saatler yaşandı.

İstanbul Akvaryum:
“Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye”nin düzenlediği

29 Nisan Dünya Dilek Günü kapsamında dilek çocuklarını, ailelerini ve 
dernek gönüllülerini İstanbul Akvaryum’da ağırladı.

 İstanbul Akvaryum bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen
“Dünya Dilek Günü” kapsamında,

“Bir Dilek Tut, Make-A-Wish® Türkiye” dilek çocuklarını,
ebeveynlerini ve dernek gönüllülerini ağırladı. Dilek çocuklarımız,

İstanbul Akvaryum’un Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam
17 temasını ve 1 adet Amazon Yağmur Ormanı’nı gezerek

unutulmaz bir gün yaşadı. 

İstanbul Armoni Korosu ve MaNga Şarkılarını
Çocuklar İçin Söyledi

Bir Dilek Tut Derneği ve Dilek Çocukları,
Dünya Dilek Günü’nü İstanbul Akvaryum’da Kutladı
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28 Nisan’da, 2017 yılında dileklerini gerçekleştirdiğimiz
dilek çocukları ve aileleriyle Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat

Bahçesi’nde bir araya geldik. Köpekbalıklarından denizlerin karanlık ve 
soğuk sularında yaşayan dev örümcek yengeçlerine, dev örümcek 

yengeçlerine, meraklı balıklar gobilerden piranalara, denizlerin en hızlı 
türlerinden manta vatozlarına kadar pek çok farklı türün yer aldığı
Akvaryum'u gezen çocuklarımız ve aileleri keyifli bir gün yaşadılar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kapsamında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde düzenlenen

STK’lar Günü etkinliğine katıldık.

STK’lar Günü etkinliğinde yer aldık

Dünya Dilek Günü Kapsamında,
Dilek Çocuklarımızla Birlikte

Emaar Akvaryum ve
Sualtı Hayvanat Bahçesi'ni

Ziyaret Ettik
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Gerek dünyada gerekse Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri, şirketlerin önemli bütçeler ayırarak katkıda bulundukları

faaliyetler haline geldi. Toplumsal sorumluluklara dahil olmak
isteyen kuruluşlar bu niyetlerinin kamuoyunda bilinmesini ve

göz önünde tutulmasını istiyorlar.
Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® olarak, 2017’de çok farklı

kurumlarla yürüttüğümüz KSS projelerini 2018 yılında da
yeni kurumlarla gerçekleştirmeye devam ettik. Bunlardan en çok

ilgi göreni ise “Wish Challenge”, yani Takım Çalışması formatı oldu.
3 saatte tamamladığımız bu çalışmada kurum çalışanları, bizim

moderatörlüğümüzde, yaratıcılıklarını, kendi sosyal ve profesyonel 
bağlantılarını kullanarak, bir çocuğumuzun dilek yolculuğunu

planlıyor ve belirlenen günde gerçekleştiriyorlar.
Bunu yaparken kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının topluma

ne kadar yararlı olabileceklerini görüyorlar ve bu önemli amacın
bir parçası olamalarına aracılık eden şirketlerine saygı ve

bağlılıkları artıyor.

Wish Challenge Takım Çalışması

Takım Çalışması Yürüttüğümüz Kurumlar

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ

http://birdilektut.org/wish-challange/
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Mart ayında Chubb şirketi ile Wish Challenge takım çalışması
gerçekleştirdik. Fairmont Quasar Hotel'de yapılan çalışmada,
Chubb çalışanlarının oluşturduğu takımlar 3 çocuğumuzun

dileklerini gerçekleştirmek için muhteşem sürprizler hazırladılar.

Takım Çalışmalarımızdan Örnekler

                                                          Total Turkey Pazarlama çalışanları
                                                           ile 28 Aralık'ta Crowne Plaza'da

                                                           gerçekleştirdiğimiz Wish Challenge
                                                            takım çalışmasıyla üç çocuğumuzun

                                                         hayallerinden büyük dilek gününe
                                                         giden yol haritaları tasarlandı.

                                                       Bir Dilek Tut Derneği,
                                                        Make-A-Wish® Türkiye Genel

                                                         Müdürü Zeynep Ürkün'ün
                                                          sunumunun ardından üç ayrı ekibe
                                                          ayrılan katılımcılar, kendi gruplarına

atanan çocuğun hayalleri, beklentileri, olanakları ve olanaksızlıklarından
yola çıkarak büyük dilek gerçekleştirme gününe giden yol haritalarını

çizdiler. Her ekibin kısa bir sunumla tasarımlarını anlatmalarının
ardından çok keyifli ve verimli bir Wish Challenge çalışması

daha sona erdi. 

27



BP Castrol çalışanlarıyla Mart ayında gerçekleştirdiğimiz
Wish Challenge takım çalışmasında üç çocuğumuzun

dilek yolculuğunu tasarladık. 

Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Wish Challenge
takım çalışmamızda, Bozcaada Yarı Maratonu’nda bizim için koşan

DeFacto çalışanları ile birlikte bir çocuğumuzun
dilek yolcuğunu tasarladık.
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12-25 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşen kampanyada

Carrefour’da satılan First ve 
Olips ürünlerinin geliriyle

3 dilek gerçek oldu.

Mondelez & CarrefourSA
İşbirliği

7 Haziran – 4 Temmuz tarihleri 
arasında Migros’tan satın 

alınan her Mattel oyuncak için 
bir oyuncak da hayati risk 

taşıyan hastalıklarla mücadele 
eden çocuklarımızdan birine 

hediye edildi.

Migros & Mattel
İşbirliği

KURUMSAL DESTEKLER
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Facebook
https://www.facebook.com/birdilektutdernegi/

https://www.facebook.com/adimadimbirdilektut/

Twitter
https://twitter.com/birdilektut

Instagram
https://www.instagram.com/birdilektutmaw 

https://www.instagram.com/adimadim_birdilektut

LinkedIN
https://www.linkedin.com/company/bir-dilek-tut-derne-

gi-make-a-wish-turkiye/?originalSubdomain=tr

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCLNLiWbzpPxEBrpyAqx9oFg
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Gelir Dağılımı

Ocak - Temmuz 2018 Dönemi Bağış Dağılımı

OCAK –TEMMUZ 2018 DÖNEMİ
MALİ BİLGİLERİ

Etkinlikler ve Diğer Bağışlar
%51

166.257 TL

Bireysel Bağışlar
%26

84.773 TL

Aidat Gelirleri
%6

20.500 TL

Kurumsal Bağışlar
%16

54.266,85 TL

Diğer
%1

2.100,65 TL
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Ocak - Temmuz 2018 Dönemi 
Ayrıntılı Bilanço

BİR DİLEK TUT DERNEĞİ
01.01.2018 - 30.06.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF
I-Dönen Varlıklar  

A-Hazır Değerler

     1.Kasa                                                                               4.953,54

     2.Bankalar                                                                       372.257,93

C-Diğer Alacaklar

     1.İştiraklerden Alacaklar                                                  4.767,71

     2.Personelden Alacaklar                                                  1.125,00

E-Stoklar

     1.Verilen Sipariş Avansları                                                20.772,09

H-Diğer Dönen Varlıklar   

     1.İş Avansları                                                                      45,00   

Dönen varlıklar Toplamı                                                         403.921,27

II-Duran Varlıklar

A-Ticari Alacaklar

     1.Verilen Depozito ve Teminatlar                                    4.817,67

C-Mali Duran Varlıklar 

     1.İştirakler                                                                          5.000,00               

D-Maddi Duran varlıklar

     1.Taşıtlar                                                                             ---                                  

     2.Demirbaşlar                                                                   28.165,45

     3.Birikmiş Amortismanlar (-)                            (-)            3.270,25       

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler

     1.Gelecek Yıllara Ait Giderler                                            ---

Duran Varlıklar Toplamı                                                        34.712,87

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI                                         438.634,14
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PASİF
I-Kısa Vadeli Kaynaklar       

A-Mali Borçlar

     1.Diğer Mali Borçlar                                                     30.074,74

B-Ticari Borçlar 

     1.Satıcılar                                                                       5.634,55

C-Diğer Borçlar

     1.Diğer Çeşitli Borçlar                                                    663,62

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

     1.Ödenecek Vergi ve Fonlar                                          18.989,92 

     2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                      17.550,57 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı                              72.913,40

III-Öz Kaynaklar 

A-Ödenmiş Sermaye                                                       

D-Geçmiş Yıl Karları

     1.Geçmiş Yıl Karları                                                         1.851.773,41        

E-Geçmiş Yıl Zararları                          

     1.Geçmiş Yıl Zararları    (-)                                              (-) 1.292.832,18

F-Dönem Net Karı(Zararı)                             

     1.Dönem Net Zararı        (-)                                            (-)  193220,49                      

     2.Dönem Net Karı                                                                 

Öz Kaynaklar Toplamı                                                         365.720,74

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI                                                  438.634,14
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BİR DİLEK TUT DERNEĞİ
01.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR

     1.Diğer Gelirler (Aidat ve Bağış Gelirleri)                      327.896,66     

B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER

     1.İadeler                                                             (-)                   ---                  

C-NET SATIŞLAR                                                                  327.896,66  

D-SATIŞLARIN MALİYETİ  (-)

     1.Satılan Hizmet Maliyeti(Dilek Giderleri)       (-)          490.258,58

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                   (-)                 162.361,92 

E-FAALİYET GİDERLERİ    

     1.Genel Yönetim Giderleri                                 (-)           43.808,90  

                  FAALİYET KARI VEYA ZARARI                      (-) 206.170,82   

 F-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR

     1.Faiz Gelirleri                                                                    12.850,43

     2.Kambiyo Karları                                                                     ---

     3.Diğer O.Dışı Gelir ve Karlar                                                  ---

G-DİĞER FAALİYETLERDEN

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

1.Kambiyo Zararları                          (-)                                        ---

2.Diğer Olağan Gider ve Zararlar     (-)                                         ---

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                              (-)               193.320,39 

I-O.DIŞI GELİR VE KARLAR         

     1.Diğer O.Dışı Gelir ve Karlar                                             99,90

J-O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR 

     1.Diğer O.Dışı Gider ve Zararlar (-)                                        ---                            

DÖNEM KAR VEYA ZARARI                              (-)                 193.220,49      

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜK.KARŞILIKLARI  (-)                                            ---                                  

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                    (-)               193.220,49
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