
Bir Dilek Gerçekleşir, 
Bir Hayat Değişir... 

2020 FAALİYET RAPORU



MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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.

DEĞERLERİMİZ

Eşitlik
Şeffaflık

Gönüllülük
Katılımcılık

Hesap verilebilirlik



Sevgili Make-A-Wish Turkey Ailesi,

Tüm insanlığı etkileyen sağlık krizinin hepimizin hayatına uzaktan ya da derinden dokunduğu bu son iki yıl zarfında, hep birlikte dayanışmanın ve desteğin anlamını

daha iyi kavradık. Ne yazık ki bu sarsıcı koşullar, değişen öncelikler ve yenilenen hayat koşullarını da beraberinde getirdi. İnsan sağlığının her zamankinden fazla

gündemde olmasına rağmen, misyonlarını yerine getirmek için bireysel ve kurumsal desteklere ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşları için tüm dünyada

zorluklar devam ediyor. Make-A-Wish Turkey de bu sınayıcı dönemi her yönü ile yaşadı. Derneğimiz, zorluklar karşısında yılmadan, dilek seviyeleri tüm dünyada

durma noktasına gelmişken, etkin projelerle yoluna devam etmeyi başardı.

Faaliyet raporumuzda bu olağanüstü dönem süresince gerçekleşen çalışmalarımızın bilgilerini ayrıntıları ile bulabilirsiniz.

2019-2021 Yönetim döneminde yer alan ve beraber çalıştığım tüm Yönetim Kurulu üyelerimize bu vesileyle içten teşekkür ediyorum. Çok değerli bir mirası

olan bu derneğin misyonuna gönülden inanarak, benimle Make-A-Wish Turkey kurum markasını daha ileriye taşımak ve güçlendirmek için tüm desteklerini verdiler.

Bu dönemde derneğimizin profesyonel kadrosunu güçlendirdik ve yenilenen dernek yönetimimizin liderliğinde, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar attık.

Derneğimiz, Make-A-Wish Turkey International platformunda da yarattığı projeler ve dinamizmi ile ön plana çıktı; sürdürülebilir gelir modelleri, alternatif kaynak yaratımı

ve başarılı işbirlikleri konularında yenilikçi projeler devreye soktu; ayrıca çağdaş dijitalleşme süreçlerini de tamamladı. Derneğimiz 3-18 Yaş aralığındaki tehlikeli hastalıklarla

mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onları hayata bağlama misyonunu yerine getirmeye devam ederek, bu yeniliklerle güçlendi. 

Özetle, Make-A-Wish Turkey bu kısa döneme hem nitelik hem de nicelik olarak başarılı projeler sığdırdı.

2019-2021 Yönetim dönemi zarfında genişleyen etki alanımız ve derinleşen faaliyetlerimiz sonucu, bilinirliğimizin ve kurumumuzun

marka değerinin ivme alarak yükseldiğini de memnuniyetle izledik. 

Sözlerime son verirken, bu süreçte pandemi, gece, gündüz demeden var güçleriyle çalışan tüm dernek çalışanlarımıza, gönüllülerimize ve onları bu yolda destekleyen,

önlerini açan sevgili CEO’muz Füsun Kuran’a teşekkür ediyorum. 

Make-A-Wish Turkey yolculuğunda Yönetim Kurulu bayrağını devrederken, derneğimizin yolunun daha da açık olacağına ve ekibimizle beraber yeni 

Yönetim Kurulu’nun bizi artan başarılara taşıyacaklarına gönülden inanıyorum.

Sevgilerimle,

A.Lize Karaboğa Kaptan
Make-A-Wish Turkey Yönetim Kurulu Başkanı



BİR DİLEK TUT DERNEĞİ/Make-A-Wish® TÜRKİYE
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BİR DİLEK TUT DERNEĞİ/Make-A-Wish® TÜRKİYE EKİBİ
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Make-A-Wish DÜNYADA NASIL DOĞDU?

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 TÜRKİYE NASIL DOĞDU?

Bir Dilek Tut Derneği Türkiye’de 2000 yılında kuruldu.
2000 yılından bu yana yaklaşık 4600’den fazla dilek gerçekleştiren derneğimiz,

2009 yılından itibaren Make-A-Wish® Uluslararası Vakfı’nın Türkiye
temsilcisi olmuştur. Her yıl yaklaşık 200 civarında çocuğun dileğini yerine getiren

Bir Dilek Tut Derneği, Türkiye’nin her ilinde dilekleri yerine getirir.
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GÖNÜLLÜMÜZÜN KALEMİNDEN...

Hiç bir çocuğun gülümsemesine şahit oldunuz mu?
Hatta daha da güzeli, o çocuğun gülümsemesinin sebebi oldunuz mu? İnsana en çok huzur veren şeylerden
biri de minik bir kalbi mutlu etmektir. Make-A-Wish Türkiye o minik tebessümlerin arkasındaki koruyucu

melek gibi. Make-A-Wish Türkiye hayati tehlike taşıyan hastalıklarla savaşan çocukların saf kalpleriyle
kurdukları hayalleri gerçekleştirmek için pelerinini takan güzel insanlarla dolu bir dernektir. Çocukları ve

onlarla iletişimde olmayı çok seven birisi olarak gözüm kapalı bir şekilde derneğe gönüllü oldum.
Derneğe adım atar atmaz sıcak ve samimi bir atmosferi olduğunu hissettim. Kendini çocukların tebessümlerine
adamış, onların mutlu olması için çalışan bir ekip, iyilik timsalleri. Derneğe geldiğim günleri iple çekiyorum ve
burada olmak bana çok iyi hissettiriyor. “İyilik bulaşıcıdır” derler ve Make-A-Wish Türkiye bu sözün en güzel
örneklerinden biri benim için. Gönüllü olarak aldığımız sorumlulukları keyifle yapıyoruz. İnsanlarla iletişime

geçmek, çocuklara oyuncaklar yapmak, festival hazırlıklarına yardım etmek.. Ve bunları çok sıcakkanlı bir ekiple
yapmak. Sadece çocuklara değil sokak hayvanlarının dileklerini de unutmayan bir dernek Make-A-Wish Türkiye.

Derneğimizin minik patilerinin de gülümsediğini söyleyebilirim. 
İyi ki Make-A-Wish Türkiye ile yollarımız kesişmiş, burada gönüllü olmaktan gurur duyuyorum.

Çocukların dileklerine ulaşması için çok çalışacağım. Tek dileğim tüm çocukların dileklerinin gerçek olması...

Ülküm KOCATÜRK 



DİLEK ÇOCUĞUMUZ VE AİLESİNDEN...

Merhabalar, ben Aleyna’nın annesi Nuray.

Bir Dilek Tut Derneği/Make-A-Wish Türkiye ile Instagram sayesinde tanıştık. Kızım için şansımı denemek
istedim. Derneği aradım ve çok teşekkür ederim kızımı geri çevirmediler...

Kızıma Serebral Palsi ve Hidrosefali tanısı kondu. Kızımın en büyük hayali Barbie Evi’ne sahip olabilmekti...
Bir Dilek Tut Ailesi olarak benim kızımın hayalini en kısa sürede gerçekleştirdiler ve kızımı çok mutlu ettiler.

Kızım 12 yaşında ve bu zamana kadar 31 kez beyin ameliyatı geçirdi. Bir anne olarak kızımın hayalininin
gerçekleştiğini ve mutlu olduğunu görmek tarif edilemez. Tekrar hastaneye yatmadan Dileğinin

gerçekleşmesini beklemiştik ve çok şükür kısa zamanda dileği gerçekleştirdiniz.

Bu süreçte bizleri sık sık arayıp yanımızda olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyoruz.

Aleyna & Nuray 



GERÇEKLEŞEN DİLEKLERİN ETKİSİ

%42

%72

%64

%39

Arkadaşlarıyla daha sağlıklı
iletişim kurdu.

Çocukların enerji seviyesi
ve canlılığı arttı.

Çocukların hayata tutunma
arzusu arttı.

Tedavi sebebiyle yaşadıkları
fiziksel sıkıntılar azaldı.



Dilek çocuklarının
doktorları veya aileleri

bize ulaşıyor,
raporları incelenip

uzman görüşü alınıyor.

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.

2020 Mart Ay’ı itibariyle tüm süreçler dijital olarak organize edilmiştir.

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 her şeyi yapabilirsin.

DİLEK YOLCULUĞU

Dilek Çocukları
Derneğimize

Ulaşıyor

Dilek Alımı

Dilek Yolculuğu

Dilek Etkinliği



TÜRKİYE GENELİ DİLEK 
DAĞILIM TABLOSU

TÜRKİYE GENELİ DİLEK KATEGORİ
DAĞILIMLARI TABLOSU

TÜRKİYE GENELİ HASTALIK
DAĞILIM TABLOSU



Dilek Alım Gönüllüsü
Make-A-Wish Türkiye’ye 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, Make-A-Wish Türkiye’yi
temsil eder.

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Uzman Gönüllü
Uzmanlık alanı Psikoloji, 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 Make-A-Wish Türkiye’ye bağışlayarak dilek çocuklarının
hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.

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



AKTİF GÖNÜLLÜLERİMİZİN
CİNSİYET DAĞILIMI

GÖNÜLLÜ DESTEĞİ ALDIĞIMIZ ALANLAR

AKTİF GÖNÜLLÜLERİMİZİN
YAŞ DAĞILIMI

Kurumsal Gönüllü
Maraton Gönüllüsü
Dilek Alım ve Gerçekleştirme Gönüllüsü
İdari Gönüllü
Etkinlik Gönüllüsü

Kadın %90

Erkek %10

25-44 Yaş %83

18-24 Yaş
%15

45 ve + Yaş
%2

Dijital Tasarım Gönüllüsü
Metin Yazarları Gönüllüsü
Fotoğraf Çekimi Gönüllüsü
Ürün Destek Gönüllüsü



PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİMİZ

Pandemi dönemi öncesi Make-A-Wish Türkiye Gönüllü Eğitimlerimizi Museum Of Illusions destekleriyle gerçekleştirdik.
Pandemi süreciyle birlikte gönüllü eğitim toplantılarımızı dijital platform üzerinden gerçekleştirdik. Profesyonel olarak çekilmiş
eğitim video linkimizi gönüllü adaylarımıza ilettikten sonra, her hafta videoyu izleyen gönüllü adaylarımızın hem sorularını
cevaplamak hem de tanışmak amaçlı online platform üzerinden toplantılarımızı gerçekleştirdik.



PROJELERİMİZ ve
ETKİNLİKLERİMİZ



DOĞUM GÜNÜ BAĞIŞI PROJESİ

Hayati tehlikeli hastalıklarla mücadele eden, 3-18 yaş arası dilek çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirmek adına Doğum günü
bağışı projemizi başlattık.
 
Projeye destek veren herkes bu sene doğum günlerinde hediye kabul etmeyip, çocukların dileklerinin gerçekleşmesi için
bağışladıklarını duyurdular. Projemize bir çok ünlü, çocuk bağışçı, bireysel bağışçı ve kurum destek verdi.
Onların desteği sayesinde hayalinin gerçekleşmesini heyecanla bekleyen bir çok dilek çocuğumuz, imkansız gördükleri
hayallerine kavuştular.

Yarattığımız Dijital Doğum Günü Bağışlama Projesi International portalımızda paylaşılmış olup, farklı ülkelerde çalışılması
kabul görmüştür. Yarattığımız proje ülke çocuklarımıza katkı sağladığı kadar, dünya çocuklarına da katkı vermektedir.



- Wish Talks

Hayati Tehlikeli hastalıklarla mücadele eden, 3-18 yaş arası dilek çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirmek adına Doğum günü
bağışı kampanyası başlattık. “Wish Talks” ismini verdiğimiz Doğum Günü Bağışı Instagram Canlı Yayınlarına başladık.
Moderatörlerimiz ile canlı yayında konuklarımızı ağırlayarak, dilek çocuklarımız, onların dilekleri, bizlere nasıl ulaştıkları ve
imkansız gibi gördükleri dileklerinin nasıl gerçekleştiği üzerine keyifli programlar gerçekleştirdik. 



- Yeni Yıl Hediye Kutuları
Yeni Yılda sevdiklerinin evlerine iyilik dolu bir yılbaşı paketi göndermek isteyen herkesi, 2021 Yeni Yıl Hediyelerini
Make-A-Wish Türkiye’den seçmelerini ve çocukların hayallerine destek olarak onların gülümsemesine vesile olabilmeye davet
ettik.
Sevdiklerini bu projeye dahil ederek, yeni bir yıla girerken onları da bu farkındalık ve faydaya ortak ettiler.



- Dijital Hediye Kartlarımız
Bir çok farklı temada oluşturduğumuz Dijital Hediye Kart tasarımlarımızı, birdilektut.org adresinden bağış karşılığı alan
destekçilerimiz sayesinde bir çok dilek çocuğumuzun hayaline katkı sağlandı.



- Anneler Günü
Anneler için en özel hediye çocukların mutluluğudur. 
Annelerine riskli hastalıklarla mücadele eden bir çocuğun mutluluğunu
hediye etmek isteyenler, bağış karşılığında  Anneler Günü sertifikalarımızdan aldılar.

- Babalar Günü
Birlikte olduğumuz zamanlarda bize güven veren, hayatımızı kolaylaştıran

en özel varlığımız olan babalarımızın bu günlerinde Bir Dilek Tut Derneği'ne
bağıştabulunarak riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklarımızın

hayallerini gerçekleştirmemize destek olmak isteyenler, bağış karşılığında
Babalar Günü Sertifikalarımızdan aldılar.

Bir Dilek Tut Derneğ/Make-A-Wish Türkiye olarak, Dilek Çocuklarımızın
hazırlamış olduğu harika resimler ile siz değerli babalarımızın

Babalar Günününü kutladık.



- Ramazan Bayramı

- Kurban Bayramı
Kurban Bayramı’nda Çocuklarımıza en güzel bayram hediyesini
vermek ve gülümsemelerine destek olmak isteyenler, bağış karşılığında
bayram sertifikalarımızdan alarak, hayati tehlikeli hastalık taşıyan 3-18
yaş aralığındaki dilek çocuklarımızın hayallerine bayramda kavuşmasına
destek oldu.

Ramazan Ayı boyunca yapılan Fitre-Zekat bağışlarınız ile
Döne ve Harun Talha gibi  3-18 yaş aralığındaki riskli hastalıklarla
mücadele eden çocuklarımızın imkansız olarak gördükleri hayallerinin
gerçekleşmesini sağladık.

Bayram Sertifikası bağışlarıyla da yaratılan fonu Dilek Çocuklarımızın
hayallerinin gerçekleşmesine aktardık.



- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Dilek çocuklarımız başta olmak üzere Atamızın izinden gidecek Cumhuriyet çocuklarımız
ve gençlerimize Grup Kasamam’dan Hayri Ataman, Instagram hesabımızdan mini bir
konser gerçekleştirdi.

Ata’mızın gençliğe armağanı olan bu bayramda, çocukların yüzünde kocaman bir
gülümseme yaratmak isteyen herkes 19 Mayıs sertifikamızdan, bağış karşılığında
sevdiklerine hediye gönderdiler. 

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Make-A-Wish Türkiye olarak, bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere
armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle andık.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak ve Dilek Çocuklarımızın hayallerine
kavuşmasına katkı sağlamak isteyen herkes bağış karşılığında bayram sertifikamızdan
satın alabilirsiniz.



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

Dilek Çocuklarımız başta olmak üzere, Pandemi sürecinde bütün çocuklarımıza ulaşabilmek adına @makeawishturkiye
Instagram hesabımızdan Canlı Yayın ile önce Ayşegül Dede "Sihirli Fırça Masalı"nı anlattı. Ardından ünlü sanatçı Aydilge
konser verdi.

23 Nisan Sertifikalarımızla Dilek Çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için fon yaratmış olduk.

Sırada bekleyen Dilek Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı çizimleri ise gün boyu Instagram
sayfamızda paylaşıldı.



29 Nisan Dünya Dilek Günü (Make-A-Wish’in Kuruluşu)

“Dileklerin Senin Gibi Yıldızlara İhtiyacı Var.” sloganıyla, Make-A-Wish'in kuruluşuna ilham veren dileğin hayata geçişinin 40.
yıldönümü. Tüm dünyada 40 yıllık dilek serüveninin ardından Make-A-Wish, ışığın en karanlık ve en belirsiz zamanlarda bile
parlayabileceğini defalarca kanıtladı. Çünkü bir araya geldiğimizde umut ve sevinç parlayacak.
Birlikte, kritik hastalıklarla mücadele eden çocuklar için 500.000’den fazla dilek gerçekleştirdik. Ama işimiz bitmedi.
Dileklerin sizin gibi yıldızlara ihtiyacı var…

Make A Wish’ler arasından en çok beğenilen ve tüm dünyadaki Make A Wish’lerin Sosyal Ağlarında yayınlanan
gönüllüler arasında bizim gönüllümüz Güzin var. Destekleri için kendisine çok teşekkür ederiz.

Instagram story kısmında Interaktif gerçekleştirdiğimiz #WishesAreWaiting hastaghiyle, bizleri takip eden herkes en beğendikleri
“makeawish” pinlerini aratarak yıldızı buldu. Daha sonra kalplerinin üstüne yıldız iconunu yerleştirip #WishesAreWaiting hastaghi
ve @makeawishturkiye hesabını etiketleyerek ile paylaşarak farkındalık yarattı.



- Make-A-Wish Yeni Yıl Sürprizleri
Make-A-Wish Türkiye olarak Yılbaşına özel Serda Büyükkoyuncu moderatörlüğünde
ve kıymetli konuklarımız, Saffet Emre Tonguç, Özlem Güsar, Elif Dağdeviren,
Bianca Somer, Jale Balcı katılımları ile “Make-A-Wish Yeni Yıl Sürprizleri” Instagram
canlı yayını gerçekleştirdik. Canlı yayını takip eden izleyicilerimize sorulan soruya
doğru cevap verenlere, konuklarımızın seçtiği sürpriz hediyeler gönderildi. 

- Make-A-Wish Yeni Yıl Sürprizleri
Yeni Yılda Dilek Çocuklarımıza ve Ailelerine Coşkuyu Geri Getiriyoruz!

“Bring Joy BACK To Their Family” Global kampanyamız ile beraber
dilek çocuklarımız ve ailelerinin Yeni Yıl sevinçlerine ortak olmaya davet ettik… 



- Dilek Çocukları Sanat Galerisi
Dilek çocuklarımıza, neşe getirmesi umuduyla #PaylasmaGünü’nde sizlerle
yaptıkları sanat eserlerini paylaştık. birdilektut.org sitemizde bu eserlere yer
ayırdık. SMS Bağış süreciyle hayallerine kavuşmayı bekleyen dilek
çocuklarımıza fon oluşturduk. Yapılan her katkı ile bu farkındalığı sosyal
çevrelerde daha fazla insana ulaştırdık.

- Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında, hayati tehlikeli hastalık taşıyan

çocuklarımıza destek vermek adına Ayşegül Dede, “Hayatta Hiçbir Duvar
Mutlu Olmak İçin Engel Değil!” sloganı ile “Duvarın Arkasında Ne Var”

kitabını okudu ve kitabın şarkısını söyledi. @makeawishturkey Instagram
hesabından Canlı Yayın olarak gerçekleştirdik.



- Dünya Gönüllülük Günü
Tüm Dilek Çocuklarımız ile yaşadıkları her anıyı gönlüne işleyen, gönüllülük yolculuğunu en içten şekilde gerçekleştiren ve
bizlere her alanda destek sağlayan gönüllülerimizin, Dünya Gönüllülük Günlerini kutladık.



MARATONLAR



- N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maraton 

Türkiye’nin İlk Sanal Yarı Maratonu’nu 19-20 Eylül 2020’de düzenlendi. Pandemi ile hayatımıza
giren sanal koşulara katılım o günden bugüne büyük oranda arttı. N Kolay İstanbul Maratonu
Sanal Koşuları’na 65 ülkeden ve Türkiye’de 78 şehirden sporcu katıldı.

Adım Adım oluşumu ile  gerçekleştirdiğimiz Sanal Yarı Maraton
yardımseverlik koşusu ile dilek çocuklarımızın hayellerini hayata
geçirdik.

Kurumsal Takım Sayısı

5 20

247 28.336₺

19

Toplam Bağışçı Sayısı Toplam Bağış Miktarı

Kurumsal Koşucu Sayısı Bireysel Koşucu Sayısı



N Kolay İstanbul Sanal Maraton

Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal Koşu uygulaması da vardı.
Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde
Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

Adım Adım oluşumu ile gerçekleştirdiğimiz Sanal Yarı Maraton
yardımseverlik koşusu ile dilek çocuklarımızın hayallerini hayata geçirdik.

Kurumsal Takım Sayısı

9
Kurumsal Koşucu Sayısı

64
Bireysel Koşucu Sayısı

36

Toplam Bağışçı Sayısı

542
Toplam Bağış Miktarı

59.962 ₺



KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK



- Kurumsal Doğum Günü
Kurumlar, derneğimiz işbirliğiyle “Doğum Gününü Bağışla”projesine adım attılar.
Hayati tehlikeli hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası dilek çocuklarımızın
hayallerinin gerçekleşmesini kurum olarak hedeflediler.
Bütün çalışan ekiplerini de dahil ettikleri bu proje sayesinde bir çok dilek
çocuğunun yüzünde gülümsemeye vesile olan kurumlarımıza çok teşekkür ederiz.



- Dijital Yılbaşı Ağacı
Kurumlarımızla yılbaşı konsepti içerisinde dilek çocuklarımızın hayallerini
gerçekleştirmek adına başlattığımız dijital yılbaşı ağacı projemizi hayata
geçirdik. Bağış sayfalarına ulaşıp, dilediklerince bağış yapabilecekleri ve
3-18 yaş arası dilek çocuklarının hayallerine kavuşmasına katkı 
ağlayabilecekleri bu projeye bir çok kurum katılım sağladı.



- Maraton Kurumlarımız
Kurumlarımızla beraber, Pandemi koşulları nedeniyle Maratonlarda Adım Adım oluşumu ile sanal olarak koşarak, dilek
çocuklarımızı hayallerine kavuşturduk. Onları hayata sımsıkı bağlayabilmek için bağış ve farkındalık kampanyaları düzenledik.



- Joinus (Anneler Günü Kampanyası)

- OGGUSTO & DELL (Anneler Günü Kampanyası)

Anneler gününde www.joinus.com.tr adresini ziyaret ederek %50 indirimli
ürünlerden yapılan alışveriş sayesinde satışı gerçekleşen ürünlerin tüm 
geliri ile dilek çocuklarımızın hayalleri gerçekleşti.

Anneler Günü için OGGUSTO ve DELL Türkiye ile başlattığımız kampanyamız ile çok
özel isimler, annelerine duygularını ve söylemek istediklerini bu projeyle iletti. Anneler

Günü Kampanyası sonucu DELL Türkiye, dilek çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdi.



- Pour La Bonte
Pour La Bonte, "Bir Bileklikten Fazlasıyız" Koleksiyonu 3-18 yaş arası

hayati tehlikeli hastalık taşıyan çocuklara umut oluyor. 
dilekdukkani.birdilektut.org adresini ziyaret ederek, Bir Bileklikten Fazlasıyız

Koleksiyonumuzu inceleyebilirisiniz.

- Arzum OKKA (Babalar Günü Kampanyası)

Babalar Günü için OGGUSTO ve Arzum ile başlattığımız kampanyamız ile çok
özel isimler, Arzum OKKA eşliğinde çocuklarına nasihatta bulundular.
Babalar Günü Kampanyası sonucu dilek çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdiler.



- Onedio

Onedio ve şahane bir yazar kadrosuyla, yeni bir yolculuğa çıktık,
Onedio’nun davetiyle gerçekleşen bu oluşumda yer almak

mutluluk verici, tüm yazıları takip edin derim... 
Yazıların okunmasından elde edilecek tüm gelir

Make-A-Wish Türkiye ve Unicef Türkiye aktarılıyor.

- Zhoppers
Zhoppers, İlk gönüllü iyilik elçisi Yağmur Tanrısevsin'in tasarladığı
tişörtlerden elde edilen gelirlerle, Dilek Çocuklarımızın hayallerine
kavuşmasına ortak oluyor. 



- Dominos (Dilek Çocukları Yılbaşı Yemeyi)
Bu sene dilek çocuklarımızla beraber yeni yıl yemeğimizi Dominos
Sponsorluğunda gerçekleştirdik.  

57 dilek çocuğumuzun ve ailelerin gülümsemesine ve keyifli vakit
geçirmesine hep birlikte vesile olduk. 

- Yılbaşı Kutuları Sponsor Kurumlar
2020 yılında hayata geçirdiğimiz Yılbaşı Kutularına destek veren

değerli firmalarımızla beraber, pek çok satış yapıp dilek çocuklarımızın
imkansız gibi gördükleri dileklerini gerçekleştirdik.



- gittigidiyor (Bir İyilik Olsun Projesi)
@gittigidiyor iş birliğimiz ile “Bir İyilik Olsun” projesini hayata geçirdik.
Açık Açık platformunda yer alıp mağazası olan sivil toplum kuruluşlarının
ürünlerine GittiGidiyor’dan erişebilirsiniz. 

Neden “Bir İyilik Olsun” projesi:
“İçinde yaşadığımız dünyayı kaybetmeden, minimum zararla sürdürülebilir bir
dünya modeline geçebilmemiz için; kuruluş amacı toplumun ve çevrenin
sorunlarını çözmek olan, dahası paydaşlarının karşısına şeffaflığı ve hesap
verebilirliği savunarak çıkan sivil toplum kuruluşlarının ürün ve servislerine
pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatı Türkiye’de
bize sunan ilk pazaryeri @gittigidiyor oldu. GittiGidiyor’un heyecanı ile
başladığımız bu proje geleceğe ilişkin umut veriyor.” 



ÖDÜLLERİMİZ



Değerli Destekçilerimiz, Gönüllülerimiz, Çocuklarımızın dileklerini gerçeklestirmek için hep daha iyisini
hedefleyip, ulaşmamız mümkün olan daha fazla dilek çocuguna ulaşmaya çalıştık.

2020-Re Imagine Virtual Summit toplantısında butun operasyon ekibimiz ve katkılarınız ile beraber,
2019’ da Dunya’da En Guclendirilmis Operasyon odulunu, son ceyrekteki performansımızla, bizler kazandık! 

Sizlerin de değerli katkıları ile beraber onur duyduk.



SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

@makeawishturkiye
@birdilektutdernegi

@makeawishturkiye
@birdilektutdernegi

@makeawishturkiye
@birdilektutdernegi

@makeawishturkiye
@birdilektutdernegi

@makeawishturkiye
@birdilektutdernegi



BİR DİLEK TUT DERNEĞİ  BİLANÇO TABLOSU 2020 Aralık2019 Aralık

1.851.827,24I. DÖNEN VARLIKLAR
1.808.161,95A. Hazır Değerler

369,671. Kasa
1.510.826,763. Bankalar

296.965,525. Diğer Hazır Değerler
39.813,04E. Stoklar
39.813,047. Verilen Sipariş Avansları

3.852,25H. Diğer Dönen Varlıklar
3.852,255. İş Avansları

56.727,63II. DURAN VARLIKLAR
18.250,00A. Ticari Alacaklar
18.250,005. Verilen Depozito ve Teminatlar

5.000,00C. Mali Duran Varlıklar
5.000,003. İştirakler

33.477,63D. Maddi Duran Varlıklar
45.934,856. Demirbaşlar
12.457,228. Birikmiş Amortismanlar (-)

1.908.554,87AKTİF TOPLAMI

118.133,81III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
34.117,32A. Mali Borçlar
34.117,329. Diğer Mali Borçlar
10.781,37B. Ticari Borçlar
10.781,371. Satıcılar
12.357,05C. Diğer Borçlar
10.330,702. İştiraklere Borçlar

2.026,355. Diğer Çeşitli Borçlar
60.878,07F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
25.255,231. Ödenecek Vergi ve Fonlar
35.622,842. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

1.790.421,06V. ÖZ KAYNAKLAR
1.851.773,41D. Geçmiş Yıl Karları
1.851.773,411. Geçmiş Yıl Karları
1.516.143,79E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1.516.143,791. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1.454.791,44F. Dönem Net Karı (Zararı)
1.454.791,441. Dönem Net Karı

1.908.554,87PASİF TOPLAMI



BİR DİLEK TUT DERNEĞİ  GELİR TABLOSU 2020 Aralık2019 Aralık

3.083.728,93A. Brüt Satışlar
3.083.728,933. Diğer Gelirler

16.000,00B. Satış İndirimleri (-)
16.000,001. Satıştan İadeler (-)

3.067.728,93C. Net Satışlar
1.615.873,62D. Satışların Maliyeti (-)
1.615.873,623. Satılan Hizmet Maliyeti (-)

1.451.855,31BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
191.275,39E. Faaliyet Giderleri (-)
191.275,393. Genel Yönetim Giderleri (-)

1.260.579,92FAALİYET KARI VEYA ZARARI
388.784,62F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
388.784,627. Kambiyo Karları
217.931,44G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
217.931,444. Kambiyo Zararları (-)

1.431.433,10OLAĞAN KAR VEYA ZARARI
23.358,34I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
23.358,342. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

1.454.791,44DÖNEM KARI VEYA ZARARI
1.454.791,44DÖNEM NET KARI


