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CITIBANK VE TOÇEV’DEN 50 İLDE 50 KÜTÜPHANE
Citibank ve TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) Türkiye’de eğitime destek
veren yeni bir projeye imza atıyor...
Türkiye’de 35 yılı geride bırakan Citibank, TOÇEV ile işbirliğinde Türkiye’nin 50 ilinde 50
kütüphane açıyor...
Proje, TOÇEV’in T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde yürüttüğü Günebakan Projesi
kapsamında gerçekleştiriliyor.
Projede okullara, kütüphane araç gereçleri, kitaplar ve bilgisayar sağlanıyor…
Citibank ve TOÇEV, Türkiye’de eğitime destek vermek amacı ile büyük bir projede işbirliği
yapıyor. Proje kapsamında, Türkiye’de ihtiyacı bulunan ilköğretim okullarına kütüphane
kurulması ve kitap ulaştırılması amaçlanıyor. Sene başından bu yana 15 kütüphanenin açılışını
gerçekleştiren Citibank ve TOÇEV, 2012 yılı sonuna kadar 50 ilde 50 okula ulaşmayı hedefliyor.
Proje kapsamında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile kütüphane ihtiyacı belirlenen
okullarda kütüphane odaları yapılırken, aynı zamanda kütüphane araç gereçleri, kitaplar ve
kitap kayıtları için bilgisayar yerleştiriliyor. TOÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen
kitaplar arasında çocukların okuma sevgisi ve hayal gücünü geliştirecek kitapların yanı sıra,
kaynak kitap ve klasik eserler de bulunuyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Citibank A.Ş. Genel Müdürü Serra Akçaoğlu: “Citibank olarak
içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Çağdaşlaşmanın en önemli yollarından biri olan okuma alışkanlığının ilköğretim çağlarında
kazandırıldığı inancı ile, ülkemizde kütüphane ihtiyacı olan ilköğretim okullarına ulaşmayı
hedefledik. Bu bölgelerde bulunan öğrencilerin gelişimlerini sağlayacak araçlar temin ederek,
Türkiye’nin okuyan toplum olması yolunda temel taşların atılmasında bizim de katkımızın
olmasını amaçladık.”
Akçaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Citibank ve TOÇEV işbirliğinde gerçekleştirilen proje
kapsamında 15. kütüphanemizi açmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 2012 yılı sonuna kadar
Türkiye’nin 7 bölgesinde, 50 ilde 50 okula ulaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda uzun yıllara
dayanan deneyimi ile ülkemizdeki tüm çocukların eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi
hedefleyen TOÇEV ile işbirliği yaparak, okuyan ve vizyonu geniş bir toplum yaratmaya destek
olmak amacı ile bugün biz de bir adım atmış bulunuyoruz.”
TOÇEV Genel Müdürü Bade Takazoğlu konu ile ilgili olarak: “TOÇEV olarak misyonumuz;
eğitimli, sosyal ve kültürel gelişimini tamamlamış, topluma faydalı bireyler yetiştirmek.
Çocuklarımızın eğitimlerine; hayal güçlerini geliştirecek, yaratıcılıklarını arttıracak, gelecekte

dünyamız için cesur adımlar atmalarını sağlayacak materyallerle katkıda bulunuyoruz. Kitap
okuma alışkanlığı bu bağlamda kullandığımız en önemli kaynaklardan bir tanesi. Çocuklarımızın
hepsi kitap okuyabilsin, onlara eşit imkânlar sağlayabilelim diye çıktığımız bu yolda, ihtiyacı olan
ilköğretim okullarına Citibank ile birlikte kütüphaneler kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
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Citi
Citi, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 200 milyon müşteri hesabına sahip olan dünyanın önde gelen
global finansal hizmetler şirketidir. Citi, Citicorp ve Citi Holdings aracılığı ile bireysel müşterilere, kurumlara,
hükümetlere ve kuruluşlara bireysel bankacılık ve kredi, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı, hisse senedi alım
satımı ve varlık yönetiminden oluşan geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için:
www.citigroup.com veya www.citi.com.
TOÇEV
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), okumak istemesine rağmen ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle
okuyamayan çocukların tüm tahsil hayatları boyunca okuyabilmelerini sağlamak ve onlara maddi-manevi destek
olmak amacıyla 1994 yılında kuruldu. TOÇEV 15. yılında, 3 milyon çocuğa ulaşmıştır. Toçev, Milli Eğitim Bakanlığı ve
farklı firmalardan oluşan proje ortaklarıyla sosyal sorumluluk projelerini yürütmektedir. TOÇEV’in hali hazırda
yürüttüğü projeler; Yaşasın Okulumuz Projesi, bir şey Değişir, Her Şey Değişir, Günebakan Projesi, Parlak Gülüşler
Parlak Gelecekler, Evimdeyim Projesi, Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın, İlk Yardıma, İlk Adım, İyi Beslenmek İyi
Gelecek, Yarının İzleri ve Temiziz projesidir. www.tocev.org.tr

