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HER ADIMDA 
FIRSAT EŞİTLİĞİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 

1928 yılında Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu 
olarak kurulan Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen çağdaş ve 
ilerici bir vizyona sahiptir. Bu amaç doğrultusunda ülkemiz eğitim sistemine bilimsel katkılar 
sağlamanın ve projeler gerçekleştirmenin yanı sıra başarılı fakat maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle nitelikli bir eğitime erişemeyen öğrencilere çeşitli burslar sağlamaktadır. TED 
bursları, yapısı itibariyle kapsamlı ve benzersizdir. Tam Eğitim Burslu öğrenciler, tüm eğitim 
masrafları karşılanarak TED Okullarında kolej eğitimi almaktadır. Tam Destek Burslu 
öğrenciler ise devlet okullarında okumakta ancak aldıkları maddi yardımın yanı sıra her hafta 
sonu bulundukları şehirdeki TED Okullarında akademik, sanatsal ve sportif alanlarda 
desteklenmektedir. Türk Eğitim Derneğinin farklı alanlarındaki projelerinden bugüne kadar 
binlerce devlet okulu öğretmeni ve öğrencisi yararlanmıştır.



YARDIMSEVERLİK  KOŞUSU NEDİR?
Yardımseverlik koşusu, tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek için başarı 
ile kullanılan bir kaynak geliştirme metodudur. Amerika’da bu yöntemle, 1 sene içinde 
toplanan bağış miktarı 1.5 milyar dolar iken sadece bir major maratondaki koşuda, 30 bini 
aşkın kişi aracılığıyla toplanan bağış miktarı 50 milyon poundu geçmiştir. 
Türkiye’de yardımseverlik koşusu aracılığıyla kaynak geliştirmek üzere bağış alan/almaya 
hazırlanan sivil toplum kuruluşlarının sayısı bugün 79’a ulaşmış ve sadece bir koşuda 
(40.İstanbul Maratonu) dernek ve vakıflara yapılan bağış miktarı 12 milyon TL’yi aşmıştır. 
Yardımseverlik koşusu kampanyası boyunca yapılan bağışlar, doğrudan STK’nın, ilgili proje 
için açılan resmi banka/kredi kartı hesabına aktarılır.
Yardımseverlik koşusu, sadece bağış demek değildir. Aynı zamanda kalbinizi ısıtan, 
çözülmesini arzu ettiğiniz, dikkat çekmek istediğiniz bir amacı sosyal çevrenize de duyurmuş 
olursunuz. Bu, yardımseverlik koşusu yaptığınız STK için bir nevi elçilik rolü üstlendiğiniz 
anlamına da gelir üstelik. Kısaca, bağışın yanı sıra sorunun çözümüne katkıda bulunur, 
farkındalık sağlar ve sosyal çevrenizden bağış toplayarak onları da iyiliğin bir parçası haline 
getirirsiniz.
Ülkemizde birçok sivil toplum kuruluşu bu yolla bağış toplamaktadır. Koşucular bir sivil 
toplum kuruluşu için koşarak bağış sağlamaktadır. Bu sivil toplum kuruluşlarından biri de 
Türk Eğitim Derneğidir.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ,
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE

İNANIR VE TEMEL İLKELERİNDEN
BİRİ OLARAK BENİMSER.

“ “



Türk Eğitim Derneği ile koşmak için 3 NEDEN

1) BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ
Türk Eğitim Derneği bugüne kadar onbinlerce çocuğa destek olmuş, çok sayıda öğrencinin 
yaşamını değişmiştir. Derneğe yapılan her katkı, bir çocuğun yaşamını aydınlatmak için 
kullanılır. Sizin katkınızla bir çocuk TED’in Tam Destek Burslu öğrencisi olacak, kendini farklı 
alanlarda geliştirme olanağı bularak  iyi bir meslek sahibi olacaktır. Bu şekilde ülkemizin 
geleceğine de katkı sağlayabilirsiniz. 

2) BİR TAKIMIN PARÇASI OLARAK KENDİNİZİ 
ÇOK İYİ HİSSEDECEKSİNİZ
Yardımseverlik koşusu ile takım ruhunu keyif 
alarak yaşarsınız ve bu koşu ile bir çocuğun 
hayatına dokunabildiğiniz için kendinizi iyi 
hissedersiniz. Takım arkadaşlarınızdan biri Türk 
Eğitim Derneğinin bursu ile okumuş biri olabilir. 
Böylece küçük bir desteğin bir insanın yaşamında 
neler değiştirdiğini birebir deneyimleyebilirsiniz. 
Yarışırken takım arkadaşlarınızın ve sosyal 
çevrenizin desteğini hissetmek gibi harika bir 
fırsatı da yakalayabilirsiniz.

 
 

3) FARKINDALIK YARATMANIN VE YARDIM 
ETMENİN GURURUNU YAŞAYACAKSINIZ
Yardımseverlik koşusuna katılım sağlayarak sosyal 
çevrenizle kurduğunuz etkileşimler sayesinde 
sadece bağış toplamazsınız, aynı zamanda 
imkânsızlıklar içerisinde başarılı olmaya çalışan 
çocuklar için farkındalık yaratırsınız.



BİZE DESTEK OLMAK İÇİN;

1. https://ipk.adimadim.org/ üzerinden kayıt 
yaptırılır. 

2. https://www.maraton.istanbul/ adresinden 
maraton kaydı gerçekleştirilir. 

3. https://ipk.adimadim.org/ üzerinden bağış 
toplama kampanyası başlatılır. 
- Koşuya 4 hafta kala kampanya oluşturabilir.
- Koşuya 2 hafta kala ise bağış toplamaya 
başlanarak koşu sonrasındaki 2 hafta boyunca 
bağış toplamaya devam edilebilir.  

Bireysel Koşucumuz Olabilirsiniz
1. Kurumsal Koşu Takımı oluşturulur.

2. Takım üyeleri tarafından 
https://ipk.adimadim.org/ üzerinden kayıt 
yaptırılır. 

3.  https://www.maraton.istanbul/ adresinden 
maraton kaydı gerçekleştirilir. 

4. Takım koçu seçilerek 
https://ipk.adimadim.org/ üzerinden kurumsal 
takım oluşturulur. 

5. https://ipk.adimadim.org/ üzerinden bağış 
toplama kampanyası başlatılır. 
- Koşuya  4 hafta kala kampanya oluşturabilir.
- Koşuya 2 hafta kala ise bağış toplamaya 
başlanarak  koşu sonrasındaki 2 hafta boyunca 
bağış toplamaya devam edilebilir.  

Kurumsal Koşucu Takımınızla Koşuya Katılabilirsiniz



HEDEFİMİZ
500 ÇOCUK!

“ “Hayırseverlik koşularından "Eğitim, Değiştirir - 
Her Adımda Fırsat Eşitliği” projemiz kapsamında 
Türk Eğitim Derneği olarak toplam 500 
öğrencinin  1 yıllık eğitim masraflarını 
destekleyecek olan 1.375.000 TL bağışa ulaşmayı 
hedefliyoruz. 

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılından beri eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla, maddi 
imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek 
eğitimlerine devam etme olanağı tanımaktadır.
Çeşitli burs imkânlarından bugüne kadar 50.000'e yakın öğrenci faydalanmıştır. 
Türk Eğitim Derneğinde Tam Destek Bursu kapsamında, devlet okullarında okuyan 
başarılı bir lise öğrencisine sağlanan maddi bursun ve bu öğrenciyi akademik 
eğitimler, sanatsal- sportif faaliyetlerle desteklemenin yıllık bedeli 2.750 TL’dir



Bu sayede;

 - Yapacağınız paylaşımlar ve destek çağrıları ile uzun zamandır konuşmadığınız, 
görmediğiniz insanlarla sıcak bir iletişim kuruyor,

 - Sadece bağış toplamıyor farkındalık yaratıyor,

 - Koşarak, keyif ve sağlık için yapılan bir hobiyi ihtiyacı olan çocuklarımıza bağış ve 
farkındalığı artıran bir aktiviteye dönüştürüyorsunuz.

Bizler Türk Eğitim Derneği olarak maraton öncesi ve sonrası 
için sosyal çevrenize gönderebileceğiniz görsel ve yazılı 
içerikleri hazırlayacağız.

Arkadaşlarınıza duyurabilmeniz için story ve post videoları 
hazırlayacağız.

Kurumlara mailing tasarımları hazırlayacağız.

DETAYLI BİLGİ VE İLETİŞİM:
Pınar Yılmaz

+90 (532) 435 21 91




