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Özet  
  
 

Awish kulübü 2014 yılında kurulan bir sosyal sorumluluk kulübüdür. 

Kulübümüzün en temel amacı kronik hastalıklar ve kanser tedavisi 

gören çocuklara yardımda bulunmak ve onlarla zaman geçirerek 

günlerine bir gülücük katmaktır. 

 

 

Kulüp Tarihi 
 
 

Açı Awish kulübümüz 2014 yılının Ekim aylarında kurulmuştur. İlk defa öğretmenlerimizden 

Terry Eskinazi tarafından kurulan AHOPE isimli bir kulüp ile Çapa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmiş 

ve çalışmalarını sürdürmek için bir podcast hazırlanmıştır. Açı okullarının onkoloji bölümü ile 

çalışmaları bu podcast ile başlamıştır. 

 

Daha sonraki senelerde okulumuzun hemşiresi Ayşe Şengel aracılığı ile 

Awish sosyal sorumluluk kulübü kurulmuştur. Ayşe Şengel kronik 

hastalıklı çocukların hastalık sürecinde ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren 

Hayata Renk Ver Derneği’nin yönetim kurulundadır.  Dernekte gençlerin 

de destekleriyle yapılacak projelerin çok daha etkili olacağının 

farkındalığıyla kulüp ve dernek çalışmalarını birleştirerek çocukluk çağı 

kanserine destek için güçlü bir platform kurulmasına destek olmuştur.  

 

Kulübün hedefinin şekillenmesiyle okulumuzun sosyal sorumluluk saatlerinde bu kulübü seçen 

öğrenciler ve gönüllü öğretmenlerle faaliyete geçilmiştir. Awish ekibindeki öğrenciler ve 

öğretmenler aracılığıyla 2014 yılından bu yana çeşitli projelerle onkoloji servisindeki çocukların 

hayatlarına dokunulmaya devam edilmektedir. 
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Amacımız 
 

 

Awish kulübünün amacı sosyal sorumluluk saatlerinde “Kronik Hastalıklı Çocuklarla İletişim” 

konusunda yetkin kişilerden alınan eğitimlerin katkısıyla onkoloji bölümünde çocukluk çağı 

kanseri tedavisi gören minikler için maddi ve manevi destek içerecek projeler oluşturmaktır. Bu 

projeler arasında okulumuza yakın bir hastanenin onkoloji ve pediatri bölümünü ziyaret ederek 

çocuklarla keyifli vakit geçirmek, çeşitli bağış kampanyalarıyla ihtiyaç duydukları eğitim ya da 

pedagojik destek materyallerine ulaşmalarını sağlamak ve onlar için keyif alacakları 

organizasyonlar düzenlemek yer almaktadır. Sadece kanser ile değil kronik hastalıklarla mücadele 

eden tüm çocukların hayallerini gerçekleştiren bir kulüp olarak her geçen gün projelerimize bir 

yenisini eklemekteyiz. 

 

Geçmiş Projelerimiz 
 
 

Kulübün ilk yıllarında sadece sosyal sorumluluk ders zamanlarında hastane ziyaretleri ve kalp 

nakli bekleyen çocuklar için hastanede etkinlikler yapılmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde 

kulübün büyümesiyle hastane ziyaretlerinin yanı ısıra farklı projelere de imza atılmıştır. 

 

Şu ana kadar yapılan projelerimiz: 

 

Çapa Onkoloji Servisi 

• Geleneksel yılbaşı partisi (her sene yapıldı)  

• Her sene ortalama 100 çocuğa hediye dağıtımı 

• Ortalama 20 çocuğun hayallerini gerçekleştirme 

• Doğum günü partileri 

• Çoksev Derneği’nin tasarladığı kanserli çocukların yaptığı 

resimlerden oluşan takvimin satışı ve paranın bağışlanması 

• 23 Nisan için pelüş oyuncak ve kutu oyunu hediyesi 

dağıtımı 
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Hamidiye Etfal Hastanesi Onkoloji ve Pediatri Servisi 

• Her hafta düzenli ziyaret 

• Geleneksel yılbaşı partileri 

• Hediye dağıtımları 

• MEB ortaklığı ile 52 çocuğun hayalini gerçekleştirilmesi 

  

Yollarda Projesinin Katkılarıyla Yapılanlar 

• Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi  

a) Çocuk Onkoloji Hastane Sınıfı Yapımı 

b) 1 yılbaşı partisi ve servisteki 35 çocuğa hediye dağıtımı 

c) 10 çocuğa kutu oyunu yollanması 

 

• İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi  

a) Çocuk Onkoloji Hastane Sınıfı yapımı 

b) 3 yılbaşı partisi 

c) 120 çocuğa hediye dağıtımı 

d) 2 bahar partisi 

e) 5 kutu oyununun sınıfa hediye 

edilmesi 

f) 20 çocuğa tablet bağışı 

g) 1 akülü araba hediyesi 

h) 1 PlayStation 4 oyunu ve CD’lerinin bağışı 

 

• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Servisindeki tüm 

çocuklara sevdikleri çizgi film karakterli nevresim bağışının yapılması 

 

Öğrencilerin Katkısıyla Yapılanlar 

• Gönüllülük ile hastanedeki çocuklara yılbaşı hediye alımı 

• Onkoloji servisinde tedavi gören 1 çocuğa PlayStation CD bağışı 
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Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi 

• Belli aralıklar ile ziyaret edilerek kendi bütçemizden aldığımız 

hediyelerin dağıtımı 

 

Balta Limanı Kemik Hastanesi Çocuk Servisi 

• Çocuk konseri düzenlenmesi ve hediye dağıtımı 

 

EÇADEM 

• 2 yıl özel gereksinimi olan çocuklara yılbaşı partisi yapılması 

• Yılda ortalama 80 çocuğun düzenli ziyaret edilmesi 

 

Vakıf Gureba Hastanesi Onkoloji Servisi 

• 7 çocuğun özel dileklerinin gerçekleştirilmesi 

• Özel gün partileri düzenlenmesi 

 

Siyami Ersek Hastanesi Kalp Nakli Bekleyen Çocuk Servisi 

• Yılbaşı partisi organizasyonu 

• 100 çocuğa hediye dağıtım kampanyası düzenlenmesi 

 

Bu sene düzenlediğimiz “İyiliğe İmza At” bağış kampanyamız aracılığıyla çeşitli mecralarda 

ihtiyaç sahibi kronik hastalıklar tedavisi gören çocuklara destek olduk.  

 

• Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi Pediatri Bölümü: 21 adet tablet 

• Adalar Rotary Kulübü: 2 adet tablet 

• Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi Pediatri Bölümü: Oyun hamuru, çeşitli boya 

materyalleri, tuval ve resim defterleri, çeşitli kutu oyunları, farklı yaş seviyeleri için ders 

kitapları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süsleme yapılması 

için çeşitli kırtasiye malzemeleri 

• Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi Pediatri Bölümü: Bir Umut Ol Çocuk Dergisi (Dergi 

içeriğini kulüp öğrencileri olarak bizler kendi yazdığımız metinler ve çizdiğimiz görsellerle 

oluşturduk.) 
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Etkinliklerimizden Kareler 
 

 

 

 

 

 

Gelecek Projelerimiz 
 

1. Hastanedeki çocuklar için çocuk dergisi hazırlayıp bunların dağıtımını gerçekleştirmek. 

2. Hastanedeki çocuklara mektup yazarak “Mektup Arkadaşım Projesi” başlatmak. 

3. Çocuklar ile online etkinlikler: 

• Zoom üzerinden çocukların da oylamalarıyla seçtiğimiz filmleri izlemek. 

• Sanal aplikasyonlarla hastanedeki çocuklarla oyun oynamak. 

• Origami eğitimi ile çocuklara origami öğretmek. 
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Awish İletişim Bilgileri 

 

E-posta: Awish@acischools.k12.tr 

İnstagram: aci.awish 

 

Ana İletişim Bilgileri 

Sorumlu Öğretmen – Branş: 

Kübra Peren Çırpan – Türk Dili ve Edebiyatı 

 

Email – Numara: 

Kubra.Cirpan@acischools.k12.tr 

+90 530 515 14 59 

 

Başkanlar: 

Gizem Aslanoğlu 

Mina Akpulat 

 

Email – Numara: 

Gizem.aslanoglu@acischools.k12.tr 

Mina.akpulat@acischools.k12.tr  

+90 544 364 51 11 

+90 539 563 04 27 

 

Kulüp Toplantı Bilgileri 

Yer – Tarih – Zaman: 

Bahçeköy Açı Lisesi, Pazartesi – 15:20-16:20 

 

Sponsorluk Bilgileri 

Sponsorluk için lütfen e-posta adresimiz aracılığı ile iletişime geçin: a_wish@acischools.k12.tr 

Posta Adresi: Kemer Mah. Şehit Cengiz Topel Caddesi No:2 Sarıyer / İstanbul, Türkiye 
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