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 2017, bir önceki sene biriktirdiklerimizi ürüne ve saha çalışmasına dönüştürdüğümüz, 
sosyal girişimcilik alanında kendimizi görünür kıldığımız bir yıl oldu. 

 Önemsiyoruz’un yaşamını sürdürmesi için sektör içinden ve dışından çok şey öğrendik. 
Katıldığımız eğitimler arasında Change with Business, İmece Mesele Süreci, Bizbizze Kadınlar 
için Fikir Destek Ünitesi, Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler Kapasite Geliştirme Programı yer 
alıyor. Unicredit Foundation, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu desteği 
ile Tohum Hibesi almaya hak kazandık. Ashoka Türkiye ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma 
Danışmanlığı mentorluk aldığımız kurumlar oldu. Yılın son aylarında kurucumuz Gözde, Bilgi 
Genç Sosyal Girişimci Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü takiben aynı ay içinde Önemsiyoruz, 
ekonomik sürdürülebilirlik için şirket oldu. 

 Yıl içinde Bernard Van Leer Foundation İstanbul95 projesinin bir paydaşı olduk ve  
ürün geliştirme çalışmaları yürüttük. Belediyelerin ailelere hediye ettiği yeni doğan setlerine 
yaratıcı ve yenilikçi ürünler öneriyoruz. Tasarladığımız ürünleri Sarıyer Kadın Kooperatifi, 
Harmoni Kadın Kooperatifi ile üretmeye başladık. 
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 Novartis desteği ile göç nedeniyle yurdumuza yerleşmiş 15 aileye oyun setimizden 
ulaştırdık. Ürünlerimiz ve atölye çalışmalarımızla İlk Adım Kooperatifi oyun atölyelerine dahil 
olduk. 
 
 Özel durumu olan çocuğun kendini birey olarak algılaması ve çevresi ile bağ kurmasını 
kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirmeyi öneriyoruz. Bu kapsamdaki ürünlere dair özet 
bilgi raporumuzda yer alıyor. Anne-çocuk etkileşim kartı, oyun halısı, tulum, taşıma kundağı ve 
yan ürünler geliştirdik. Yıl boyunca ürün geliştirme, saha çalışmaları konusunda aktif olduk. 

 Kaynak geliştirme çalışmalarımız kapsamında yeni yıl kartpostallarımız ile adil üretimi 
destekleyen Good4Trust.org e-ticaret sitesinde satışa başladık. Onlarca kurumun 
sponsorluğunu, yüzlerce kişinin desteğini alarak çalışmalarımızı yürüttük.



GENEL

 Faydalanıcı grubumuz olan hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan çocuk sayısı 
Ocak 2018 verilerine göre 624. Ürün ve hizmet içeriğimizin kamu kurumları için destekleyici 
bir modele dönüşmesi adına birebir görüşmeler yapıyoruz.
 
 Önemsiyoruz gönüllü sayısı 20‘den fazla. Çocuk gelişim ve ürün tasarım alanındaki 
profesyonellerden oluşan ekip içinde pazarlama, iletişim ve ekonomi alanında bilgi sahibi kişiler  
yer alıyor. 2016 yılına göre, aktif katılım gösteren gönüllü sayısı %150 arttı. 

 2018 yılını ise vizyon, misyon, pazara çıkış, faydalanıcı ile temas kurma yolları için 
yoğun bir çalışma ile karşıladık. Önemsiyoruz’a dair gelişmelerden sizi düzenli olarak haberdar 
edeceğiz. İnandığınız, yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. 

www.onemsiyoruz.org

http://www.onemsiyoruz.org
http://www.onemsiyoruz.org


Anne-Çocuk Etkileşim kartı
   İçerik: Yetişkin-çocuk arasındaki etkileşime katkı sağlayacak yazılı ve görsel bilgilendirme kartı.

   Tasarım: FZS Reklam Ajansı

   Üretim: FZS Reklam Ajansı
   Destek verenler: Uzman Danışman Psikolog Elçin Külahçıoğlu

Her eğitim düzeyinden annenin kolayca anlayacağı bir dilde belirtilen metinler, çizgisel 
görsellerle desteklenerek hazırlandı. Bu kart, “Çocuğumla ilgilenirken nelere dikkat etmeliyim?” 

ve “Oyuncaklarla ne yapacağım?” sorularına cevap veriyor. 

ÜRÜN GELİŞTİRME



Oyun Halısı

   İçerik: Çocuğun kendine ait bir oyun alanının oluşmasına yardımcı ürün. 

   Üretim ve malzeme desteği: Cengiz Değerli, Selçuk Bubik, Sarıyer Kadın Kooperatifi
   Proje geliştirme desteği: Bernard Van Leer Foundation, İstanbul95 Projesi
   Tasarımcı: Mustafa Timur, Gözde Şekercioğlu, Gizem Severoğlu, Gökçe İpek, Betül Timur, Ebru Kefeli Kalfazade 

   Destek verenler: Hilal Dündar, Elçin Külahçıoğlu, Pelin Güllü ve Sevde Barış Şahbudak

Oyun Halısı, çok amaçlı tasarımıyla bebeklikten çocukluğa değişen ihtiyaçları karşılar. Bez değiştirme örtüsü olabilir, iç ve dış 
kullanım desenleri ayrıştırıcıdır. Üstündeki bir metre uzunluğundaki ölçülü alan ile çocuğun boyu ölçülebilir. Duygularını 
tanıması ve ifade etmesi, çevresi ile etkileşimi için araç olacak bir kit seçeneği bulunur. Çocuğun kendine ait tanımlı alanını 

oluşturması ve çevresindeki yetişkinin çocuğa dair ihtiyaçlarını keşfetmesini kolaylaştırır. Kullanılmadığında sepete dönüşerek 
depolama aracı olabilir. 
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Tulum

   İçerik: Bebeklerin uyku sırasında kendini uyandırma ihtimalini azaltacak ürün      

   Malzeme desteği: Selçuk Bubik
   Üretim desteği: Sarıyer Kadın Kooperatifi
   Proje geliştirme desteği: Bernard Van Leer Foundation, İstanbul95 Projesi

   Tasarımcı: Melike Çıtak 
   Destek verenler: Gözde Şekercioğlu, Ayşegül Korkmaz

Tulum, yüz üstü uyuma pozisyonu yerine çocuğun sırt üstü uyumasını 
kolaylaştırır. Doğumdan 6 aya kadar, çocuğun ellerini uyku sırasında kontrol 
etmeye başlamasına dek kesintisiz uyku uyumasını kolaylaştıracak bir üründür. 
Yazlık pamuklu kumaş ve kışlık polar kumaştan iki çeşidi mevcuttur.
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Taşıma Kundağı

   İçerik: Yenidoğan bebeğin anne ile bağını kuvvetlendirmeyi sağlayacak taşıma ürünü 

   Malzeme desteği: Selçuk Bubik
   Üretim desteği: Sarıyer Kadın Kooperatifi
   Proje geliştirme desteği: Bernard Van Leer Foundation, İstanbul95 Projesi

   Tasarımcı: Anonim
   Destek verenler: Ebru Kefeli Kalfazade, Ayşegül Korkmaz, Gözde Şekercioğlu, Melike Çıtak

Taşıma kundağı, doğumdan sonraki ilk 3 ay, hamileliğin 4. trimester’ı (3 aylık dönemi) olarak 
bilinen süreçte, bebeğin yaşama uyum göstermesini kolaylaştırır. Bebek, anne kucağında 

kendini güvende hisseder. Annenin göğsüne kafasını koyarak uyuması için sarıp sarmalanmıştır. 
Annenin sıcaklığını hissetmeye başlar, kalp atışını duyar. Bebek, huzur ve güven içinde olur ve 
rahatlar. Anne günlük işlerini kolaylıkla yapabilir. 
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Yetişkin-Çocuk Atölyeleri

   İçerik: Oyun kiti ve öğretici içerikler kullanılarak gerçekleştirilen atölye çalışamalarıdır 

   Saha çalışması yeri: İlk Adım Kooperatifi, Yuva, Ev ziyaretleri, Yarımburgaz Mahallesi 

Oyun Halısı içinde duyguların ifadesini kolaylaştıracak bir oyun yer alıyor. Gelişimi normal ve akranları ile eş olmayan 
3-6 yaş ve 4-11 yaş aralığındaki farklı çocuk grupları ile oynandı. 40’dan fazla çocuk 20‘den fazla yetişkin ile saha 
çalışmaları yürütüldü. 
Pilot çalışmalarda, renkli, dikkat çekici ve öğretici bu oyun kitinin ücretsiz olarak aileye ulaştırılması cezbedici oldu. 

Annelerin, %80’inin bilgi paylaşmakta ve kendilerini ifade etmekte zorlandıkları tespit edildi. Annelerin tamamı 
çocuklarını dikkatli şekilde dinleyerek, istekli olarak oyuna katıldı. Yuvada oynanan oyunlarda çocukların birbirine 
müdahalesinin kişilik oluşumunda etkili olduğu ortaya çıktı. 40’dan fazla çocuk ile çalışmak üzere yapılan ev ve kurum 
ziyaretlerinde, görüşülen uzmanlar ve ebeveynler oyunların ve içeriklerin bilgi paylaşımında işlerini kolaylaştıracağı 
konusunda ortak karara ulaştı.

SAHA ÇALIŞMALARI



“Etkinizi Zirveye Taşıyın: Sosyal Girişim Vakaları”

   İçerik: Türkiye, Estonya ve İngiltere’den sekiz sosyal girişimin etki odaklı 

 düşünme ile ilgili deneyimleri paylaşılan kaynak.

Estonian Social Entreprise Network, KUSIF, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma 
Danışmanlığı ve Social Value UK tarafından “Know Your Impact: Social 
Impact Management Tools for Young Social Entrepreneurs” programı 

kapsamında hazırlanan “Etkinizi Zirveye Taşıyın: Sosyal Girişim Vakaları” 
kitapçığı yayınlandı. Türkiye, Estonya ve İngiltere’den sekiz sosyal girişimin 
etki odaklı düşünme ile ilgili deneyimleri paylaşılan kaynak içinde 
Önemsiyoruz da yer alıyor. 

BİLGİ PAYLAŞIMI



Üniversite Çalışmaları

   İçerik: Eğitimini aldığı mesleği sosyal fayda için değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü öğrencilerinin mesleklerini 
sosyal fayda için değerlendirdikleri ürün geliştirme ve farkındalık atölyeleri 
yürütüldü. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden iki öğrenci, 
mezuniyet projeleri kapsamında, Top Doğa&Hayvanlar, Top Sayılar&Renkler 
için tekstil testlerini uyguladı.

BİLGİ PAYLAŞIMI



   Aktif gönüllü bireyler (15+ kişi) 5798 saat, 
   Danışma Kurulu üyeleri (8+ kişi) 520 saat destek verdi. 
   Ekip, 5 farklı programa dahil edilerek, 479 saat eğitim gördü, 
   60 saatlik saha çalışması yürüttü.  

  

   Web sitesi 2.492 yeni kullanıcı, 740 tekrar eden kullanıcısı ile 3.232 kişi oturum açtı. 

   Toplam 7.382 kez sayfa görüntülendi. İstanbul, Ankara, İzmir takipçilerimizin yoğunlaştığı kentler.

   Facebook hesabımızda toplam beğenmeler 494, takipçi sayısı 511. 

   2017 yılı boyunca günlük yeni beğenmeler 167, günlük toplam erişim 34.582. 

   Instagram hesabının ise toplam takipçi sayısı 652.
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DESTEKÇİLERİMİZ

Tohum Hibesi Mentörlük

Eğitim - Ödül



DESTEKÇİLERİMİZ
İşbirliği



Biz çocukların temel haklarına erişimini

www.onemsiyoruz.org

Bizi takip edin!


