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Sanofi-aventis – Şeyh Zayed Çocuk Yuvası 

İş Birliği 6. Yılını Doldurdu 
 

-Sanofi-aventis’in 6 yıldır verdiği destekle SHÇEK Bahçelievler Şeyh 
Zayed Çocuk Yuvası’nda okuma yazma bilmeyen kalmadığı gibi 

ba şarısı artan çocuklar programlı ders çalı şma sistemine alış tı, 
ara ştırmacı ödev yapma alı şkanlığ ı kazandı.-  

 

Yenilikçi ilaçlarıyla insan yaşamını iyileştirmek için çalışan sanofi-aventis yeni nesillerin de 
elinden tutuyor. 2003 yılından beri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Şeyh Zayed 
Çocuk Koruma Merkezi’ne destek veren sanofi-aventis, 7-12 yaş çocuklarına “yuvalarında” 
eğitim imkanı sunuyor. Her yıl yuvada kalan tüm ilköğretim öğrencilerine etüt öğretmenleri 
sağlayarak derslerine yardımcı oluyor.  

 

Okuma yazma bilmeyen kalmadı 

Sanofi-aventis tarafından karşılanan özel etüt hocalarından destek alan 25 ikinci sınıf 
öğrencisinden 17’si 2008 - 2009 ilk dönemini karnelerinde zayıf olmadan tamamladı. 
Aralarından 3 öğrenci takdir alırken üçü de teşekkür belgesini aldı. 

Üçüncü sınıfa kadar yükselen ama okuma yazma sorunu olan 17 ilköğretim öğrencisi ise 
okuma yazmayı söktü. 2003’ten bu yana verilen emeklerin sonunda bu yıl itibariyle artık 
Şeyh Zayed Çocuk Koruma Merkezi’nde okuma yazma sorunu olan çocuk kalmadı.    

SHÇEK Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Müdürü Emel Alanyalı da sanofi-aventis’in 
verdiği desteğin sonuçlarını şöyle aktarıyor: “Kuruluşumuzda korunma ve bakım altında olup; 
eğitimine devam eden 7–12 yaş çocuklarımızın derslerine yardım amacı ile sanofi-aventis 
tarafından görevlendirilen etüt öğretmenleri, geçmiş yıllara oranla çocuklarımızın başarısının 
artmasına, programlı ders çalışma sistemine alışmasına, araştırmacı ödev yapma alışkanlığı 
kazanmalarına katkı sağlamıştır.”   
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Sanofi-aventis Şeyh Zayed buluşmaları başladı 

6 yıldır çocukların eğitimlerini pekiştirmeyi hedefleyen sanofi-aventis bu yıl verdiği desteği 
çalışanlarının birebir ilişkileriyle beslemeye gidiyor.  Sanofi-aventis çalışanları sağlanan 
eğitim desteğine paralel olarak çocukları ödüllendirmek için hafta sonları ve tatil 
dönemlerinde beraber çeşitli etkinliklere katılıyorlar. 7 Şubat 2009’da düzenlenen ilk 
buluşmaya 12 sanofi-aventis çalışanı gönüllü oldu. Çocuklarla beraber sinemaya giden 
neredeyse bir günü beraber geçiren sanofi-aventis’lilerin deneyimleri tüm şirketi peşinden 
Şeyh Zayed’e götürüyor. Bir sonraki buluşma için şimdiden 34 “gönüllü veli” sıraya girdi.  

 

Çalışanların gözünden Şeyh Zayed buluşması 

Endüstri ve Tedarik Zinciri Müdürü Ahmet Kavuşturan: “Gerek idari kadro gerek gönüllü 
olarak görev yapan öğretmenleri kutlamak gerekir. Çocuklara ihtiyaçları olan sevgileri 
ellerinden geldiğince vermeye çalıştıkları hem çocukların davranışlarından hem de 
öğretmenlerin yüzünden açıkça anlaşılıyordu.” 

Kongre ve Organizasyon Uzmanı Esra Malkoçlar: "Hiç istenmeyen o an geldi; AYRILIK!!! 
O zaman anladım ki ilk bakışta bizim varlığımıza alışamadıklarını düşündüğüm küçük 
arkadaşlarımız bizden ayrılmak istemiyorlardı." 

 Sipariş Sorumlusu Nermin Utkan: "İlk karşılaşma anı zor, onlar size bakıyor, çekiniyor  ve 
siz onları kucaklamalı - ortamı ısıtmalısınız. Kimi ürkek, kimi küçük delikanlı ayaklarında, kimi 
alıngan hepsi çok hassas, hepsi çok güzel…" 

Sağlık Ekonomisi Uzmanı Serpil Çoban: "Yarım gün bile olsa o çocukların iyi vakit 
geçirmelerine yardımcı olduğumuz için çok mutlu oldum. Onları tekrar görmek için can 
atıyorum." 

Yönetici Asistanı Burcu Özcan: "Çocuklarla buluşmadan önce benim de çekincelerim 
vardı, nasıl davranmalıyım ne yapmalıyım ne söylemeliyim ya da söylememeliyim... Onlarla 
buluşunca anladım ki yanlarında olmanız onlarla zaman geçirmeniz bile onları mutlu etmek 
için yeterliydi" 

 

 

Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Hakkında: 

Kuruluş bir idari bina, 0–2 yaş bebeklerin kaldığı iki katlı 2000 metrekarelik kapalı alanı olan 120 
bebeğin hizmet aldığı bir bina, 3–6 yaş oyun çocuklarının kaldığı her biri 12 çocuk kapasiteli 8 çocuk 
evi, 7–12 yaş çocukların kaldığı 8 adet 10 çocuk kapasiteli Sevgi Evi, ayrıca 16 çocuk kapasiteli 8 adet 
grup evi ile hizmet vermektedir.  Yuvada 758 çocuk koruma altındadır.  

Sanofi-aventis Hakkında: 

Dünya çapında 100.000’e yakın çalışanı ile 5 kıtada 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren sanofi-
aventis, Avrupa ilaç endüstrisinde birinci sırada yer almaktadır. Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri 
arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeder, 
geliştirir ve hizmete sunar.  Avrupa ilaç sektörünün lideri olan sanofi-aventis, 2008’de 27 milyar 568 
milyon Euro ciro gerçekleştirmiştir. Sanofi-aventis, Türkiye ilaç sektöründe 2008 sonu itibariyle yüzde 
5,3’lük pazar payıyla üçüncü sırada yer almaktadır. 

 


