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Rakamlarla TOKTUT 

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yolları kesişen öğrenci ve mezunlar 
'askıda ekmek' pratiğini 'askıda yemek' olarak dijital ortama taşıyarak 
bir yardımlaşma hareketini başlattılar. En temel ihtiyaca yani açlığa 
odaklanıp sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediler.

Mart 2020’de salgın sürecinde sivil bir inisiyatif olarak yola çıkan 
TOKTUT, bir yıl içinde dernekleşerek resmi statü kazandı, valilik 
izinlerini aldı ve 2022 itibariyle daha kapsamlı şekilde faaliyetlerine 
devam ediyor.

• Toplam 100K sıcak ve sağlıklı öğün dağıtıldı
• 2022’de 200K yemek dağıtılması hedefleniyor
• 8K Bireysel Bağışçı
• 73 Kurumsal Destekçi
• 6 Mutfak
• 320 Gönüllü 
• 82 İhtiyaç Merkezi 
• 17 Belediye 
• 11 STK İş Birliği

Yemek Yardımından Faydalananlar

• Açlık sınırındaki aileler
• Gelirini kaybeden işsiz bireyler
• Tek başına yaşayan yoksul yaşlılar
• Sokakta kalan evsizler
• Göçmen kadın ve çocuklar

www.toktut.org
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TOKTUTMAK 

ELİM
İZDE

STK Künye

T.C. STK Kütük No: 34-267-052
Vergi No: 8490620680
Kuruluş: 12 Nisan 2021
Üye Sayısı: 20

Adres: Kemal Atatürk Cd. 4. Levent  
Yetkili: Melsen Tunca
Tel: +90 (532) 582 37 21
E-posta: hey@toktut.org

Etkin Dağıtım Ağı için İş Birlikleri

• Belediyeler 
• Muhtarlıklar
• Yerel Sosyal Yardım Merkezleri
• Sivil Toplum Kuruluşları 
• Sosyal Sorumluk Projeleri Kapsamında Özel Sektör FirmalarÇünkü İyilik Bulaşıcı

Ekip

Seyfettin Peynirci
YK Gen. Sek. Boğaziçi U. BSc 

Oğuzkan Akbal
YK Bşk.Yrd. Boğaziçi U. BSc 

Melsen Tunca 
Yönetim Kurulu Başkanı
Boğaziçi U. BSc, MS, MA
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Dezavantajlı grupların ve bireylerin çok farklı ihtiyaçları var ama TOKTUT 
sadece en temel ve en acil ihtiyacı karşılamayı hedefliyor: Yemek

Odak01.

TOKTUT, sosyal sorumluluk normlarını temel alarak yerel yetkililer ve 
diğer STK'lar ile yakın işbirliği içinde çalışır.

İş Birlikleri02.

Gerçek ihtiyaç sahipleri, yerel sosyal hizmet görevlileri ve kuruluşlar 
tarafından belirtilir. Öncelikli olarak kimlerin gıdaya ihtiyaç duyduğunu 
ve açlık sınırında yaşadığı büyük bir titizlikle belirlenir. 

Tarafsızlık03.

Bağışlanan yemekler hiçbir etnik veya siyasi ayrım gözetilmeksizin sadece gelir 
yetersizliğine göre ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. TOKTUT’tan gıda desteği 
alan bireyler için en önemli kriter açlık sınırında yaşıyor olmasıdır. Eşit ihtiyaç 
halinde yaşlılar, kadınlar ve çocuklar önceliklidir.

Eşitlik04.

SOSYAL SORUMLULUK
İLKELERİMİZ

www.toktut.org

hey@toktut.org



04. www.toktut.org

TOKTUT ihtiyaç sahiplerine her zaman sağlıklı ve besleyici, 
günlük hazırlanmış taze yemekler ulaştırır. Yemekler 
Pandemi standartlarına göre hazırlanır ve paketlenir. Tüm 
yemekler, taze pişirildikten sonra, sıcak tutularak ve gıda 
hijyen ilkelerine göre taşındıktan sonra en fazla iki saat 
içinde dağıtımı tamamlanır.

Sağlık ve Hijyen05.

Yemekler birinci sınıf gıda hammadeleri ile hazırlanır ve 
DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından sıcak yemek 
taşımak için önerilen pp ambalaj malzemesiyle üretilen 
kaplar içinde muhafaza edilir.

Kalite06.

Her öğün, yerel makamlarca imzalanmış resmi tutanakların 
kaydı tutularak ilgili ihtiyaç merkezlerine iletilir. 
Destekleyiciler, dağıtım etkinliklerinde gönüllülere eşlik 
etmeye ve etkinliklere katılmaya teşvik edilir.

Bilgilendirme07.SOSYAL SORUMLULUK
İLKELERİMİZ
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Yemeklerin tesliminden sonra destekçilere, ihtiyaç merkezine 
ve teslimata dair imzalı evrakları ve fotoğrafları içeren detaylı 
bilgilendirme mesajı e-posta ile gönderilir. Geçmiş dağıtımlara 
ait tüm kayıtlar TOKTUT web sitesinde yayınlanır.

İzlenebilirlik08.

Derneğin tüm hesapları ve yıllık raporlar kamuya açık 
olarak yayınlanır. Bağışlanan yemek sayısı ve teslim edilen 
yemek sayısı web sitesinden anlık olarak görüntülenebilir. 

Şeffaflık09.

TOKTUT’un tüm bileşenleri eşit önem taşır ve hiyerarşik bir 
organizasyon yapısı yoktur, yatay yönetim biçimi 
benimsenmiştir. Her bir üye, gönüllü ve destekçi eşit söz 
hakkına sahiptir. 

TOKTUT’a katılan herkes etkinliklere eşlik edebilir, yeni 
ihtiyaç merkezleri önerebilir, daha etkili yardım faaliyetleri 
için fikirler öne sürebilir ve hayata geçirebilir. 

Yataylık10.SOSYAL SORUMLULUK
İLKELERİMİZ
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Salgın ile birlikte derinleşen küresel ekonomik kriz ve artan 
gıda fiyatları nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi 
verenlere yalnız olmadıklarını hissettirerek umut vermek.

Psikolojik 

Geçim sıkıntısı çekenlerin günlük gıda gereksinimlerini karşılayarak; 
ellerindeki kısıtlı geliri kendilerinin ve ailelerinin barınma, ısınma gibi 
diğer temel ihtiyaçları için kullanmalarına olanak vermek.

Ekonomik 

İyi beslenemeyen dezavantajlı gruplara ve yokluk içinde büyüyen 
çocuklara sağlıklı gıda temin ederek toplumdaki bütün kesimlerin 
bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalarına katkı vermek.

Toplum Sağlığı TOKTUT 
SOSYAL ETKİ HEDEFLERİ

Çünkü İyilik Bulaşıcı
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Destekçiler, diledikleri sayıda öğünü bir dakikadan kısa sürede askıya bırakır.01.

Askı süresi dolana dek biriken yemekler teslimat programına alınır ve 
15 gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.02.

Dört çeşit yemekten oluşan öğünler tek kişilik kapalı ambalajlarda, 
Pandemi ve hijyen standartlarına göre dağıtılır.03.

Teslimatın ardından etkinlik detaylarını içeren bilgilendirme mesajı askıya 
yemek bırakanlara e-posta yoluyla iletilir.04.

NASIL ÇALIŞIR?

www.toktut.org

hey@toktut.org
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PAYDAŞLAR

SMART DELIVERY
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TOKTUT faaliyetleri BM Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından başta “AÇLIĞA SON” 
olmak üzere 5 amacın gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında TOKTUT’a destek vererek bu amaçların 
gerçekleşmesinde paydaş olmak kurumsal sürdürülebilirlik politikanızı güçlendirecektir. 

KURUMSAL DESTEK
VE SPONSORLUK

www.toktut.org

hey@toktut.org



KURUMSAL DESTEK VE SPONSORLUK

10.

1. Kurumsal sponsorun ismi ve logosu diğer kurumsal sponsorlarla 
birlikte, web sayfasında ana sayfada yer alacaktır.

2. Kurumsal sponsorun ismi ve logosu diğer kurumsal sponsorlarla 
birlikte, dernek merkezi girişindeki sponsorlar bölümünde duyurulacaktır. 

3. Kurumsal sponsorun logosu, yine diğer kurumsal sponsorlarla birlikte, 
TOKTUT’un 2022 yılında yapacağı yazışmalarda kullanacağı basılı ve 
dijital antetli yazışmalarının altında yer alacaktır. 

4. Kurumsal sponsorluklar, kamuoyuna ve basına duyurulacaktır. 

5. Kurumsal sponsora maliyetlerini karşılamaları halinde özel temalı 
etkinlikler düzenleme hakkı tanınacak ve bu etkinlikler kurumsal 
sponsora ithaf edilebilecektir. 

6. Kurumsal sponsora TOKTUT’u reklam ve tanıtım projelerinde 
kullanma hakkı tanınacaktır. 

7. TOKTUT web sayfasından kurumsal sponsorun web sayfasına 
link verilecektir. 

8. TOKTUT sosyal medya hesaplarından kurumsal sponsor lansmanı 
yapılacak ve kurumsal sponsor desteği sosyal medya duyurularıyla 
belirli periyotlarda paylaşılacaktır. 

9. Kurumsal sponsora TOKTUT hakkındaki gelişmelerin iletilmesi 
sağlanacak ve yıllık faaliyet raporu kurumsal sponsora sunulacaktır. 

10. Tüm TOKTUT organizasyonlarına kurumsal sponsor davet edilecektir. 

11. TOKTUT 2022 yılı içinde, kurumsal etkinliklerle tanımlı hizmetler 
dışında geliştireceği proje sponsorlukları hizmetlerini öncelikle kurumsal 
sponsorlara önerecektir. Kurumsal sponsor, uygun görmesi halinde 
öngörülen projelere sponsor olarak destek verecektir. 

12. Sponsorun talep edeceği haklarla ilgili bir ayrıcalık var ise 
değerlendirmeye alınacaktır. 

www.toktut.org

hey@toktut.org
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Teşekkür Ederiz


