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SEVGİLİLER
GÜNÜ
HEDİYENİZ
DİLEK
DÜKKANI'MIZDA!

Sizinle paylaştığımız QR koda tıklayarak
Dilek Dükkanımızı ziyaret edebilir ve

sevdikleriniz için alışveriş yapabilirsiniz. 

14 Şubat Sevgililer Günü
giderek yaklaşırken,

duygularınızı en anlamlı
şekilde sevdiklerinize
gösterebilmeniz için

birbirinden güzel sürprizler
hazırladık.

 
Yüzünde tebessüm

oluşturmak istediğiniz
herkese hitap edebilecek

olan Sevgililer Günü’ne özel
kutularımızla hem hayata

bağlayan dileklere
dokunacak hem de bütün

kalpleri sımsıcak
yapacaksınız.

 



Geçtiğimiz ay yeni yıl heyecanını
bizimle paylaşan ve hayata
bağlayan dileklerimize destek
olan bir isim vardı. 

Sevgili Sibil Çetinkaya, ofisimizi
ziyaret ederek bizimle yılbaşı
keseleri hazırladı. Emekleri için
kendisine çok teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜRLER!

S�b�l   Çet�nkaya'ya

@sibilcetinkaya



Wish
       Day 

Make-A-Wish Türkiye Ailesi
olarak ocak ayında tam 20 dilek
çocuğunu, gerçekleşmesinin
imkânsız olduğunu düşündükleri
hayallerine kavuşturduk. 

Bu hayaller arasında; yatak odası
takımı, akülü araba, fotoğraf
makinesi, akülü motosiklet, laptop,
keman, Xbox ve Playstation gibi
birbirinden farklı dilekler yer
alıyordu. 

Hediyelerini heyecanla karşılayan
çocuklarımız, mücadelelerine artık
daha umutlu ve güçlü bir şekilde
devam ediyorlar. 

Hayata Bağlayan
Dilekler



Dilek
Ağaçları

Make-A-W�sh
Türk�ye olarak,

2023 yılına
umut ve neşe

dolu b�r şek�lde
g�rd�k. 

Yeni yılı heyecanla karşılamamızı sağlayan birbirinden kıymetli
destekçilerimiz oldu. Bu destekçilerimizin bazıları Fiziksel Yılbaşı
Ağacı oluşturarak, bazı destekçilerimiz ise Dijital Yılbaşı Ağacı
oluşturarak çocuklarımızı hediyeleri ile buluşturdular. 

Bu hediyelerin her biri dilek çocuklarımıza yeni yıl umudu oldu.
Süreç boyunca bizimle beraber olan tüm kurumlara çok
teşekkür ederiz. 



Shangri-La Bosphorus
Chinese New Year

 Shangri-La, geçtiğimiz yıl seçili otellerinde Make-A-Wish International adına fon
toplamak için özel planlanmış çay saatleri, konaklama ve restoran deneyimleri

sunmaya başlamıştı. 
 

İstanbul’da ise Shangri-La Bosphorus’taki Çin Yeni Yılı için kurulan Dilek Ağacı’nda
“QR kodlu Dijital Hediye Kartları” yer alıyor. Bu QR kodlar sayesinde Make-A-

Wish Türkiye’ye destek olmak isteyen herkes, bağış sayfalarımıza ulaşarak hayata
bağlayan dilekler için dilediğince bağış yapabilecek. 



Make-A-Wish Türkiye SMS Hattımız daha fazla dilek çocuğuna ulaşabilmemiz için aralık
ayında aktifleşmişti. Bu hat sayesinde, “Destek olmayı çok istiyorum. Peki bunu en kolay nasıl

yapabilirim?” diye düşünen herkes, hiç yorulmadan gönlünce destek verebilir.
Yapacağınız bu bağışlar sayesinde dilek çocuklarımızın hayallerine bir adım daha yaklaşacağız.

Hemen şimdi denemeye ne dersiniz?

“DİLEK” yazıp 5282’ye
gönderdiğinizde, hayata

bağlayan dilekler için
10 TL bağış yapmış

oluyorsunuz. 



Ocak Ay'ında Destek Veren

Yıldız Kurumlarımıza
Teşekkür Ederiz



Ocak Ay'ında Destek Veren

Yıldız Kurumlarımıza
Teşekkür Ederiz



Dileklerin Sizin gibi

Yıldızlara
İhtiyacı Var!


