
2015-2016 dönemi boyunca, 
siz gönüllülerimiz ve destekçilerimiz sayesinde, 
pek çok çocuk ve gönüllümüz 
faaliyetlerimizden yararlandı.  

Derneğimiz için emeğini, zamanını ve gönlünü veren herkesin,
katkısı eşsizdir. 

Teşekkürler

Dernek Çalışmalarımız

20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü’nde 
Barış Zamanı oynadık.

Toplum Gönüllüleri
Vakfı’nın 
eğitsel kutu
oyunlarından Barış
Zamanı'nın üç temel
amacı var:

1 Bir yerde savaş varsa,
bu hepimizi 
etkileyen bir durumdur.
2 Barışa ulaşmak için,
birlikte mücadele etmek
gerekir.
3 Barış halini korumak
için de birlikte mücadele
etmek gerekir.

İçindekiler
Dernek çalışmalarımız
sayfa 2-3, 
Okul çalışmalarımız
sayfa 3-4, 
Destek faaliyetlerimiz
sayfa 4, 
Sulufest sayfa 5, 
Savunuculuk
alanlarımız sayfa 5-6, 
Destekçilerimiz ve 
mali tablo sayfa 7-8

Bu yıl, 35 gönüllü ile
haftada 5 gün
matematik, İngilizce
gibi derslere destek
sağladık, 

sosyal faaliyetler

gerçekleştirdik. 

Faaliyetlerimizden
gün içinde 
ilkokul, ortaokul 
ve lise seviyesinde
60 çocuk faydalandı.

Ders Desteği ve Sosyal Faaliyetler Çocuk Hakları Günü

Sevgili, Sulukule Gönüllüleri Derneği 
gönüllüleri ve destekçileri,

Eylül 2015-Haziran 2016 
Faaliyetlerimiz



“İğne
Deliğinden
Dünya”ya
baktık
World Through a Pin-
hole/ İğne Deliğinden
Dünya ile kendi
fotoğraf makinemizi
yapmayı öğrendik.

Çalışmaya 8-14 yaş
arası 12 çocuk katıldı.

İğne Deliğinden Dünya
projesi, Türkiye ve
dünyada birçok çocuğu
iletişime geçirerek, pin-
hole kamera yarat-
malarna ve fotoğraf
çekmelerine olanak
sağlayarak, ortak bir
paylaşım platformu
yaratmak amacındadır.

Mavi Kalem’le 
Risk Altındaki
Çocukları
Destekleme 
Projesi
Empower desteğiyle,
ortak yürüttüğümüz
projeyle iki kurumun
deneyimini bir arada
değerlendirmeyi, 
12-14 yaş grubundaki
30 çocuk için
“güçlendirme” modeli

oluşturmayı amaçladık.

Projemiz 3 temel hedefe
yöneliktir:
1 Çocukların okul
başarılarının arttırılması 
2 Okula devam et-
melerinin desteklenmesi
3 Genel sağlık, özgüven,
sosyalleşme ve
dayanışma konularında
kişisel kapasitelerinin
arttırılması 

Proje Temmuz sonuna
kadar atölyelerle devam
edecek.

Söz
Küçüğün
Çocukların
Medyası 

Bilgi Üniversitesi
Medya Bölümü ve
Çocuk Çalışmaları 
Birimi işbirliğinde 

Sulukule 
Gönüllüleri Derneği, 

Tarlabaşı 
Toplum Merkezi 
ve 
Karagözyan 
Ermeni Okulu
çocuklarıyla, 
hak temelli medya
ürünleri ortaya
çıkarıldı. 

11-14 yaş grubundan
10 çocuğun katıldığı
atölyede Sulukule’nin
gazetesi Haber
Canavarları ismini
aldı.

Mavi Kalem’le
Genç Kızların
Güçlendirilmesi
atölyeleri 

Mavi Kalem
Derneği tarafından
geliştirilen projenin
uygulama
alanlarından birisi
derneğimizdeki genç
kızlardı. 

14-18 yaş grubun-
daki 6 genç kız için
şiddet, taciz, bedeni
ve sağlığını koruma,
erken evlilik ve
erken cinsellik
konularında
güçlendirme atö-
lyeleri gerçekleşti.



Kadınlarla
Okuma-yazma

Aralık ayında
başlayan okuma
yazma dersleri,
10 kadınla  düzenli

bir şekilde devam
etti. 
Okuma-Yazma der-
sleri kadınlardan
gelen talep üzerine
yaz aylarında da
devam edecek.

Okul Çalışmalarımız

Öğretmenler
e yönelik
eğitimler

Sivil Düşün AB
Programı desteği
ile, Akşemsettin
İlkokulu ve 
Hattat Rakım 
Ortaokulu’nda
öğretmenlere yöne-
lik uzman Psikolog
Ahmet Yılmaz’ın
yürütücülüğünde
dezavantajlı çocuk-
larla çalışma
eğitimi düzenledik. 

Bu eğitime toplam
36 öğretmen
katıldı.

Öğretmenlerin
çocuklar için riskli
durumları önceden
öngörebilmelerini,
çocuk ve aileye karşı
olumlu davranışlar
edinmelerini
amaçladık.

Öğretmenlerimizi
destekleyerek,
çocukların okulu
terkininin önüne
geçmeyi hedefledik.

Atölyeler
Bir okul yılı
boyunca devamsızlık
yapma eğilimi olan,
dezavantajlı 15
çocukla Müzik,
Fotoğraf, Masal,
Geometri atölyeleri
yaptık, hak temelli
kutu oyunları
oynadık. 

Çalışmalarımız Sivil
Düşün AB Programı
tarafından destek-
lendi.

Bu proje ile şunları
hedefledik:

1 Risk altındaki

çocukların eğitime
erişebilirliğine
destek olmak, okul
terkini önlemek.

2 Uyum problemi
olan çocukların,
çevreleriyle sağlıklı
iletişim kurmalarına
katkı sağlamak,
kişisel gelişimlerine
katkı sağlamak,
erişim imkânı
bulamadıkları sosyal-
kültürel faaliyetlere
ulaşmalarını
sağlamak

Çocukların eşit
koşullarda eğitim
hakkından
yararlanmalarını
hedefledik.

Kadınlarla
Çocuk
yetiştirme
semineri

15 kadının katıldığı
paylaşım
toplantısı, 
Travma Çalışmaları
Derneği’nden
Psikolog Melis
Demircioğlu Özal
koordinatörlüğün-
de gerçekleşti. 

Toplantıya katılan
kadınlar çocuk
yetiştirmekle ilgili
yaşadıkları
sıkıntılarını
paylaştılar. 



Destek Faaliyetlerimiz
Okulu terk etmenin ciddi bir sorun olduğu Karagümrük’te, 
eğitim hakkından yararlanabilmeleri için, 
maddi imkânı yetersiz olan çocuklara 
beslenme, kırtasiye ve burs desteği sağlamak, 
sosyal destek mekanizmalarının başlıcalarıdır.

Beslenme 
Okulda beslenme
desteği, yoksul ailenin
çocuğunu okula gön-
dermesini teşvik
ediyor.

Çocukların yemek
masraflarını
karşılamakta güçlük
çeken, çocuklarına
beslenme çantası
hazırlayamadıkları için
onları okula göndere-
meyen aileler için
önemli bir destek

sağlıyor.
Ailenin çocuğu için
yaptığı harcamanın
%10’una karşılık gelen
bir sosyal transfer
gerçekleşiyor.

2008-2015 arası 220
öğrenciye okul
dönemi boyunca (8
ay) beslenme desteği
sağladık. 2015-2016
yılında 25 çocukla
başladık, ilk dönem
sonunda 50 çocuğa
beslenme desteği
ulaştırdık. 

Eğitim
Bursu 
Küçük miktarlı burslar
sayesinde ailenin
çocuğu okuldan alma
riskinin önüne geçiy-
oruz. 2009’dan beri
toplam 31 çocuk için
burs sağladık. 2015-
2016 yılında 13
çocuğa burs desteği
ulaştırdık. 

Kırtasiye
Maddi güçlük çeken
öğrenciler için
kırtasiye desteği ile
eğitimlerini destekliy-
oruz. 2010’dan beri
toplam 371 öğrenciye
kırtasiye paketi
ulaştırdık. 2015-2016
yılında 110 çocuğa
kırtasiye desteği
ulaştırdık.

BoMoVu 
ile spor ve
fiziksel 
aktivite
çalışmaları

Çocuklara yönelik
spor ve fiziksel ak-
tivite çalışmalarını
düzenli bir programa
oturtmak amacıyla, 
BoMoVu’yla “Spor
programı
oluşturma” pilot
projesinin ilk
aşamasını
tamamladık.

BoMoVu ekibi 
18 ve 19 Şubat tarih-
lerinde
gerçekleştirilen iki
tanışma seansında,
çocukların fiziksel
koşullarını ve spor
ihtiyaçlarını tespit
etti. 

Gönüllü sporcularla,

çocuklarla çalışma 
oryantasyonunu
tamamladık. 

Bu yaz ve
önümüzdeki okul
döneminde, 
BoMoVu gönüllüleri
çocuklarla birlikte bir
program
oluşturacaklar.



SuluFest

Sulufest 2016, 
29 Mayıs tarihinde, 
İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Dolapdere
kampüsünde, 
50'nin üzerinde
katılımcıyla
gerçekleşti.

Bizimle birlikte
eğlenen, bize destek
olan herkese,

Patlamış mısır, halat
çekme, ingilizce oyun
atölyesi için Taksim
Rotaract Kulübü'ne,
Kumaşa sprey
boyama için Ortaköy
Rotaract Kulübü'ne,
Hayallerimizin tişörtü
ve Beceri atölyesi için
Toplum Gönüllüleri
Vakfı'na,
Boyama atölyesi için

TESAD'a,
Çamur sanatları atö-
lyesi için, Adalar Ro-
taract Kulübü'ne,
SGD çocukları Bo-
MoVu sporcularıyla
buluşuyor başlıklı
çalışmasıyla 
BoMoVu'ya,
Masal atölyesi için
Zinnure Türe'ye,
Konser için Mehmet

Reha Yılmaz ve saz
arkadaşlarına,
Otistikler Derneği'ne
Servis için Levent
Güneş'e,
Leziz ikramları için
Gazi Çiğköfte'ye,
Sulufest'e desteği için
Sinan Kurmuş'a,

Kocaman teşekkürler
:)

Savunuculuk Alanlarımız

Eğitimde İyi
Örnekler
Konferansı

Risk Altındaki
Çocuklara Yönelik
Okulu Terki Önleme
Faaliyetleri deney-
imimizi 

13. Eğitimde İyi
Örnekler
Konferansı’nda
paylaştık. 

Umarız bulunduğu
yerin ihtiyaçlarını
gözeten, çocuğun
kendini değerli ve
güvende hissettiği
modeller artarak
sürer. 

Ortak Akıl: 
Risk Altındaki
Çocukların
Eğitim 
Hakkına Erişimi
Çalıştayı

Sivi l  D üşün AB
Pro gramı destek l i
ça l ıştay  21 fark l ı
kurumun ve her-
hangi  bi r  kuruma
bağl ı  o lmayan
öğretmen ve
sosyal  h izmet
uzmanlar ın ın
k at ı l ımıy la  SALT
G alata ’da
gerçek leşt i .



Çocuğa Yönelik
Şiddeti Önleme
Ortaklık Ağı

Ekim ayında
Çocuğa Yönelik
Şiddeti Önleme
Ortaklık Ağı’na
kabul edildik ve
ağın içindeki 74
kurumdan biri
olduk. 

Ağın amacı;
Türkiye’de
çocukların yararına
faaliyet gösteren,
ulusal veya yerel
sivil toplum örgüt-
leri (STÖ), 

üniversiteler ve
meslek örgüt-
lerinin çocuğa
karşı şiddeti önle-
meye yönelik hak
temelli izleme ve
savunu
çalışmalarını
kolaylaştırmak ve
desteklemektir.

Kurumsal Gelişimimiz

Sivil Toplum 
İçin 
Destek Vakfı
(STDV)
Sivil Toplum için
Destek Vakfı,
derneğimize Ku-
rumsal Program
dâhilinde hibe
desteği sağlıyor. 

STDV’nin bizimle
yaptığı röportaj
için: 

https://sivilto-
plumdestekblog.wo
rdpress.com/2016/0
5/26/kentsel-
donusum-ve-su-
lukule/

Sosyal 
Kuluçka
Merkezi
Stratejik 
Bağış-Aidat 
Sistemi
Oluşturma 

Program kapsamında
sivil kuruluşların:
- Finansal kaynak

(bağış, aidat, vb.)
konusunda kurumsal
ihtiyaçlarını belir-
lemeleri,
- Çevrelerinde kaynak
için ulaşabilecekleri kişi
ve kurumları analiz ede-
bilmeleri,
- Kendilerine uygun bir
kaynak stratejisi
oluşturmaları,
- Stratejinin hayata
geçmesine yönelik
somut uygulamalara
başlamaları
amaçlanmaktadır.

II. Çocuklararası
Çocuk Hakları 
Forumu: 

“Çocuklar
soruyor, medya
nereye
gidiyor?”

Bu yılki foruma
Tarlabaşı’ndan, Su-
lukule’den ve
Sığınmacılar ve Göç-
menlerle Dayanışma
Derneği’nden çocuk-
lar katıldı. Çocuklar

-- Hem dijital hem de
ana akım medyanın

bu kadar etkilediği
gündem, çocukları
nasıl etkiliyor?
-- Çocuklar medyada
nasıl yer buluyor?
Peki, en görünmeyen
şiddet olan maruz
kalma halinde çocuk-
lar neler izliyor, neleri
takip ediyor?
-- TV’de yer alan
eğlence
programlarını,
dizileri, haber
programlarını,
reklamları çocuklar
nasıl yorumluyor?
Birçok yetişkinin bile
vakıf olmakta
zorlandığı sosyal
medya çocuklara
neler diyor?
sorularına cevaplar
aradı.



“Okulu terki önlemek" 
için koştuk

16 gönüllü koşucu ile

15 Kasım 2015  

Avrasya Maratonu'nda ve 

15 gönüllü koşucu ile

14 Mayıs 2016  

Bozcaada Maratonu’nda

"Okulu Terki Önlemek" 

amacıyla koştuk. 

Proje Destekçimiz

Kurumsal Destekçilerimiz

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi

Global Fund For Children

Bireysel Destekçilerimiz

228 bireysel bağışçımız

Sivil Düşün AB Programı

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı
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