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Merhaba
Sevgili gönüllülerimiz ve destekçilerimiz,
Sulukule Gönüllüleri olarak, Sulukule’de yıkımların sürdüğü tarihlerde
faaliyetlerimize başladık. Akut müdahaleler şeklinde ilerleyen çalışmalar,
2010'da Sulukule Gönüllüleri Derneği(SGD)'nin kurulmasıyla daha düzenli bir şekilde
devam etti. Kuruluşumuzun 9.yılında, aynı şevkle, çocukların okula devamını
sağlamak ve hakları konusunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla yolumuza
devam ediyoruz.
2018 Eylül-2019 Ağustos dönemi boyunca, 309 çocuk, genç, kadın ve öğretmen
faaliyetlerimizden yararlandı.
Dahil olduğumuz yeni hibe programları sayesinde ekibimiz büyüdü ve bize eşlik
eden mentörlerimiz sayesinde kurumsal kapasitemiz güçlendi.
SGD ile uzun yıllardır iletişimde olan ve gönüllü desteklerini esirgemeyen kişilerden
oluşan danışma kurulumuz, dernek organlarımız arasına dahil oldu.
40 yeni gönüllü aramıza katılarak çocuklar, gençler ve kadınlarla yapılan
atölyelerde yer aldı.
10. yılımızda, bölgede çalıştığımız okulların sayısını arttırmayı, daha fazla ebeveyn,
çocuk, öğretmen ve gönüllüyle buluşmayı hedefliyoruz.
Bu raporda, dernekte ve mahallemizdeki okullarda, çocuk, genç, kadın ve
öğretmenlerle olan çalışmalarımızı, sosyal desteklerimizi, kurumsal gelişimimizi,
destekçilerimizi, ekibimizi ve mali tablomuzu bulacaksınız.
Derneğimiz için emeğini, zamanını ve gönlünü veren herkesin katkısı eşsizdir.
Teşekkür ederiz.
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Ekibimiz
Saha Ekibi
Kaynak Geliştirme ve İzleme Değerlendirme Sorumlusu: Aysun Koca
Gönüllü koordinatörü ve Saha Sorumlusu: Ayşegül Kanal
Proje Koordinatörü ve İdari İşler Sorumlusu: Aytül Özcan
İletişim ve Saha Koordinatörü: Cem Avcı
Proje Sorumlusu ve Atölye Eğitmeni: Şefika Kübra Kalender
Ofis Gönüllüsü : Fatma Betül Çetin
Mama ve Kucak Sorumlusu: Leyla Ponçik

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı: Yağmur Pal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Sezin Gizem Işıklı
Sayman: Esra Aksoy
Genel Sekreter: Cem Demirayak
Üye: Yakup Yıldırım
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DERNEK ÇALIŞMALARI
Değişim Çemberi Projesi Çocuk Buluşmaları
Değişim Çemberi Projemizle, Karagümrük civarında yaşayan
6-14 yaş arası 30 çocuğu, çocuk güvenliği konusunda güçlendirmeyi
hedefledik. Çocukluk kavramı, çocuk hakları sözleşmesi ve istismar hakkında
atölyeler düzenledik.
Atölyeler üç eğitmen tarafından yürütüldü.

Değişim Çemberi Projesi Gençlerle Buluşmalar
Değişim Çemberi Projemizle, Karagümrük civarında yaşayan
14-18 yaş arasındaki 10 genci, çocuk güvenliği konusunda güçlendirmeyi
hedefledik. Çocukluk kavramı, çocuk hakları sözleşmesi, özel yaşam, çocuk
istismarı ve istismarın işaretleri, korunma yolları konularında atölyeler
düzenlendi.
Atölyeler üç eğitmen tarafından yürütüldü.
Çocuk Güvenliği buluşmaları Hayata Destek Derneği’nin hibesi ile yürütülmüştür.
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OKUL ÇALIŞMALARI
Spor ve Beden Hareketleri Atölyeleri

Hattat Rakım Ortaokulu ve Karagümrük Ortaokulu’nda yürütülen spor ve beden
hareketleri atölyeleri ile, risk altındaki çocukların okulu terkini önlemeyi amaçladık.
Çalışmalar, bir okul yılı boyunca, okul saatinde ve bahsi geçen okulların spor
salonlarında yürütülmektedir.
Spor ve beden hareketleri yoluyla, katılım-dahil etme ve önemi, ekip çalışması,
etkili iletişim, birlikte yaşam,ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, çatışma
yönetimi, vücut bütünlüğünü koruma, güvenli alan, şiddetsiz iletişim, akran
zorbalığı, öz savunma ve motivasyon konuları üzerine çalıştık.
Geçtiğimiz yıl boyunca 2 okulda yürütülen haftada 6 atölyede 78 çocukla, toplam
114 saat çalışılmıştır. Her atölyeye 1 eğitmen ve 3 gönüllü kolaylaştırıcı eşlik
etmiştir.
“Ben çok seviyorum atölyeleri. Kübra ve Aytül Abla geldiğinde, Cem Abi geldiğinde.
Çünkü onlar çok eğlendiriyorlar. Mesela lunaparka gittiğimizde eğleniyoruz ama
atölyede hem eğleniyoruz hem de aklımızda bir şeyler kalıyor. Hayat ile ilgili bir şeyler
veriyorlar.”
Atölye katılımcısı bir çocuk
Spor ve Beden Hareketleri atölyeleri Empower’ın desteği ile yürütülmüştür.
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OKUL ÇALIŞMALARI
Ritim Atölyeleri

Karagümrük’teki tarihi okullardan biri olan Akşemsettin İlkokulu ve Karagümrük
Ortaokulu’nda okulu terk riski altındaki çocuklarla, sosyal becerilerini geliştirmek
ve farklı ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla ritim atölyeleri düzenledik.
Haftada bir ders saati yürütülen atölyelere 24 çocuk dahil oldu, çocuklara 2
eğitmen ve 3 gönüllü kolaylaştırıcı eşlik etti.
"… atölyelerimize katılan öğrenciler mutlu ayrılıyordu ve bu durum okuldaki diğer
öğrenciler arasında virütik bir etki yaratmıştı. Yani yalnızca atölyeye katılan öğrencileri
değil okulun diğer öğrencilerinde de olumlu bir etki yarattığını söylemem mümkün.”
Ritim atölyesi eğitmeni

Ritim atölyeleri STDV Çocuk Fonu ve maratonlardan sağlanan desteklerle yürütülmüştür.
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OKUL ÇALIŞMALARI
Fotoğraf Atölyeleri

Fotoğraf atölyesinde, çeşitli fotoğraf tekniklerini kullanarak çocukların sosyal
duygusal becerilerinin arttırılması ve farklı sanatları tanımalarını sağlamak
hedeflendi.
Okulun bahar dönemi boyunca haftada bir ders saati devam eden atölyede,
ışıkla boyama, odayı fotoğraf makinasına dönüştürme, pinhole çekim gibi
birçok tekniği, şiddetsiz iletişim, grup kültürü gibi konularla birleştirerek
çocukların güçlenmesi amaçlanmıştır.
Karagümrük Ortaokulu’ndaki atölyelere 12 çocuk katıldı. Çocuklara 1 eğitmen ve
3 gönüllü kolaylaştırıcı eşlik etti.
“... sözlü olarak birbirleriyle çok dalga geçiyorlardı... Ama ben daha sonradan,
atölyenin sonlarına doğru bunun iyileştiğini fark ettim ... çocuklardan birisi dışarıda
fotoğraf çekerken, atölye dışından çocuklar geçiyordu. Onlar küfürlü konuştuğunda
birbiriyle dalga geçtiğinde mesela bizim atölyedeki çocuk onları uyarmıştı.”
Fotoğraf atölyesi gönüllüsü
Fotoğraf atölyeleri STDV Çocuk Fonu desteği ile yürütülmüştür.
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GENÇLERLE ÇALIŞMALAR
Gençlerle Cumartesi Buluşmaları

Uzun yıllardır faaliyetlerimize katılan 10 genç ile, Eylül ayından itibaren her
Cumartesi bir araya geldik.
İlk saat, gençlerin ihtiyaçlarına göre, İngilizce, Matematik, Kimya gibi derslerine
destek olmaya çalıştık. İkinci saatimizi, kelimelerin anlamı, bunların farklı anlatım
biçimleriyle irdelenmesi üzerine kurulu oyunlarla, gençlerin kendilerini ifade
edebilecekleri bir alan yaratarak, edebiyat atölyesine ayırdık.
“... onların gelecek hakkında konuşmalarını, hayallerini dinlemek çok hoşuma gidiyor.
Bunun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Benim rolümdense çocukların hayatında derneğin
rolü çok daha önemli. Benim yaptığım şeyi herkes yapabilir. Ama dernek çocukların
hayatında çok özel bir yer, güvendikleri bir yer. Bize de dernek aracılığıyla burada
olduğumuz için güveniyorlar. Dertlerini anlatıyorlar, sorular soruyorlar, merak ettikleri
şeyler oluyor. Çok ilginç şeyler konuşuyorlar. Çok eğlenceli çocuklar.”
Atölye Gönüllüsü
Cumartesi buluşmaları bireysel bağışçıların desteği ile yürütülmüştür.
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GENÇLERLE ÇALIŞMALAR
Genç Bostan

Çalışmalarımıza dahil olan çocukların kendi kararlarını verebilmesi, fark ettikleri sorunlara
çözüm geliştirip uygulayabilmesi, SGD’nin her çalışmasındaki ana amaçlardan biridir.
Genç Bostan Projesi, Cumartesi Buluşmaları sırasında ortaya çıkmış bir projedir.
Gençlerin, etraflarındaki yeşil alan eksikliği, boş zamanlarını değerlendirecekleri
mekânların azlığı, soframıza gelen besinlerin fiyatları gibi sorunlardan muzdarip olduklarını
ifade etmeleri üzerine şekillendi.
Genç Bostan Projesinde, 14-17 yaş arası 11 genç, 4 aylık süreç boyunca
ekip çalışması, doğanın yapısı ve yeryüzü kaynakları, gündelik yaşam ve çevreye
katılım, bitkileri tanıma, şehirde tarım, meyve ve sebzenin yolculuğu, bostan yapımı
konularında eğitimler aldılar.
20 Temmuz'da, 7-12 yaş arası 30 çocuğun katılımı ve projeyi ortaya çıkaran gençlerin
yürütücülüğüyle, uzun yıllardır paydaşımız olan Karagümrük Ortaokulu’nun bahçesini hep
beraber yeşillendirerek, projenin son etkinliği gerçekleştirdik.
Genç Bostan projesi ICC-Mikro Fon desteği ile yürütülmüştür.
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KADIN ÇALIŞMALARI
Okuma Yazma Dersleri

2016'da, kadınların talebiyle başladığımız okuma-yazma dersleri, 8 kadının katılımı ile
devam etti. Haftada 1 gün 2 saat süren çalışmalara, kadınları toplumsal haklar ve
ayrımcılık konularında güçlendirecek atölyeler dahil edildi.
Eylül-Haziran boyunca 1 eğitmen ve 4 gönüllü kolaylaştırıcının eşliğiyle,öz farkındalık,
duygular, bireysel ihtiyaçlar, iletişim ve ayrımcılık konuları üzerine odaklanıldı.
“… önyargılarım vardı çünkü kadınlar çok muhafazakâr kadınlardı, öyle görüyordum
öncesinde. Kapalılar, ben yanlarında nasıl rahat edeceğim ve nasıl anlaşacağız gibi.
Varlığımla belki onların da kalıp yargılarını biraz genişletebilirim, kendi kafamdaki kalıp
yargıları da genişletebilirim diye düşündüm. Hakikaten de öyle oldu. Çok da rahat bir
şekilde bir yılı birlikte geçirdik. Birbirimize dayanışarak geçirdik. Biraz da kendi yaramı,
zorluklarımı ben nasıl başa çıkabilirim, belki o kadınlar başka hayatlar yaşayan kadınlar bana
destek olabilir diye buraya geldim. Hakikaten de öyle oldu, moralim bozuk olduğu
zamanlarda buradaki kadınların azmi, yaşama enerjisi, bir şekilde tutunma enerjileri bana da
rehber oldu...”
Atölye Gönüllüsü
Okuma Yazma dersleri bireysel bağışçıların desteği ile yürütülmüştür.
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KADIN ÇALIŞMALARI
Değişim Çemberi Projesi Kadın Buluşmaları

Değişim Çemberi'yle, Karagümrük civarında yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli 15
kadını çocuk güvenliği konusunda güçlendirmeyi hedefledik.
Çalışmanın ilk etkinliğinde katılımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek için hep
beraber yemek yaptık. Sonraki 3 buluşmada çocuk güvenliği ve istismar
tanımları ve bunlara dair koruma mekanizmaları üzerine atölyeler
gerçekleştirdik.
Atölyeler 2 eğitmen tarafından yürütüldü.

Çocuk Güvenliği buluşmaları Hayata Destek Derneği’nin hibesi ile yürütülmüştür.
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ÖĞRETMENLERLE ÇALIŞMALAR
Değişim Çemberi Projesi Öğretmen Buluşmaları
Değişim Çemberi Projemiz kapsamında 2018-2019 okul yılı boyunca çalışma
yaptığımız Hattat Rakım Ortaokulu’nda çalışan 25 öğretmen ile seminer
döneminde biraraya geldik. 2 eğitmen tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde
öğretmenler ile istismara dair algıları, istismarın tanımı, önleyici ve müdahale
mekanizmaları hakkında konuştuk.
Çocuk Güvenliği buluşmaları Hayata Destek Derneği’nin hibesi ile yürütülmüştür.

Çocuklarla Hak Temelli Çalışma Buluşmaları
Çocuk çalışmaları yaparken aile, okul, çocuğun kendisi gibi çocuğun etrafındaki ilk
halkayı oluşturan mekanizmalarla da çalışıyor olmanın önemine inanıyoruz.
Bu nedenle bu sene çalışma yürüttüğümüz okullardan biri olan Hattat Rakım
Ortaokulu öğretmenlerinden çocuklarla çalışırken zorlandıkları konular üzerine
görüşmeler yaptık. Yapılan bu görüşmeler sonrasında kapsayıcı eğitim, empati, bağ
kurma, duygular ve ihtiyaçlar, öfke yönetimi ve arabuluculuk üzerine odaklanan 4
atölye planladık. Planlanan atölyeler 14 öğretmen ve 1 okul polisinin katılımı ile 2
eğitmen tarafından gerçekleştirildi.
“Genel olarak bu gibi atölyelere kendi iş yoğunlukları dışında yeni bir yoğunluk getirecek
bir mevzu olarak bakıyorlar ve mesafeli yaklaşıyorlar. Fakat daha ilk atölyeden birçok
öğretmen ile ilişki kurabildiğimizi hissettim. Birkaç öğretmenin çocuklardan ısrarla
şikayet ettikleri mevzular hakkında kendilerinin de öğrenen konumuna geçtikleri bir
alanda bu davranışları sergilediklerini gördüm.”
Atölye Eğitmeni
Çocuklarla Hak Temelli Çalışma Buluşmaları STDV Çocuk Fonu desteği ile yürütülmüştür.
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GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞMALAR
Gönüllü Oryantasyonu

Çalışmalarımızın olmazsa olmaz parçası gönüllü çalışmadır. Benimsediğimiz kurum
kültürü nedeniyle, dernekle yeni tanışan gönüllüleri çocuklarla ya da kadınlarla
çalışmalara dahil etmeden önce, oryantasyon eğitimi düzenliyoruz. Gönüllülerimizi
belirlemek amacıyla, bir gönüllü çağrısı yayınladık. 85 başvurudan 31 kişiye
oryantasyon eğitimi planladık.
Derneğin kuruluş ve gelişim tarihi, yapılanması, çalışmalarımız, çocuk hakları,
farklı öğrenme biçimleri, atölye kolaylaştırıcılığı üzerine konuştuğumuz
oryantasyon eğitimi, 31 gönüllünün katılımı ile Ekim ayında gerçekleştirildi.
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GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞMALAR
Gönüllü Eğitimleri
Gönüllülerimize, dahil oldukları çalışmalar hakkında düşünecekleri, öğrenecekleri bir
alanın sağlanıyor olmasını önemsiyoruz.
Gönüllülerimizle, yaptığımız çalışmaları değerlendirdiğimiz, onların ihtiyaç duyduğu
konular hakkında eğitimler düzenlediğimiz, aylık toplantılar yapıyoruz. Aylık
eğitimlerde çocuk ve duygular, kapsayıcı eğitim, ekip çalışması, çocuğun hukuk
sistemindeki yeri konuları üzerine konuştuk.

Çocuk Güvenliği Eğitimi
Değişim Çemberi Projemiz kapsamında, 10 gönüllümüz ile çocuk güvenliği, istismar ve
istismara dair önlem ve müdahale mekanizmaları üzerine 1 tam günlük eğitim
gerçekleştirdik. Bu gönüllülerimiz, 5 ayrı atölyede çocuklara kolaylaştırıcı olarak
destek verdi.

Çocuk Güvenliği eğitimi Hayata Destek Derneği’nin hibesi ile yürütülmüştür.
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SOSYAL DESTEKLER

2018 EYLÜL-2019 HAZİRAN

2009-2019

92

497

BESLENME

BESLENME

BURSU

BURSU

17

104

EĞİTİM

EĞİTİM

BURSU

BURSU

Eğitim bursu ve beslenme bursu destekleri maraton bağışları ve bireysel bağışçılar ile sağlandı.
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KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ
Genç Sesler Buluşmaları
Ekim itibariyle, dernekte 8-12 yaş arası 10 çocuk, Cumartesi günleri 2 saat bir araya
gelerek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi(ÇOÇA)’nden bir
eğitmenin eşliğiyle, çocuk hakları üzerine konuştu. Bu buluşmalar çocukların
yazdıkları bir projeye dönüştü. Proje, Bilgi ÇOÇA’nın koordinasyonunda, 3 farklı
dernekte yürütüldü. Çalışmanın devamında, tüm çocuklar bir araya gelerek,
projelerini anlattı, deneyimlerini paylaştılar.

Flow Radyo
Flow Radyo ortaklığıyla, Graffiti sanatçısı Turbo’nun katılımıyla, 11-14 yaş arası
çocuklar ile graffiti atölyesi yaptık. Atölye sonrasında, SCR Crew’den Aher ve
Tahribad-ı İsyan’dan Asil Slang’ın katılımıyla, graffiti ve hip hop sanatını üzerine
mini bir söyleşi yaptık.

Carma ProBono Etkinliği
Carma tarafından organize edilen etkinlikte, Unilever çalışanları ile biraraya
gelerek, derneğin ihtiyaçları için çözümler üretmeye çalıştık.

Sosyal Bağış Hareketi
MarjinalSosyal girişimi olan Sosyal Bağış Hareketinin ikinci dönemine dahil olduk.

Fatih İlçe Milli Eğitim
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolümüz bulunmakta, bölgedeki
okullardaki çalışmalarımızı resmi olarak desteklenmektedir.

MYRA Ajans
Çocukların Okulu Terki'ni önlemek adına katıldığımız maratonlardaki görsel iletişim
malzemelerimizi, Sosyal Fayda İletişimi Ajansı Myra tasarlıyor.
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KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu(KUSİF)’nun daveti üzerine, Koç
Üniversitesi’nde verilmekte olan “MGMT 310 Creating Social Impact through
Collaborative Project Management” dersine katıldık.4 aya yayılan süreçte,
SGD’nin “Değişim Çemberi” projesinin değişim teorisi üzerinde, dersi almakta olan
üniversite öğrencileri ile görüşmeler yaptık. Ders sonunda, öğrenciler
üniversitelerinde poster sunumlarını yaptılar.

Akşemsettin İlkokulu Teknoloji Bağımlılığı Atölyesi
2009’dan beri çalışmakta olduğumuz, Karagümrük’ün tarihi okullarından
Akşemsettin İlkokulu’nun psikolojik danışmanları tarafından düzenlenen, ebeveyn
okuluna konuk olduk. Etkinlik boyunca velilerle teknoloji bağımlılığı üzerine sohbet
ettik.

Boğaziçi Üniversitesi Community Service
Boğaziçi Üniversitesi Toplum Hizmetleri dersine dahil olan sivil toplum örgütlerinden
birisi olduk. İki dönem boyunca, dersin öğrencilerinden birisi gönüllümüz oldu.
Dönem içerisinde iki kere dersin konuğu olarak öğrencilere derneğimizi tanıttık.

SAP Kodlama Atölyesi
Ashoka Türkiye ve SAP Türkiye gönüllüleri işbirliği ile, kodlama atölyesinde
buluştuk. Gün boyunca 20 çocukla kodlamaya eğlenceli bir giriş yaptık.

Karakutu ile Keşif Yolculuğu
2018'de, Karakutu Derneği ile yürüttüğümüz "Keşif yolculuğu" projesinde,
çocuklarla Karagümrük’teki tarihi mekânları keşfetmiş ve haritalandırmıştık.
2019 Mart ayında, keşif yolcuğu çocuklar tarafından yürütüldü. Karakutu ve SGD
gönüllüllerinin katılımcı olarak yer aldığı etkinlikte, çalıştığımız bölgeyi yeniden
keşfetme fırsatı bulduk.
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KURUMSAL GELİŞİM
STGM STOK Eğitimleri
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen, Sivil Toplum Okulu’na 9
ay boyunca düzenli katılım sağladık.
Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen, Dünya’da
ve Türkiye’de Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi ve Güncel Tartışmalar, STÖ’ler
için Sosyal Araştırma ve Eylem Araştırması Eğitimi, Kanıt Temelli (Destekli)
Savunuculuk Eğitimi ve Lobicilik, Politika İzleme ve Katılım Eğitimi, Katılımcı
Yöntemler Eğitimi, Değişim Teorisi Eğitimi, Toplumsal Etki Değerlendirme
Eğitimi'ne katıldık.

Birlikte Projesi Mentör Desteği
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi sağlanan mentör ile, çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Danışma Kurulu Kuruldu
Gönüllü çalışmayı, eski gönüllülerimizle, derneğimize bir şekilde değmiş ve
halâ desteklemek isteyen kişilerle iletişimde kalmayı, önemsiyoruz. Bu hedef
doğrultusunda bir danışma kurulu oluşturduk. Şubat ayında güzel bir
kahvaltıda bir araya gelerek başlangıç yapan danışma kurulumuz,
derneğimizi desteklemeye devam ediyor.
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ETKİNLİKLER
Yılbaşı

Sulufest

Gelenekselleşmiş yeni yıl kutlamamızı bu
sene Sosyal Kuluçka Merkezi'nde
gerçekleştirdik. Sene boyunca beraber
çalıştığımız 25 çocuk ile İstanbul Bilgi
Üniversitesi Santral Kampüsü’nde
bulunan Sosyal Kuluçka Merkezi’nde
biraraya geldik. Yılbaşı ağacımız için
süsler, kendimiz için maskeler yaptık.
Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, hep
beraber şarkılar söyleyip dans ederek
yeni başlayan yılı kutladık.

5.SuluFest, 3 Ağustos tarihinde
İstanbul Bilgi Üniversitesi Etkinlik
Çadırı’nda, 80 çocuk, genç, kadın, gönüllü
ve destekçinin katılımı ile gerçekleşti.

Sene boyunca çalıştığımız çocuklar ve
kadınlar için sosyal beceri atölyelerinin
ardından, dönem değerlendirmesi
yaptığımız forum ve geleneksel karaoke
ile günü tamamladık.
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MALİ DURUM
Eylül 2018-Ağustos 2019 Dönemi Giderleri

%62.20
%28.30

%9.50

İnsan Kaynağı Giderleri
%62.20

Amaca Yönelik Giderler
%28.30

Genel Giderler
%9.50

Amaca Yönelik Giderler: Beslenme desteği, eğitim bursu, atölye malzemesi, kırtasiye,
takibi yapılan ailelere mutfak malzemesi ve ilaç desteği, eğitim mekânı ödemesi, toplantı
giderleri, atölye kolaylaştırıcısı ödemesi
Genel Giderler: Kira, faturalar, kira vergisi, mutfak giderleri, temizlik giderleri, sokak
hayvanları için beslenme, web sitesi bakımı, kargo
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MALİ DURUM
Eylül 2018-Ağustos 2019 Dönemi Gelirleri

%81.78

%17.82

%0.40

Hibe/Fon Bağışları
%81.78

Bireysel Bağışlar
%17.82

Aidat Gelirleri
%0.40
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