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Sevgili gönüllülerimiz, paydaşlarımız ve destekçilerimiz,

Desteğinizle, 2010'dan beri, risk altındaki çocukların adil ve eşit eğitime erişimlerini
sağlamak için çalışıyoruz. 

Birçok farklı krizle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde faaliyetlerimizi koşulların
gerekliliğine uygun olarak geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Bu faaliyet raporunda Eylül 2021-Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirdiğimiz
çalışmalara dair bilgiler yer alıyor. 

Rapor döneminde çocuklarla, gençlerle ve bakımverenlerle mahallede ve okulda farklı
temalarda çalışmalarımızı sürdürdük. Saha çalışmalarımız kapsamında haklarına ve
hizmetlere erişimde engellerle karşılaşan çocuklara ve bakımverenlere bilgilendirme ve
yönlendirme desteği sunduk. 

Eylül 2021-Ağustos 2022 döneminde 267 çocuk, genç ve kadın faaliyetlerimizden
faydalandı. 11 gönüllümüz derneğimizin faaliyetlerine destek oldu. 

Ağustos 2022’den bu yana aramıza yeni katılan gönüllülerimizle okulda ve dernek
binasında atölyelerimizi sürdürüyoruz. Ocak ayı itibarıyla yoksulluğa bağlı olarak eğitime
erişimde güçlük yaşayan çocukların eğitimden ayrılmalarını önlemek ve okula devam
etmelerini desteklemek için "Okula Dönüş Kampanyası"nı başlatıyoruz. 

Çocukların eşit ve adil eğitim haklarına erişimi sağlamak hayaliyle çıktığımız bu
yolculukta desteğiniz çok önemli. 

Derneğimiz için emeğini, zamanını, gönlünü veren herkese teşekkür ederiz. 

Tüm çocukların adil ve eşit eğitime erişeceği günler dileğiyle...

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Merhaba
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2008'de, Sulukule'de yıkım alanında başlayan çalışmalarımız, 2010 yılında Sulukule
Gönüllüleri Derneği'ni kurmamıza neden oldu. Çalışmalarımız, 2015 yılına kadar Fatih
bölgesindeki Akşemsettin İlkokulu ve Hattat Rakım Ortaokulu’nda gönüllülerimizin
desteğiyle devam etti ve sonrasında 5 okula yayıldı. 
 
2015 yılından itibaren çeşitli kurumların desteğiyle, daha programlı bir çalışma
sistemine geçtik. Sivil Düşün desteğiyle ritim ve fotoğraf atölyesi, 2016 yılında
EMpower Vakfı’nın desteğiyle başlayan spor ve beden hareketi, 2018 yılında Alman
Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) desteğiyle başlayan sosyal duygusal öğrenme
atölyesi çalışmalarını organize ettik. 

Bu rapor döneminde, EMpower Vakfı ve GIZ'in yanısıra Dalyan Vakfı ve Sivil Toplum için
Destek Vakfı çalışmalarımızı destekledi.

Dernekte, 2016 yılında mahalle sakini kadınların isteğiyle başlayan okuma atölyesi,
kadınların ihtiyaçlarına göre şekillendirdikleri atölyelerle devam ediyor. 

Lise öğrencisi gençlerle, onların ihtiyaçlarına özel atölyeler kurguluyoruz.
Çoğunluğu on yılı aşkın süredir çalışmakta olduğumuz gençlerin, kendi yaşadıkları
bölgedeki çocuklara rol model olmalarını hedefliyoruz. SGD'nin atölye eğitmeni ve
derneğin aktif üyeleri olmalarını arzuluyoruz.

BİZ KİMİZ?
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Eylül 2021-Ağustos 2022 Döneminde 
Neler Yaptık? 

4 proje yürüttük. 

9 toplantı, etkinlik, söyleşi, atölyeye katıldık.

3 kapasite geliştirme eğitimine katıldık.

20
kurumla işbirliği yaptık.

267 çocuk, genç, bakımveren ve öğretmen ile çalıştık

… 

kurum içi politika belgesi hazırladık

kamu kurumu, STK ve yerel yönetimle 
görüşmeler yaptık.

7
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6-8 yaş arası 9 çocuğun katılımıyla masal atölyesi 
gerçekleştirdik. 

Masal atölyesi ile çocukların masal karakterlerinin 
yaşadıkları duygu durumlarından yola çıkarak dünyayı 
tanımalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini hedefledik. 

Atölyeler, Ocak-Haziran ayları boyunca haftada bir gün 
düzenli olarak devam etti.

Atölyelere 1 eğitmen, saha ekibinden 1 gözlemci ve 2 
gönüllü eşlik etti. 

ÇOCUKLARLA ÇALIŞMALAR
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6-10 Yaş Grubu 

8-10 yaş arası 9 çocuğun katılımıyla oyun atölyesi 
gerçekleştirdik. 

Atölyelerde beden farkındalığı, duyguları tanıma, iletişim 
ve empati temalarında çeşitli oyunlar oynadık. Bol 
hareketli aktivitelerle birlikte film izleyip üzerine konuştuk.  

Atölyeler, Haziran-Eylül ayları boyunca haftada bir gün 
düzenli olarak devam etti.

Atölyelere 1 eğitmen ve 1 gönüllü eşlik etti. 

Masal Atölyesi 

Oyun Atölyesi 
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ÇOCUKLARLA ÇALIŞMALAR

Çocuklarla çalışmalar, BMZ ve ECHO ortak finansmanı ve GIZ iş birliğinde Birlikte İyiyiz projesi kapsamında ve 
EMpower Vakfı desteğiyle yürütülmüştür. 

10-14 Yaş Grubu 

10-14 yaş arası 49 çocuğun katılımıyla dernek mekanında 
ve okulda spor-beden hareketleri atölyesi gerçekleştirdik. 

Spor ve beden hareketi yoluyla çocukların iyi olma hallerini 
desteklemeyi amaçladık. Birlikte yaşam, iletişim, sosyal 
uyum, akran zorbalığı gibi konularda oyunlar oynadık. 

5 grup ile Şubat-Haziran ayları; 1 grup ile Haziran-Eylül 
ayları boyunca düzenli olarak devam etti.

Atölyelere 2 eğitmen ve 3 gönüllü eşlik etti. 

Spor Beden Hareketi Atölyesi 

Fotoğraf Atölyesi 
10-14 yaş arası 18 çocuğun katılımıyla fotoğraf atölyesi 
gerçekleştirdik. 

Çocuklar fotoğrafçılığa dair bilgi edindi, farklı fotoğraf 
çekme tekniklerini deneyimledi ve bu yolla kendi 
çevrelerini keşfe çıktılar.

Atölyeler, Mayıs-Ağustos ayları boyunca haftada bir gün 
düzenli olarak devam etti.

Atölyelere 1 eğitmen ve saha ekibinden 1 gözlemci ve 
1 gönüllü eşlik etti. 
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GENÇLERLE ÇALIŞMALAR

Gençlerle Çalışmalar, Dalyan Vakfı'nın desteği ile yürütülmüştür.

14-18 Yaş Grubu 

14-18 yaş arası 11 çocuğun katılımıyla çevrimiçi 
olarak sosyal-duygusal öğrenme atölyesi 
gerçekleştirdik.

Atölyelerde, gençlerin kendilerini ifade 
edebilecekleri alanlar yaratmanın yanı sıra, oyunlar 
oynadık, bedenlerini ve duygularını tanıyabilecekleri 
çalışmalar yürüttük. 

Atölyeler, Şubat-Haziran ayları boyunca haftada bir 
gün düzenli olarak devam etti.

Atölyelere 1 eğitmen, saha ekibinden dönüşümlü 
olarak 1 gözlemci ve 3 gönüllü eşlik etti. 

BoMoVu’nun yürüttüğü “Ben de Böyleyim” projesi 
kapsamında,  13-18 yaş arasındaki 8 kız çocuğunun 
katılımıyla Hip Hop Atölyesi gerçekleştirdik. 

13-18 yaş arasında ergenlik çağındaki kız 
çocuklarının özgüven inşa etmesini ve kendini ifade 
becerisini desteklemek amaçlandı. 

Mart-Haziran ayları boyunca haftada bir gün düzenli 
olarak devam etti.

Atölyelere BoMoVu ekibinden 1 eğitmen, 2 gönüllü 
ve saha ekibinden 1 gözlemci eşlik etti. 

Sosyal-Duygusal Öğrenme Atölyesi 

Hip Hop Atölyesi

http://bomovu.org/tr/
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BAKIMVERENLERLE ÇALIŞMALAR

Hayat Dolu Buluşmalar
Kadınları güçlendirmek amacıyla AÇEV tarafından yürütülen Hayat Dolu Buluşmalar 
programını whatsapp görüntülü arama üzerinden uyguladık. 

6 kadının katılımıyla 12 hafta boyunca devam eden programda katılımcı yöntemler 
kullanarak iletişim, sosyal haklar, kadın ve çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
konuları üzerine konuşuldu ve deneyim paylaşımı yapıldı. 

Atölyelere 1 eğitmen, 1 gönüllü ve saha ekibinden 1 gözlemci eşlik etti. 

Bakımverenlerle Güçlendirici Buluşmalar

Bakımverenlerle güçlendirici atölyeler ile 
uzman psikolog eşliğinde, kadın hakları ve 
ebeveyn olmak üzerine sohbet ettik. 

Kadın hakları oturumunda, hak alanlarını 
inceledik, yaşadıkları sorunları ve ihlallerin 
neler olduğunu konuştuk. Olası hak 
ihlallerinde nerelere başvurabileceklerini 
aktardık.

Ebeveyn olmak oturumunda, ebeveyn olarak kendilerini nasıl hissettiklerini, hangi 
konuda zorlandıklarını konuştuk. Kişisel deneyimleri hakkında sohbet ettik. 

Dernek mekanında gerçekleştirilen buluşmalara 8 Suriyeli ve Türkiyeli kadın katıldı.

Atölyelere 1 eğitmen ve saha ekibinden 2 gözlemci eşlik etti. 
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Bakımverenlerle çalışmalar, BMZ ve ECHO ortak finansmanı ve GIZ iş birliğinde Birlikte İyiyiz projesi 
kapsamında yürütülmüştür.

Çocuk güvenliği 
Değişen yaşam koşullarında çocuk 
psikolojisi
Çocuklarda duygu düzenleme 
Dijital dünyada ebeveynlik 

Fatih bölgesinde yer alan bir ortaokulda, 
bakım verenlere yönelik veli akademileri 
kapsamında,

konularında atölyeler gerçekleştirdik. 

Atölyeler, Aralık-Nisan ayları boyunca 
ayda bir kere olmak üzere yapıldı. 

BAKIMVERENLERLE ÇALIŞMALAR

Veli Akademileri

Atölyelere toplamda 70 bakımveren katıldı. Atölyelere dönüşümlü olarak saha ekibinden 
1 eğitmen ve saha ekibinden 1 gözlemci eşlik etti. 

GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞMALAR

Pandemi koşulları sebebiyle bu dönem 
gönüllü çağrısı açmadık, önceki senelerdeki 
gönüllülerin desteğiyle çalışmalara 
devam ettik. 

Çalışmalarımızı 11 gönüllünün desteğiyle 
sürdürdük. 



Saha çalışmaları BMZ ve ECHO ortak finansmanı ve GIZ iş birliğinde Birlikte İyiyiz projesi kapsamında ve EMpower Vakfı 
desteğiyle yürütülmüştür. 10

SAHA ÇALIŞMALARI

Danışmanlık ve Yönlendirme 

Okul Kayıt ve Takibi 

Birebir görüşmeler yoluyla saha tespit 
çalışmaları yürüttük. 

Haklara ve hizmetlere erişimde engel ve 
zorluklarla karşılaşan yoğunlukla çocuk ve 
kadınlara yönelik koruma ve yönlendirme 
faaliyetleri gerçekleştirdik. 

13 bakımveren ve çocuğa yönelik kimlik 
kartı edinme, kanunla ihtilafa düşme gibi 
hallerde neler yapabileceklerine dair 
bilgilendirmeler yaptık ve süreci 
takip ettik. 

18 çocuğun, açık lise kayıt süreçlerine 
destek olduk ve takibini yaptık. 

Açık liseye kayıt olan gençlerle, ortaokul 
ve lise çağındaki 16 çocuk 
akademik destek çalışmalarımıza katıldı.

COVID-19 pandemisinin ilk zamanlarında 
gönüllü psikologların desteğiyle kadınların iyilik 
hallerini desteklemek amacıyla başladığımız 
bireysel psiko-sosyal destek çalışmalarını bu 
dönem de sürdürdük. 

Görüşmeler, dernek mekanında yapıldı. 

6 haftalık döngülerle ilerleyen görüşmelere, 
toplam 16 çocuk ve kadın katıldı.

Bireysel Psiko-sosyal Destek 

Yönlendirme faaliyetleri kapsamında, sundukları 
hizmetlere dair detaylı bilgi edinmek ve olası iş 
birliği alanlarını konuşmak amacıyla kamu 
kurumu, yerel yönetimler ve STK olmak üzere 
toplam 20 kurum ile, Mart-Temmuz ayları 
boyunca görüşmeler yaptık. 

Buradan elde edilen bilgiler ile yönlendirme 
esnasında kullanmak üzere broşür hazırladık. 

Kurum Ziyaretleri 
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KATILDIĞIMIZ TOPLANTI, ETKİNLİK, ÇALIŞTAY VE EĞİTİMLER

10-11 Şubat’ta GIZ ve UNHCR İstanbul Ofisi’nin iş birliği ile gerçekleşen Mülteci Koruma 
Eğitimi’ne katıldık.

Eğitimde, Uluslararası Koruma ve Genel Prensipleri, haklara erişim; yaş, cinsiyet ve farklılıklara 
dayalı yönlendirme, davranış tüzüğü ve cinsel sömürü ve istismardan koruma, ulusal ve 
uluslararası mevzuatta mülteci çocuklar ve kadınlar, mülteci koruma konusunda oluşturulan 
standartlaştırılmış amaçların yaygınlaştırılması gibi konulara odaklanıldı. 

Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2) 
desteğiyle yürüttüğümüz Birlikte İyiyiz projesi 
kapsamında SENED Derneği’nin engelli erişimi 
alanında sunduğu teknik desteğin bir parçası 
olarak engelli hakları farkındalığı eğitimine 
katıldık. 

Eğitimde, engelli hakları alanındaki dönüşümü, 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni 
ve Türkiye'de engelli hakları alanındaki temel 
tartışmaları konuştuk. 

Engelli Hakları Farkındalığı Eğitimi

Değişim Buluşması 
Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani 
Yardım Kurumu (ECHO) ortak fonuyla finanse 
edilen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 
(GIZ) tarafından yürütücülüğü yapılan “Mülteciler 
ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal 
Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)” Projesi 
kapsamında, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’nin gerçekleştirdiği 
Değişim Buluşması'na katıldık. 

Buluşmada Mavi Kalem, Meseder, Eksi 25 Derneği ve Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı ile 
iş birliği imkanlarının neler olabileceğine dair fikir alışverişinde bulunduk.

Mülteci Koruma Eğitimi
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Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi 
(CLIP 2) desteğiyle yürüttüğümüz Birlikte 
İyiyiz projesi kapsamında Ankara’da 
gerçekleştirilen Çatışma Çözümü 
eğitimine katıldık.

Çatışma Yönetimi Eğitimi

KATILDIĞIMIZ TOPLANTI, ETKİNLİK, ÇALIŞTAY VE EĞİTİMLER

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık 
Ağı’nın Ankara’da gerçekleşen 5. Genel 
Olağan Kurul Toplantısı’na katıldık.

Genel kurulda, 10. yıl öz değerlendirme 
çalışmasının çıktıları sunuldu. Üye kurumlar 
ağ ile ilgili görüşlerini paylaştı, ortak hareket 
noktaları ve strateji planı üzerine konuşuldu. 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı  
Genel Kurulu

Çocuğun Oyun Hakkının Güçlendirilmesi için STÖ’ler ile 
Diyalog Toplantısı 

6-7 Kasım’da, İzmir Çocuk Çalışmaları 
Ağı’nın düzenlediği Çocuğun Oyun Hakkının 
Güçlendirilmesi İçin STÖ’LER İle Diyalog 
Toplantısına katıldık. Katılımcı kurumlarla, 
ortak bir izleme stratejisi geliştirmek üzerine 
çalıştık.  

İBB - Çocuklar için Strateji Çalıştayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 
Planlama Ajansı (İPA) tarafından 
düzenlenen Çocuklar için Strateji 
Çalıştayı’na davet edildik. “Çocuğa Yönelik 
Şiddet & Çocuklar Arası Ayrımcılık ve 
Zorbalık” temasındaki yuvarlak masa 
tartışmasına katkı sunduk.

Dijital Dünyada Çocuklar için Sivil Toplum Çalıştayı 

Uluslararası Çocuk Merkezi’nin 
"Çocukların Dijital Dünyada Çocuğa Karşı 
Şiddetle Mücadelede Güçlendirilmesi: 
Çocuk Haklarının Çocuk Katılımı ve Alt 
Hibe ile Desteklenmesi Projesi” 
kapsamında çocuk alanında çalışan sivil 
toplum kuruluşları ile gerçekleşen çalıştaya 
katıldık. 

Sabancı Vakfı 23 Nisan Uçurtma Şenliği 

Sabancı Vakfı’nın 23 Nisan vesilesiyle 
düzenlediği Uçurtma Şenliğine SGD’den 10
çocuk katıldı. Çocuklar, uçurtma atölyesi ve 
yüz boyama aktivitesine katıldı. Lezzetli 
ikramlarla keyifli bir gün geçirdi. 
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KURUMSAL GELİŞİM

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Önleme

Geri bildirim ve Şikayet Mekanizması,

Davranış Kuralları Belgesi

İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulama Kılavuzu

Zarar Vermeme Politikası

Gönüllü Politikası 

Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yönetim kurulu, saha ekibi ve
deneyimli gönüllülerden oluşan çekirdek ekip ile düzenli toplantılar yaptık. Yaklaşımımızı
geliştirmek, yazılı hale getirmek ve iyileştirmek için çalışmalar yürüttük. 

Bu süreçte kurum politikaları oluşturduk: 

Kurum Politikaları
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KURUMSAL GELİŞİM

STDV ve Türkiye Mozaik Vakfı’nın Çocuk Fonu finansal sürdürülebilirliğimizi
geliştirmek ve bireysel bağışçılara erişimimizi artırmak amacıyla çalışmalar yürüttük. 

Proje kapsamında istihdam edilen bağışçılık koordinatörü ile kurumsal ve bireysel 
bağışçılığa yönelik araç ve etkinlikleri planlanmaya başladık.

STDV Çocuk Fonu Kurumsal Destek 

Nisan ayında Mor Çatı Vakfı’ndan Ayşegül Özadak’ın yürütücülüğünde çekirdek ekibin 
katılımıyla toplumsal cinsiyet atölyesi gerçekleştirdik.

Atölyede toplumsal cinsiyetten kaynaklı şiddetin tanımını, şiddet türlerini ve bu şiddet 
türleri ile karşılaşıldığında yapılabilecekleri konuştuk ve paylaştık.

Toplumsal Cinsiyet Atölyesi 

Çekirdek ekibin katılımıyla Şiddetsizlik

Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin

düzenlediği geri bildirim atölyesine

katıldık. 

Geri Bildirim Atölyesi

Filiz Kasap ve Naci Emre Boran’ın yürüttüğü üç saatlik atölyede geribildirim almayı 
ve vermeyi kolaylaştıracak şiddetsiz yöntemler deneyimledik. 

Geri bildirim için kurum içi ihtiyaçlarla ve kullanılan mekanizmalarla ilgili konuştuk. 
Atölye sonunda ekip olarak birbirimize geri bildirim verme pratiği yaptık.



Fon-Proje Kaynakları
89.1%

Bireysel Bağışlar
9.9%

Proje ve Faaliyetlerine Yönelik
42%

İnsan Kaynağı
38%

İdari ve Genel*
20%

MALİ DURUM

GELİRLER

GİDERLER

*Kira, faturalar, vergi, mutfak, sokak hayvanları için yiyecek vb. 15

Aidatlar 
0.1%



HİBE VE FON DESTEKÇİLERİMİZ

Çalışmalarımıza sundukları katkı için destekçilerimize teşekkür ederiz.



KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ



@SulukuleGD@sulukulegonulluleri

Kuruçınar Sok. No:17 Karagümrük, Fatih, İstanbul
 

0546 902 7371

      sulukulegonulluleri.org

iletisim@sulukulegonulluleri.org
 

@sulukulegonulluleri

https://twitter.com/SulukuleGD
https://www.instagram.com/sulukulegonulluleri/
http://www.sulukulegonulluleri.org/tr-tr/
mailto:iletisim@sulukulegonulluleri.org
https://www.instagram.com/sulukulegonulluleri/
https://www.facebook.com/Sulukulegonulluleri

