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TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ (TTM) 
FAALİYET RAPORU 

2012 
 

Ocak-Aralık 2012 döneminde merkeze yeni kayıt yaptıran sayısı: 
 
0-6 yaş:  52 
7-18 yaş:  118 
18 yaş üstü:  177 
Gönüllü:  282 
 

MERKEZ İÇİNDE DÜZENLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 

1-ATÖLYELER 
 

 Parlayan Çocuklar Kulübü’nün haftada bir gün gerçekleştirilen toplantılarına 9’u kız, 6’sı oğlan 

olmak üzere, 8-12 yaş arası 16 çocuk katıldı. 

 Yaratıcı Drama Atölyesi’nin haftada bir gerçekleştirilen çalışmalarına 30’u kız, 15’i oğlan olmak 

üzere 8- 15 yaş arası 45 çocuk katıldı. 

 Alternatif Sanat Atölyesi’nin haftada 3 kez gerçekleştirilen çalışmalarına 8-15 yaş arası 49’u kız, 

41’i oğlan, 90 çocuk katıldı. 

 Ritim Atölyesi’nin haftada bir gerçekleştirilen çalışmalarına 8-15 yaş arası 15’i kız, 12’si oğlan 

olmak üzere 27 çocuk katıldı. 

 Orkestra Atölyesi’nin haftada bir gerçekleştirilen çalışmalarına 11-16 yaş arası 16 oğlan çocuk 

katıldı. 

 Gitar/Koro Atölyesi’nin haftada bir gerçekleştirilen çalışmalarına 8-15 yaş arasında, 12’si gitar 

çalışmalarına, 18’i koroya dâhil olan 30 kız ve 11’i gitar çalışmalarına, 19’u koroya dahil olan 30 

oğlan olmak üzere, toplam 60 çocuk katılmıştır. 

 Okulöncesi Eğitim Sınıfı’nın haftanın sadece bir gününde bir oturum, kalan günlerinde ikişer 

oturum olacak şekilde 4 grup halinde yürütülen çalışmalarına, 3-6 yaş arası, 37’si kız, 34’ü oğlan 

olmak üzere toplam 71 çocuk katılmıştır. 

 Gönüllü Aktiviteleri Koordinasyonu’ndan 161’i kadın, 51’i erkek, 18 yaş üstü toplam 212 gönüllü 

faydalanmıştır. Bu gönüllülerin yaptığı atölyelere dâhil olan 8-15 yaş arası 142’si kız, 116’sı oğlan 
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toplam 258 çocuk katılmıştır. Gönüllülerin yaptığı atölye çalışmalarına ve gönüllülere yönelik 

olarak gerçekleştirilen eğitimlere dair bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

Çocuk ve Gençlere Yönelik Atölyeler: 
 

o Yoga Atölyesi: 1 stajyer ve 4 gönüllü tarafından yürütülen atölyeye, sene boyunca 

10-13 yaş arası, 8’i oğlan, 12’si kız olmak üzere toplam 20 öğrenci katılmıştır. 

o Spor Oyunları Atölyesi: Mart ayında başlayan spor oyunları atölyesine 12-14 yaş 

arası 6 oğlan, 4 kız toplam 10 öğrenci devam etmiştir. Atölye, stajyerimiz ve bir gönüllü asistan 

tarafından yürütülmüştür. 

o Şehir Bahçeciliği Atölyesi: Bir gönüllü liderliğinde ve 4 gönüllü asistanlığında, yaz 

sonuna dek sürdürülen atölyeye 9-12 yaş arası 9’u kız, 7’si oğlan 16 çocuk katılmıştır.  

o Juggling Atölyesi: Yaz süresince bir gönüllü liderliğinde devam eden atölyeye 12’si 

kız, 12’si oğlan olmak üzere, 8-12 yaş arası 24 çocuk katılmıştır. 

o Yap-Boz/Puzzle Atölyesi:  Yaz süresince haftada bir gün olacak şekilde, 3 gönüllü 

tarafından yürütülen atölyeye 7’si oğlan, 8’i kız olmak üzere 8-12 yaş arası 15 çocuk katılmıştır. 

o AÇEV ile Okumak Eğlencelidir Atölyesi: Bu atölye AÇEV eğitimcileri tarafından, kendi 

seçtikleri kitaplar kullanılarak sürdürülmüş ve atölyeye 5’i oğlan, 5’i kız olmak üzere 7-9 yaş arası 

10 çocuk katılmıştır. 

o Hikâye Okuma Atölyesi: Özellikle okuma yazma seviyesi düşük olan öğrencilerin 

katılması için açılan ve emekli öğretmen bir kadın gönüllü tarafından yürütülen atölyeye 8-11 

yaş arası 7’si oğlan, 9’u kız olmak üzere toplam 16 çocuk katılmıştır.  

o Okuma-Yazma Destek Çalışması: Şubat itibariyle Marmara Üniversitesi Özel Eğitim 

Bölümü 3. sınıf öğrencileri ve ardından farklı gönüllüler tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaya, 

15’i oğlan, 16’sı kız olmak üzere 8-10 yaş arası 31 çocuk katılmıştır. 

o Oyun Laboratuvarı: Ekim ayında başlayan ve haftanın 1 günü yaratıcı drama 

eğitmeni bir gönüllü tarafından gerçekleştirilen atölyeye 6’sı kız, 6’sı oğlan olmak üzere toplam 

12 çocuk katılmıştır. 

o Sing Sing Atölyesi: Ekim ayında başlayan ve haftanın 1 günü müzisyen bir gönüllü 

tarafından yürütülen atölyeye 10 kız çocuk katılmıştır. 

o Kutu Oyunları: Yaz süresince devam eden, Kasım ayında yeni bir grupla yeniden 

başlayan atölye biri eski ve diğeri yeni gönüllü olan 2 üniversite öğrencisi tarafından 
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yürütülmüştür. Atölyeye 9-14 yaş arası 21’i oğlan, 22’si kız olmak üzere toplam 43 çocuk 

katılmıştır. 

o Yaratıcı Drama Tekniği ile İngilizce Atölyesi (aktif): Ağustos ayında haftada 2 gün 

olarak başlayan ve yaratıcı drama eğitimi almış, İngilizce öğretmenliği yapmakta olan bir gönüllü 

tarafından yürütülen bu atölyeye 9-11 yaş aralığında toplam 20 çocuk katılmaktadır. 

o İngilizce Atölyesi (aktif): Tüm yıl boyunca 3’er aylık periyodlar şeklinde, 3 yabancı 

stajyer ve Eylül ayından itibaren de bir akademisyen gönüllü tarafından yürütülmekte olan 

atölyeye 11-14 yaş arası, 31’i oğlan, 37’si kız olmak üzere toplam 68 çocuk katılmaktadır.  

o Lise Grubu Genç İngilizce Atölyesi (aktif): 3 gönüllü tarafından sürdürülen atölyeye 

8’i oğlan, 10’u kız olmak üzere toplam 18 genç katılmaktadır. 

o İngilizce Pratik Atölyesi (aktif): Kasım ayında açılan ve yabancı bir gönüllü tarafından 

sürdürülen atölyeye 5’i oğlan, 3’ü kız toplam 8 çocuk katılmaktadır. 

o Bale Atölyesi (aktif): Kasım ayında başlayan ve haftanın 2 günü 2 farklı grupla, bale 

öğretmeni olan kadın bir gönüllü tarafından sürdürülmekte olan atölyeye 28 kız öğrenci 

katılmaktadır.  

o Sinema Atölyesi (aktif): Kasım ayında başlayan ve haftanın 1 günü, 4 üniversite 

öğrencisi gönüllü tarafından yürütülmekte olan atölyeye 12’si oğlan, 9’u kız olmak üzere toplam 

21 çocuk katılmaktadır. 

o İlköğretim Etüt Çalışması (aktif): Yaz boyunca haftanın 3 günü, kış programında ise 

haftanın her günü gönüllüler tarafından etüt çalışmaları sürdürülmüştür. Etüt çalışmalarından 

yıl boyunca 8-15 yaş arası 258 öğrenci yararlanmıştır. Öğrencilerin 142’si kız, 116’sı oğlandır. 

Etüt çalışmalarına 38’i erkek, 151’i kadın toplam 189 gönüllü destek vermiştir.  

o Lise Grubu Üniversiteye Hazırlık Destek Çalışması (aktif): Lise grubu destek 

çalışmalarına yıl boyunca, 15-18 yaş arası 12’si oğlan, 31’i kız olmak üzere toplam 43 çocuk 

katılmıştır. 

o Sabah Etüdü (aktif): Haftanın bir günü devam eden bu çalışmaya 4’ü oğlan, 12’si kız 

toplam 16 çocuk katılmıştır. 

 

Yetişkinlere Yönelik Atölyeler: 
 

o Kırkyama Atölyesi: 40 yaş üzeri bir gönüllü tarafından, haftada 1 gün gerçekleştirilen 

atölyeye 26-44 yaş arası 10 kadın katılmıştır. 
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o Yetişkinler için Bireysel Etüt: Açık öğretim sınavlarına yönelik olarak talep edilen 

bireysel etütlerden yıl boyunca 25 kadın yararlanmıştır. 

o Yetişkinler için İngilizce Atölyesi (aktif): Yıl boyunca farklı gruplar şeklinde 1’i 

yabancı, 4 gönüllü tarafından, haftada bir gün şeklinde yürütülen atölyeye, toplam 20-40 yaş 

arası 32 yetişkin katılmıştır. 

o Kadın ve Üreme Sağlığı Eğitimi: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)’nın 

‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP)’ kapsamında eğitim alan iki merkez çalışanı 22 kadının 

katılımıyla 13 oturumda bu eğitimi TTM’de uygulamıştır. 

o Bilgilendirme Seminerleri/Sohbet Toplantıları: Toplantılara katılan 21-53 yaş 

aralığında 63 kadın; yurttaşlık hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın mücadelesiyle kazanılan 

haklar ve sağlanan değişimler, hijyen, çocuk gelişim dönemleri ve özellikleri, bu dönemlerde 

karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara müdahale yöntemleri, doğru anne-baba tutumları, kardeş 

kıskançlığı, tuvalet eğitimi, yatak ıslatma, okul korkusu, konuşma bozuklukları, şiddetten 

korunma yolları, şiddet mağdurlarının hakları ve yardım isteyebileceği kurumlar hakkında 

bilgilendirilmiştir. 

 

2-GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ 
 

 Şubat: 26 Şubat 2012 tarihinde Uluslararası Af Örgütü ile ortak düzenlenen ‘Etnisite, Yoksulluk 

ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ başlıklı tüm gün süren gönüllü eğitimine 27 gönüllü 

katılmıştır. Eğitim Af Örgütü Ankara Şubesi’nden Cahide Sarı ve Doç. Dr. Sibel Özbudun 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Mart: 17-18 Mart 2012 tarihlerinde Artı Eğitim ve Danışmanlık Şirketi ile ortak düzenlenen, 

Kadir Akbulut tarafından gerçekleştirilen 2 günlük eğitime toplam 40 gönüllü ve TTM çalışanı 

katılmıştır. Eğitimin ilk günü; İnsan İlişkileri ve İlişki Analizi’ üzerine, ikinci günü ise ‘Ekip 

Çalışması ve Problem Çözme’ üzerine gerçekleşmiştir.  

 Nisan: 14 Nisan 2012 tarihinde Hümanist Büro ortaklığı ile gerçekleştirilen, Avukat Seda Akço ve 

Bürge Akbulut’un eğitmen olarak katıldığı ‘Çocuğun Korunması: Çocuk Hakları, Çocuklarla 

Çalışma Etiği ve Müdahale Yöntemleri’ başlıklı eğitime 30 gönüllü ve TTM çalışanı katılmıştır. 

29 Nisan 2012 tarihinde Kadir Akbulut eğitmenliğinde ‘Öğrenme ve İletişim’ başlıklı 

eğitim düzenlenmiş, bu eğitime 30 gönüllü ve TTM çalışanı katılmıştır. 

 Haziran: 28 Haziran 2012 tarihinde doğal kaynakların sürdürülebilirliği üzerine çalışan, farklı 

ülkelerdeki çocuklarla çevre sağlığı farkındalığını artırıcı atölyeler düzenleyen Fransız 
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topluluk Histoires Recyclables (http://www.histoiresrecyclables.net/) merkezde bir eğitici eğitimi 

gerçekleştirmiştir. Su, atıklar, hijyen ve biyoloji temaları çevresinde farklı oyunlar ve etkinliklerle 

interaktif çalışmaları içeren bu program ardından, eğitime katılan gönüllülerin merkezdeki 

çocuklarla benzer eğitimler gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.  Eğitici eğitimine 18 gönüllü 

katılmıştır. 

 Aralık: 15 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen söyleşiye, İstanbul LGBTT Derneği ve Kadın 

Kapısı oluşumlarında aktivist olarak bulunan Şevval Kılıç davet edilmiş, 30 kişilik bir katılım 

sağlanmıştır.  

 

3-PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 
 

 Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin haftada 3 gün yürütülen rehberlik hizmetlerine 6 yaş üstündeki 

57’si kadın, 19’u erkek olmak üzere, toplam 76 Tarlabaşı sakini başvurmuştur. 

 

4-İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

 İdari Toplantılar: Ayda bir kez olmak üzere yapılmış etkinliklerin değerlendirilmesi ve eğitmen, 

gönüllü ve diğer katılımcılar arasında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 

toplantılara 8’i kadın, 8’i erkek olmak üzere, atölye eğitmenleri ve dernek üyelerinden oluşan 

toplam 16 kişi katılmıştır. 

 Değerlendirme ve İstişare Toplantıları: Yılda 9 kez, genel değerlendirme ve genel katılımın 

sağlanıp sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantılara 54’ü kadın, 10’u erkek olmak üzere, 

gönüllüler, eğitmenler ve dernek üyelerinden oluşan toplam 64 kişi katılmıştır. 

 
 2012 yılında Merkez içerisinde yürütülen çalışmalara 538’i kadın, 349’u erkek olmak üzere 

toplam 887 kişi katılmıştır. İdari toplantılara katılan 16 kişi, Değerlendirme ve İstişare toplantılarına 

da katıldıklarından, tekrarı önlemek adına, sadece bir kez eklenmişlerdir. 

 

MERKEZ DIŞINDA/ORTAKLARLA/SÜRELİ ATÖLYE OLARAK 
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 
 Çevredeki okullarla merkeze devam eden öğrencilerin durumu ve okullarla ortak 

yürütülebilecek projelerle ilgili görüşüldü. 
 

 Anadolu Kültür ile iki dillilik ve iki dilli çocuk kitapları konulu çalışmaları ile ilgili görüşme yapıldı. 
 

http://www.histoiresrecyclables.net/
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 Okuma-yazma destek programı ile ilgili olarak, ilköğretim öğretmenleri ile görüşme yapıldı. 
 

 TAP Vakfı ile değerlendirme toplantısı yapıldı. 
 

 9-13 yaş arası 9’u kız, 10’u oğlan 19 çocukla IBM ziyaret edildi. 
 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Haftasına katılım gerçekleştirildi. 
 

 İKSV ile ‘’BitamBiöğrenci’’ projesi hakkında görüşüldü.  
 

 İKSV ortaklığı kapsamında, 10 çocuk, ‘’Büyülü Krallık‘’ adlı belgesel film gösterimine katıldı.  
 

 Merkezimizden bir öğrenci ile “Anayasada çocuk hakları” ile ilgili görüşmek üzere TBMM‘ye 
gidildi. 

 

 Okul öncesi sınıf öğrencileriyle Galatasaray Postanesi’ne gezi düzenlendi. 
 

 İKSV’nin daveti ile 10 çocuk ile Şangay şarkı ve dans gösterisine gidildi. 
 

 ‘’Romanistanbul’’ filmi gönüllü, öğrenci ve çalışanlarla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde izlendi. 
 

 20 öğrenciyle Akbank Sanat Merkezi’nde resim sergisine gidildi. 
 

 Tarlabaşı Gençlik Orkestrası, İstanbul Erkek Lisesi Bahar Şenliği’nde konser verdi. 
 

 Fındıklı Lisesi’nde tiyatro gösterisine gidildi. 
 

 2 çalışan TAP Vakfı’nın eğitimi için Şanlıurfa’ya gitti. 
 

 İKSV’nin davetlisi olarak Aya İrini’de konser etkinliğine 10 çocuk ile katılım gerçekleştirildi. 
 

 Pegasus’la Yükseklere Uçuş Sergisine okul öncesi sınıf öğrencileriyle katılım gerçekleştirildi. 
 

 TACSO ile merkez hakkında fikir alışverişi yapıldı. 
 

 İKSV ile  “BitamBiöğrenci” projesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. 
 

 Göçmen Dayanışma Mutfağı ile görüşme yapıldı. 
 

 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi yaz okulunda “Eğitimde Farklılıklar” konulu seminer 
verildi. 

 

 İKSV “BitamBiöğrenci” programı kapsamında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda ve Arkeoloji 
Müzesi’nde konserlere gidildi.  Toplam 30 çocuk projeden faydalandı. 

 

 Temmuz ayında Mode istanbul Film ve Dijital Sanatlar Girişimi 4 gencin katılımıyla Dijital 
Hikayeler Atölyesi’ni gerçekleştirdi. 
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 Yaz aktiviteleri kapsamında 27 çocuk ile Boğaz Turu gezisi yapıldı. 
 

 Yaz döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ile “Mesela Sokağı” ve 
“Neden Olmasın” atölyeleri düzenlendi.  

 

 Yaz dönemi aktiviteleri kapsamında 30 Çocuk ile Beyoğlu Fitaş Sineması’nda film gösterimine 
gidildi. 

 

 Çocuklar Aynı Çatı Altında (ÇaÇa) Derneği tarafından yürütülen “Demokratik Genç Liderler” 
Projesi kapsamında İstanbul ve Tunceli’de birer toplantı ve Diyarbakır’da iki toplantı olmak 
üzere toplam dört toplantıya TTM’den 6 gönüllü ve çalışan katıldı. Eğitimin çıktıları olarak 
projeye katılan gönüllüler çocuklar ile çocuğun eğitim hakkı konusunda stop-motion bir film 
hazırladılar.  

 

 Gönüllü diş hekimlerince TTM diş taraması ve ağız ve diş sağlığı semineri yapıldı. 
 

 30 Eylül 2012’de TTM’ye kaynak yaratmak ve görünürlüğünü arttırmak amaçlarıyla İstanbul Bilgi 
Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 80 koşucunun katılımıyla “TTM Destek Koşusu” 
yapıldı. Koşu sonrasında TTM Gençlik Orkestrası bir konser verdi.  

 

 Olof Palme Merkezi ile Türkiye genelinde 18 sivil toplum örgütünün katıldığı yıllık değerlendirme 
toplantısı Diyarbakır’da yapıldı. 

 

 İKSV BitamBiöğrenci programı kapsamında Ekim ayında film festivalinde 20 çocuk film 
gösterimine katıldı. 

 

 Kaynak yaratma görüşmeleri kapsamında Vodafone Vakfı, Turkcell, Henkel ve Microsoft ile 
görüşmeler yapıldı. 

 

 TAP Vakfı tarafından düzenlenen “Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı” konferansına 
merkez sosyal hizmet uzmanı panelist olarak katıldı. Konferansın kapanışında TTM Gençlik 
Orkestrası konser verdi. 

 

 Beyoğlu Halk Eğitim Dikiş-Nakış derslerine yeni döneme 35 kadın katılımcı ile başlandı. 
 
 

MEDYA İLE İLİŞKİLER 
 

2012 yılında Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden 
öğrencilerle kentsel dönüşüm konusunda yapılan röportajların yanı sıra, Türkiye’den Cumhuriyet, 
Radikal, Evrensel, Agos gazeteleri, Artı 1 dergisi, Şeffaflık Derneği’nin Şeffaflık Dergisi ve Bianet ile 
Almanya’dan Süddeutsche Zeitung gazetesinde merkezle ilgili haberler yayınlandı. 
 
Türkiye’den TRT televizyon ve radyoları dışında, Kanal D, Hayat TV, CNNTürk ve Açık Radyo merkez 
hakkında haberler hazırladı. Almanya’dan “ART” kanalı da çekim için merkezi ziyarete geldi. 
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Ayrıca www.tarlabasiistanbul.com adlı site için röportaj verildi. 
 
TTM Facebook sayfasının haftalık erişimi 2011 yılında 583 iken 2012’de bu sayı 3259’a çıkmıştır. 
 

 

2012 YILINDA BİRLİKTE ÇALIŞILAN KURUMLAR 
 

EĞİTMEN DESTEĞİ 
 

• Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 
• Beyoğlu Halk Eğitim Müdürlüğü 
• Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (YSÖP) 
• Hollanda Roc van Twente Meslek Okulu 
 

EĞİTİM DESTEĞİ 
 

• Af Örgütü 
• Artı Artı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri 
• Beyoğlu Halk Eğitim Müdürlüğü 
• Göçmen Dayanışma Ağı 
• Hümanist Büro 
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
• İstanbul LGBT 
• Kadın Adayları Destekleme Derneği  (KA-DER) 
• Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 

 

ETKİNLİK DESTEĞİ 
 

• Akbank Sanat 
• Beyoğlu SALT 
• Çeşitli üniversiteler ve öğrenci kulüpleri 
• Çevre okullar  
• Hollanda- Roc van Twente Meslek Okulu 
• IBM Türkiye 
• İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) “BitamBiöğrenci” Programı 
• TEGV 
• TOG 

 

DANIŞMANLIK DESTEĞİ 
 

• Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi 
• Gündem Çocuk Derneği 
• Hasta Hakları Derneği 
• Hümanist Grup 

http://www.tarlabasiistanbul.com/
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• İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği 
• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
• TACSO 
• TOHAV 
• Yeniden Derneği 

 
 

2012 YILINDA ÜYESİ OLUNAN AĞLAR VE PROJELER 
 

- Çocuğa Karşı Şiddet Platformu 
- Çocuğa Karşı Ticari ve Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı 
- Denge ve Denetleme Ağı 
- Kamu Harcamalarını İzleme Platformu 
- Kreş Haktır Platformu 
- Demokratik Genç Liderler Projesi (ÇaÇa-Tiram Gençlik Derneği-Boğaziçi Üniversitesi-TTM) 
 

 

2012 YILINDA GERÇEKLEŞEN ZİYARETLER 
 

Yurt dışından sosyal çalışma alanında çalışan çeşitli akademisyen, öğrenci, pedagog, sosyal 
çalışmacı, aktivist toplam 257 kişi merkezi ziyaret etti: Fransa’dan 43 kişilik grup, Almanya’dan 4 
farklı grup olarak 92 kişi, Oxford Üniversitesi’nden 25 kişilik grup, Amsterdam Üniversitesi’nden 22 
kişilik grup, Heinrich Böll Vakfı’ndan 25 kişilik grup, Avusturya’dan “Volkshilfe Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung” adlı kurumdan 30 kişilik grup. 
 
Ayrıca Türkiye’den Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye’de yaşayan İsveçli Kadınlar (SWEA), 
çeşitli sosyal hizmet kurumları, çevredeki ilköğretim okulları ve liselerden idareciler, 
Tarlabaşı’ndaki iki kiliseden din görevlileri, Diyarbakır Göç Vakfı, Diyarbakır ÇaÇa, Tunceli-Tiram 
Gençlik Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanları Kulübü, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Kent Sosyolojisi dersi öğrencileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri ve 
akademisyenler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk dersi öğrencileri ve eğitmenlerinden 
toplam 162 kişi merkezi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 
 

 

 

 


