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‘’  - Nerelerdesin ama hiç 
gözükmüyorsun yahu?

- Ne yapayım hocam? Okul var, 
ödev var, çocuğa bakıyorum, 

yemeğini yapıyorum... geceleri çişe 
kaldırıyorum.

- Ee, annen ne yapıyor bu arada?
- O ne yapsın, gece yarılarına 

kadar bodrumda midye yapıyo. 
Babam da satıyo....

-Seviyo musun sen midyeyi ?
-Sevilmez mi, altı et, üstü pilav… 

Limonu da sıktın mı...
…

Eşyalarımı buraya bırakabilir 
miyim? Annem yok da bugün 
dışarda oynayacağım biraz!!
- E hadi bırak da git oyna!!  ‘’

10 Yaş, Kız Çocuğu
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01 BİZ KİMİZ?

Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma merkezi 
tarafından Beyoğlu Tarlabaşı semtinde kente göçle 
gelenlerin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek 
amacıyla bir pilot proje olarak başlamıştır. 

Farklı kültürlerin, göçten kaynaklanan uyum 
sorunlarının, yoksulluğun, işsizliğin, kayıtdışı ve 
yasadışı ilişkilerin yoğun olarak bulunduğu Beyoğlu-
Tarlabaşı bölgesinde bir toplum merkezi oluşturma 
projesi, Avrupa Komisyonu ‘’Demokrasi ve İnsan 
Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje 
Programı’ndan destek alınarak Eylül 2006 tarihinde 
çalışmalarına başlamıştır. Haziran 2007 tarihinde 
Merkez’in çalışmalarının sürdürülebilmesi adına proje 
kapsamında Tarlabaşı Toplumunu Destekleme 
Derneği’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Tarlabaşı
Toplum Merkezi’nin faaliyetleri dernek tarafından 
yürütülmektedir. TTM, Tarlabaşı bölgesinde aktif 
olarak, çocuk, kadın ve sığınmacıların hayat 
kalitelerinin iyileştirilmesi için hak temelli çalışmalar 
yürütmektedir. 
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02 FAALİYETLER

Çocuk Çalışmaları

BİREYSEL-AKADEMİK DESTEK

7-15 yaş arası çocuklara okul sonrası derslerine destek çalışmaları yapılır. Tarlabaşı’nın

dezavantajlı konumu gereği; eğitim kalitesinin düşük olması, çocuklarda büyük oranda 

görülen çift dillilik durumu ve buna bağlı olarak okul derslerinde zorlanmaları, birebir 

ders desteğinin önemini vurgulamaktadır. Merkez’de çocuklarca talep edilen ve eksik 

görülen dersler ile ilgili olarak, gönüllüler ve uzmanlar tarafından birebir destek 

verilmektedir. 

TEOG hazırlık yanında, okuma-yazma, matematik dört işlem, okul sınavlarına hazırlık, 

yabancı dil pratiği gibi konularda gelişme sağlanması amaçlanmaktadır. 2016 yılında 

bireysel destek çalışmalarından 35 çocuk düzenli olarak yararlanmıştır. 
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02 FAALİYETLER

SANAT ATÖLYELERİ

Sanat atölyeleri yıl süresince düzenli olarak 

gerçekleştirilmiş, çocukların farklı malzemeler kullanarak 

küçük motor becerilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade 

etmelerini, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini 

geliştirmeleri, bir arada üretmeleri gibi kazanımları 

hedefleyerek farklı gönüllüler aracılığıyla yürütülmüştür.

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Yaratıcı drama; yaparak öğrenme, oyunla öğrenme, 

öğrenmenin en temel hali felsefesiyle, çocuklara beden 

farklılığı, kendine güven, gurup bilinci gibi özellikleri 

kazandırırken, kendilerini ifade etmek için yeni bir kanal 

sunmaktadır. Atölye iki grup halinde yapılmış olup atölye 

yürütücüsü, profosyonel oyunculuk bilgilerini, gönüllülerin 

asistanlığı ile çocuklara aktarırken onların yaratıcılığının 

gelişimi için destekte bulunur. 2016 yılında atölyeye 292 

çocuk katılmıştır.
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02 FAALİYETLER

EL İŞİ ATÖLYESİ

El işi atölyeleri haftanın bir günü düzenli olarak sürdürülmüştür. Çocuklar atölyeler 

boyunca farklı malzemeler kullanarak, modelleme, kesme, yapıştırma, iç içe geçirme gibi 

yöntemlerle hem kullanabilecekleri ürünler ortaya çıkarmış hem de keyifli zaman 

geçirmiştir. Atölyeler de aynı zamanda geridönüşüm materyalleri de kullanılıp çocuklara 

ekoloji ve çevre bilinci kazandırılmıştır. 2016’da el işi atölyesine 172 çocuk katılmıştır.

ORİGAMİ ATÖLYESİ 

Basit kağıt katlama tekniklerinden başlayarak, zor modellerin uygulanarak devam ettiği 

atölyede çocuklar oyun oynuyormuş gibi hissederken aynı zamanda ortaya çıkan 

ürünlerle başarma hislerini de güçlendirmişlerdir. 

Çocukların küçük motor becerilerinin geliştirilmesi, öğrenme yeteneklerinin ve yaratıcılık 

potansiyallerinin gelişmesine katkı sağlanmıştır. 2016’da origami atölyesine 32 kişi çocuk 

katılmıştır. 
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02 FAALİYETLER

RİTİM ATÖLYESİ 

Temel kavramlar, dinleme, beden-ritm çalışması, enstürman tanıtımı ve temel vuruş 

teknikleri, sağ-sol koordinasyon egzersizleri(paradidles), temel ritim kalıpları ve bunların 

çeşitlemeleri, tempo ve tartım, dinleme, aksan çalışmaları, senkopasyon ve soru-cevap 

çalışması, temel kompozisyon eğitimi ve partisyon fikrinin kavranması, belirli ritim 

kalıpları üzerine farklı partisyonlar üretilmesi ve bunların enstrümanlara paylaştırılması, 

farklı partisyonların bir arada çalımı ve kompozisyon üretimi ve sahneleme çalışması 

şeklinde olmuştur. 150 çocukla 2016 yılında atölyeler tamamlanmıştır. 

ERBANE ATÖLYESİ 

Erbane binlerce yıldır Mezopotamya ve İran coğrafyasında kullanılan vurmalı bir 

çalgımızdır. Doğu kültürünün eşsiz müziğinde ana ritm kaynağıdır. Dıştan içe doğru 

yapılan vuruş tekniği ile diğer vurmalı çalgılardan ayrılan erbane çocukların bir kendini 

ifade ediş biçimi olan müzikle bütünleşmeleri açısından önemlidir. Çalışmalar 10 çocukla 

devam etmiştir. 
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02 FAALİYETLER

MASKE ATÖLYESİ

Çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve eğlenmelerini sağlamak amacı ile 5 kız 5 

erkek çocuğun katılımı ile gerçekleşmiş bir atölyedir. 

KOLAJ ATÖLYESİ

Resim sanatı içerisinde kullanılan bir kavram olan kolaj, son yıllarda ortaya çıkmış olan modern kültürle      

birlikte kendini ayrıcalıklı bir konuma sürüklemiş olup, modern kültür tarafından pop-art diye de 

nitelendirilmektedir. Farklı yapıda malzemeler, çocuklar tarafından kompozisyon oluşabilecek bir yapıda bir 

araya getirilmektedir. 2016 yılında 42 çocuk katılmıştır. 

KORO

Müziksel algılama, işitme, bellek, canlandırma, söyleme ve çalma yeteneklerini geliştiren ve birlikte 

konuşma, söyleme, seslenme ve seslendirme gibi insanı ihtiyaçların en etkili biçimde yer bulabildiği 

bir faaliyet olan koro çalışmaları TTM’de 2016 yılında düzenli devam eden 8 çocukla 

sürdürülmüştür.
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02 FAALİYETLER

KİTAP&OYUNCAK KÜTÜPHANESİ

Kitap kütüphanemizden 2016 yılında 435 adet kitap değişimi yapılmıştır.

Oyuncak kütüphanemizde şiddet içermeyen barışçıl oyuncaklar; cinsiyetsiz oyuncaklar ve kollektif oynanabilen 

oyunlar yer almaktadır. Basit, kolay anlaşılabilir yönergeli kutu oyunları, bilim ve sağlık setleri, kaykay ve 

scooter, mask ve kostümler yer almaktadır. Çocuk gelişiminde önemli bir yer tutan oyuncaklara eşit katılım 

çalışmanın en önemli amaçlarındandır. 2016 yılında 446 çocuk oyuncak kütüphanesinden faydalanmıştır.
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02 FAALİYETLER

PARLAYAN ÇOCUKLAR

Çocukların çocuk hakları teması çerçevesinde kendi haklarını, gündemlerini, ihtiyaçlarını konuşup tartışmaları 

amacıyla her hafta toplandıkları atölye, savunuculuk yaparak kendilerini özgürce ifade etmeleri için bir ortam 

yaratan bir kulüptür, üç ayda bir belirlenen temalar çerçevesinde Parlayan Çocuklar dergisi çıkartılır. Akran 

şiddeti, eğitim sistemi, mahalle, ilişkiler  temalarının tartışıldığı atölyeler yapılmaktadır. Çocuklar kendi 

metinlerini kendileri yazarlar ve kendi çektikleri fotoğrafları da dergide bir nevi editörlük yaparak yayımlarlar. 

2016 yılında 31 çocuk Parlayan Çocuklar çalışmalarına katılmıştır.



02 FAALİYETLER 

DOMLAR İLE ATÖLYELER 

Dom aileler, genelde Türkiyeli Dom topluluklarının yaşadığı mahallelerde, bulabildikleri boş ev,

dükkan, ve barakalarda kalmaktadırlar. Bu tür imkanı bulunmayan bazı gruplar ise yeniden

göçebeliğe dönüp, tarihi ‘’göç mekanlarında’’ çadırlar kurup, barınmaktadırlar.

TTM, Suriyeli savaş maduru, Tarlabaşı civarına yerleşen Domlar ile çalışmaya travmalarını azaltmak

ve yeni evlerine adaptasyonları güçlendirmek amacıyla başladı. Bu sayede dört temel başlık altında

bir dizi atölye planlandı bunlar: Dil dersleri, akademik destek, psiko-sosyal destek ve barış inşaası

çalışmalarıdır.

2016 yılında atölyelere 226 çocuk katılmıştır.

‘’… Okula gidersek bizi dışlarlar. Zaten hiç yerimizde durmuyoruz. Sürekli yer değiştiriyoruz. Burada

çalışıyorum. O yüzden annem göndermiyor
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02 FAALİYETLER 

MY CİTY –BENİM ŞEHRİM 

2016 Mayıs ayında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde, “Benim Şehrim” isimli atölye çalışması gerçekleşti. 

Türkiyeli ve Suriyeli çocukların, kendilerini daha verimli ifade etmelerine zemin sağlayarak ortak bir 

fikir üzerinde birlikte çalışmanın mümkün olabileceğini göstermeyi ve çocuklar arasında oluşan 

iletişimi, hikaye anlatımı vasıtasıyla, toplumla paylaşmayı hedefleyen bir çalışmadır. 20 çocuk 

katılmıştır. 



02 FAALİYETLER 

SÖZ KÜÇÜĞÜN MEDYA ATÖLYESİ

Çocukların kendi gündemlerini kendilerinin oluşturup haber haline getirdikleri atölyelerdir. 10 
çocukla yürütülmüştür.
• Gazete çıkarılması 

• Güncel olaylarla ilgili gündem oluşturmak (Çocuk işçiliği, Çevre kirliliği gibi.) 

• Mahalle Gezileri

BVL ‘’ÇOCUĞUN ŞİDDET ALGISI’' PROJESİ

• Çocukların gözünden şiddetin nasıl algılandığını araştırmayı, çocukları şiddet içeren 

etkileşimlere karşı güçlendirmeyi ve toplumda bu konuda duyarlılık yaratmayı hedefleyen bu 

projenin temel faaliyeti olarak Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaş arası çocuklarla oturumlar ve atölye 

çalışmaları yürütülmüştür.

• Sözel paylaşımlara ek olarak resim, hikaye yazımı, fotoğraf gibi sanatsal ifade araçlarının da 

kullanıldığı bu çalışmalarda çocukların günlük hayatlarında şiddet yaşantılarını nasıl algıladıkları ve 

kavramsallaştırdıkları araştırılmıştır. Proje kapsamında yürütülecek atölye çalışmalarına 

Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaşlarında toplam 87 çocuk katılmış, araştırma ayağı kapsamında 30 

çocuğun atölye çalışmaları incelenmiştir.
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03 GENÇLİK ÇALIŞMALARI
EMPOWER; Genç Sağık ERKEK-KIZ Projesi: 14-16 yaş arası grup. 53 genç ile yapılmıştır.

• Atölye ve Eğitimler

• Toplumsal Cinsiyete Giriş

• Ergenlik Dönemi Değişimleri

• Üreme Organları

• Hijyen ve Bedensel Sorumluluklar

• İlişkiler

• Sosyal Medya ve Sınırlar

• Cinsel Yönelimler ve Cinsiyet Kimlikleri

• Yapılan Çalışmalar

• Gençlik çalışmaları yapan kurumlarla görüşme, gençlik çalışmaları ortaklıkları arama.

• Okul ziyaretleri

• Genç Sağlık Bloğu

• Araştırma Raporu Oluşturma

• Film Gösterimi (‘’MUSTANG’’)
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03 GENÇLİK ÇALIŞMALARI

SABANCI VAKFI GENÇSES PROJESİ: Amaç toplumsal cinsiyet perspektifiyle kadın haklarına olan

duyarlılığı yaygınlaştırmaktır. 15-22 yaş arasındaki genç kadınların, olaylara, rollere, davranışlara,

gündeme, sanata, hayata kendi gözlerinden bakarak, bedeni, gerçekliği, dayatılanı, anlatılanı,

öğretileni yeniden sorgulamak için oluşturdukları bir blog olarak ortaya çıkmıştır

• Slogan oluşturma (Güçlendirme)

• ‘’Dekalog’’ Serisi Gösterimi

• Fotoğraf Çekim Teknikleri Dersi

• Yazım Teknikleri Dersi

• Video Montajına Giriş Dersi

• 8 Mart Kadınlar Günü için Röportaj Hazırlama, Sosyal Deney Tekniği ile.

• Video Projesi

• Jin Fikirler

• Raporlama yapıldı.

17



04 YETİŞKİN ÇALIŞMALARI
AÇEV OKUMA-YAZMA DERSLERİ 

12 kadınla yürütülen temel ve ileri düzey okuma yazma dersleri yapılmıştır.

İNGİLİZCE DERSLERİ 

Yetişkinler için temel düzeyde gönüllülerimiz tarafından yürütülen İngilizce derslerine 2 kadın 
katıldı.
Suriyeliler’le İngilizce: 8 kişi katılmıştır. 
Suriyelilerle Türkçe Dersi 2016 yılı boyunca 8 kişi ile devam etmiştir. 

GÖÇMENLER İÇİN TÜRKÇE DİL DERSLERİ

Suriye’den Türkiye’ye göçün önemli bir kısmını İstanbul almakta, göçenlerin ciddi bir kısmı da 
Tarlabaşı bölgesinde yaşamaktadır. Dil bilmemelerinin yanı sıra yaşadıkları dışlanma ve  toplumsal 
hayatla entegrasyon sorunları, zaten savaş, yaşam sınırında açlık gibi nedenlerle tramvatize edilmiş 
sığınmacıların hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır. Tarlabaşı bölgesindeki insanların yaşam 
kalitelerini ve toplumsal katılımını arttırmaya çalışan ve bu bağlamda hak temelli çalışan TTM, 
sığınmacı ve göçmenlerin hayata entegre olmalarını sağlamak amacı ile Türkçe dersleri 
düzenlemektedir.  Dersler 2016 yılı boyunca 8 yetişkin öğrenci ile devam etmiştir.
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04 YETİŞKİN ÇALIŞMALARI
KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Pilot olarak başlatılan ‘’Kadınların Güçlendirilmesi 
Projesi’’ 26 oturum halinde Aralık ayında başlatılarak
Açev ile ortak yürütüldü. Birey olmak, kadın hakları, eğitimin önemi, grup 
çalışması, çocuk hakları, iyi iletişim, teknolojiye ulaşım
ve verimli kullanımı gibi farklı ve temel alanlarda konuların 
görüşüldüğü oturumlar 17 yetişkin kadın ile yürütüldü.
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Seminerler
İnsan hakları, kadın hakları, çocuk gelişimi, cinsel yolla 
bulaşan hastalıklardan korunma, uyuşturucu ve madde 
bağımlılığı koruyucu ve önleyici çalışmalar konusunda 
yapılan seminerler, kadın, erkek, tüm mahalle halkının 
katılımına açıktır. Ayrıca ihtiyaç duyulan konularda 
gerektiğinde konuk uzmanlar eşliğinde seminerler de 
yürütülmekte; konular yetişkinlerin öncelikleri dikkate 
alınarak seçilmektedir.

10. Yıl Paneli
2016 yılında 10.yılını 15.386 katılımcı, 2121 gönüllüsü ve 
652 farklı atölye ile geride bırakan Tarlabaşı Toplum 
Merkezi sosyal hayattan dışlanan, her türlü yoksulluk ve 
yoksunlukla mücadele eden bölge sakinlerinin 
güçlendirilmesi ve insan hakları alanında farkındalık 
kazandırmak amacıyla Adahan Toplantı Salonu’nda 10. 
yıl etkinlikleri kapsamında bir panel düzenledi.



05 PSİKO-SOSYAL DESTEK
Psiko-sosyal destek çocuklar, gençler ve yetişkinler için bireysel danışmanlık/rehberlik ve gurup 
çalışmaları şekinde gerçekleşmektedir. Danışmanlık/rehberlik ve gurup çalışmaları şeklinde 
gerçekleşmektedir. Danışmanlık/rehberlik konuları; çocuk gelişimi ebeveyn tutumlarının 
düzenlenmesi, aile şiddet, uyuşturucu, gurup içi davranışlar, verimli çalışma yöntemleri ve işsizlik, 
yoksulluk gibi çevresel etkenlerden kaynaklı sorunlar şeklinde sıralanabilir. Psikolojik 
danışma/rehberlik sürecinde ayrıca psikolojik ve fiziksel kontrol için hastahaneye yönlendirme, 
hastahanede eşlik etme , ev ziyareti, çocuklarla gündelik yaşam becerileri atölyeleri, risk altındaki 
çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve Toplum Polisi gibi kamu kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde takibi, öğretim yapılan okullardaki öğretmenler ve psikolojik danışmanlar ile telefonla veya 
yüz yüze görüşme yer almaktadır. Bunların yanı sıra özel öğrenme ihtiyacı olan çocuklara yönelik 
bireysel destek verilmektedir. Gençlerle ise bireysel haftalık çalışma planı hazırlama, okul ve bölüm 
seçme gibi akademik rehberlik çalışmalarının yanı sıra aile, arkadaş ve romantik ilişkileri konusunda 
bireysel destek de verilmektedir. 

Grup çalışmaları dahilinde ise gençler ve yetişkinlere yönelik insan hakları, cinsel sağlık, ayrımcılık 
gibi konuların işlendiği ve ortak sorunların konuşulduğu sohbet toplantıları bulunmaktadır. 
Tarlabaşı halkına genel olarak açık olan bu hizmet, kişilerin kendileri, aileleri ve çocuklarıyla ile ilgili  
danışmanlık alabilmelerine olanak sağlamaktadır. Görüşmeler sonucunda gerektiğinde hastane,baro 
vb kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Danışmaya gelen kişilerin takibi yapılarak durum 
gelişimi kaydedilmektedir. 
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06 GÖNÜLLÜLÜK
Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 85 gönüllü başvurusu yapılmıştır.  
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07 SAVUNUCULUK
Bilgiyi stratejik olarak kullanma biçimi olarak tanımlayabileceğimiz savunuculuk, STK’ların ortak bir çıkar için karar 
vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek amacıyla yapılan 
faaliyetlerdir. Savunuculuk, politika veya yasa değişiklikleri talep etmeyi ve yapılan değişikliklere katkıda bulunmayı 
amaçlar. Tarlabaşı Toplum Merkezi kuruluşundan bu güne savunuculuk çalışmalarına oldukça önem vermektedir. 

Ağ ve Platformlar

 AÇEV, ÇOÇA
 Helsinki Yurttaşlar Derneği, Göçmen Dayanışma Mutfağı
 Gündem Çocuk Derneği, Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, SoHuDer, Rodimata
 SGDD, SKGYD, CİST, TAP Vakfı, Global FundforChildren, SWEA, Bilgi STK
 Ruh Sağlığında  İnsan Hakları Girişimi (Rusihak)
 Af Örgütü, Lambda İstanbul, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı
 Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sönmürüyle Mücadele Ağı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
 STGM, TACSO, TÜSEV, Sabancı Vakfı,Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
 Denge ve Denetleme Ağı, Kamu Harcamalarını İzleme Platformu.
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07 SAVUNUCULUK
Devlet Kurumları ile Çalışmalar

 Milli Eğitim İstanbul Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube
 İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü 

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Halk Meclisi.

Medya ve Görünürlük
TTM Sosyal Medya üzerinden yapıtığı faaliyetleri ve diğer konuyla ilgili haberleri paylaşmakta ve 
direkt etkileşim içinde bulunmaktadır. Bunun için sosyal medya için Facebook, Twitter, instagram ve 
youtube hesapları bulunmaktadır.
Facebook: /TARLABAŞI-TOPLUM-MERKEZİ
Twitter: @TartabasiTM
Instagram: /tarlabasitoplummerkezi
Youtube: /channel/UC4sCcsmX1_cEoL0-IGiZI2g  
Ayrıca Parlayan Çocuklar Dergisi de bu bağlamda TTM’nin yürüttüğü görünürlük çalışmaları 
içerisinde bahsedilebilir. Derginin sayılarına TTM web sayfası (www.tarlabasi.org) üzerinden 
erişilebilmektedir.
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08 10.YIL ETKİNLİKLERİ
Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin 10. yıl dönümünü bir dizi etkinlik ile kutlandı… Tek düzeliğe ve tekin hegamonyasına

renklerimiz, tadlarımız, tarihlerimiz, dillerimiz, inançlarımız, sosyal sınıflarımız, yaşlarımız, coğrafyalarımız, bedenlerimiz, 
cinsiyet kimliklerimiz ve cinsel yönelimlerimiz, fikirlerimiz, seslerimiz, şarkılarımız, yaşamlarımız ve niceleriyle meydan 
okuduk… 

‘’BURADA HERKESE YER VAR’’ KISA FİLM YARIŞMASI

Tülin Özel, Emine Emel Balcı, Can Kılcıoğlu, Çağdaş Günerbüyük, Gözde Onaran’ın jüri üyeliği yaptığı ‘’Çok kültürlülük’’ 
temalı kısa film yarışmasına 32 film katıldı. Bu filmlerden 8 tanesi finale kaldı. Yarışmanın birincisi “AZAD” filmi ile Yakup 
Tekintangaç olurken, jüri özel ödülünü “YUMURTA” filmiyle Muaz Güneş ve Emrah Doğru aldı. Uka Film katkılarıyla 
gerçekleştirilen, film yarışması ile açılışını yaptığımız ilk etkinliğin ödül töreni, 7 Mayıs Cumartesi günü TTM’de yapıldı…

ÇOCUK HAKLARI FORUMU

“Çocuklar sordu, medya nereye gidiyor?”
Çocuk hakları forumu Tarlabaşı’ndan, Sulukule’den, Karagözyan Ermeni Okulu’ndan ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği’nden birlikte çalıştığımız Suriyeli çocuklarla yapıldı. Söz Küçüğün: Çocukların Medyası” projesi 
kapsamında hak temelli habercilik yaparak gazete çıkaran çocuklar çalışmalarını bu forumla finalize etti. Haziran ayında 
Tarlabaşı Toplum Merkezi’de gerçekleşen forumda medya algısı ile ilgili konular çocuk hakları çalışanları ve gönüllüleri 
kolaylaştırıcılığından çocuklarla tartışıldı, sonuç önerileri çıkarıldı.
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09 2016 YILI DESTEKLEYİCİLERİ
 Empower Vakfı

 Amerikan Konsolosluğu

 İsveç Konsolosluğu

 Düzenli Birseysel Bağışlar.

 Hacı Ömer Sabancı Vakfı

 Protestan Kliseler Derneği

 İlk Umut Derneği

 İstanbul Accueil
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10 İLETİŞİM

T: +90 212 297 23 05

E: iletisim@tarlabasi.org

A: Çukur Mahallesi Zerdali Sokak No.9 
Tarlabaşı-Beyoğlu-İstanbul

mailto:iletisim@tarlabasi.org
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