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‘’Benim Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne ilk
gidişim Tarlabaşı'na da ilk gidişimdi.
Tarlabaşı'na, yani bu şehirde gördüğüm en
incitilmiş, en yalnız bırakılmış, en güzel, en
ince, en hayat dolu, en haykıran kısacası en
gerçek yere... Gerçeğin ön caddelerdeki
yüksek binalar ve insan gözlerinin bu
binalardan daha örtücü olan kaçışlarına
rağmen yaşadığı, yaşayabildiği yere...
Yokuşlarından inerken kendimi bir türlü
yürür durumda tutamadığım, adımlarımın
giderek hızlanarak koşmaya vardığı o yere...’’
Selin Aktepe - Gönüllümüz

‘’Okulda ben ve arkadaşım birbirimizle oynuyoruz.
Kendimi iyi hissediyorum.
Çünkü oyun oynamak iyi bir şey.’’
E.Ü. 8 yaş

Bİz ve Ekİbİmİz

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 oluşturulan 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’n çalışmalarının sürdürülebilmesi için proje kapsamında
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
Tarlabaşı Toplum Merkezi faaliyetleri dernek tarafından yürütülür.
Tarlabaşı Toplum Merkezi, Tarlabaşı bölgesinde aktif olarak bölgedeki çocuk,
kadın ve sığınmacıların hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için hak temelli
çalışmalar yürütür.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
Çocuklar, sosyal ve ekonomik dezavantajlardan, eğitim eşitsizliklerden, hak
ihlali, şiddet gibi uygulamalardan en fazla etkilenen toplumun en kırılgan
grubudur. Tarlabaşı Toplum Merkezi bu nedenle çalışmalarında çocuklara
büyük önem ve öncelik verir. Bu çalışmalar her türlü ayrımcılığa ve hak
ihlaline karşı hakları gözetecek şekilde yapılır. Çocuk katılımı çalışmalarımızın
olmazsa olmazıdır. Çocukların kendi yaşamlarına dair görüşlerini, sorun ve
isteklerini kendi dilleriyle ifade etmeleri için alan ve imkan yaratmak her
çalışmamızın önceliğidir.
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Parlayan Çocuklar Çocuk Kulübü
Çocukların savunuculuk yaparak kendilerini özgürce ifade etmeleri için bir
ortam yaratan Parlayan Çocuklar Kulübü, çocuklar tarafından belirlenen
temalar çerçevesinde Parlayan Çocuklar dergisini çıkarır. Üyelerinin ve dergi
yazarlarının 8- 14 yaş arası olduğu kulübe 2017 yılında toplam 15 çocuk
katılmıştır. 2017 yılında Parlayan Çocuklar, Bernard Van Leer Foundation ve
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından finanse edilmiş ve bu zarfta
“Çocukların Şiddet Algısı Özel sayısı” ve mülteci çocuklarla birlikte yapılan
“Benimle Oynar mısın?” sayısı olmak üzere dergi 2 sayı çıkartılmıştır.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
"Çocukların Şiddet Algısı" Özel Sayısı
Dergi temasını, 2015-2017 yılları arası Bernard Van Leer Foundation desteği
ile yürüttüğü “Çocukların Şiddet Algısı” araştırma projesinin çıktıkları
belirlemiştir. Proje kapsamında, bir sene boyunca çocuklarla gündelik
hayatlarında şiddeti nasıl deneyimledikleri ile ilgili resim, fotoğraf ve hikaye
tamamlama gibi metotlar kullanılarak uzman bir ekibin danışmanlığında
atölyeler yapılmıştır. Sonuçların sergi ve araştırma raporunun yanı sıra
dergide de yer aldığı çalışmada, yetişkinlerin çocukların bakış açısı ve
olayları değerlendirme becerisini ne kadar hafife aldıkları ortaya
çıkmıştır. Atölyelerde çocukların en sık ifade ettiği ilişkiler, mahalle,
güvenlik, eğitim ve zorbalık gibi konular Dergide ele alınmıştır.
Ayrıca, Parlayan Çocuklar ile 23 Nisan konusunda özel haber yapılmıştır.
Haber, merkezin web sitesinde ve Agos gazetesinde yayınlanmıştır.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
"Birlikte Oynayalım mı?" Sayısı
Bu dönemde okuma yazma öğrenme konusunda desteklediğimiz mülteci
çocuklar da atölyeye dahil olmuş ve birlikte barış içinde yaşama teması ile
çeşitli konular belirlenmiştir. Bu dönem dergi çalışmasına Fatih zeyrek'te
çalışna Al Farah Aile ve Çocuk Destek Merkezi'ndeki çocuklar da katılmıştır.
Derginin iki sayısının da PDF’sine www.tarlabasi.org sayfasından
erişebilirsiniz.
2017 yılında Parlayan Çocuklar Kulübü’nde ayrıca çocuklarla Tarlabaşı
Toplum Merkezi stratejik planlaması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Çocukların toplum merkezinden beklentilerinin de konuşulduğu çalışmada,
çocukların Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne yönelik algılarından bazı örnekler
de aşağıda belirtilmiştir:
“Tarlabaşı Toplum Merkezi benim için hukuk, adalet, adil olmak gibi bir şey.”
“Burada insan hayatıyla ilgili çok şey öğreniyorum.”
“Meslek sahibi olana kadar merkeze gelmeye devam etmek isterim. İleride
öğretmen olunca öğrencilerimi de buraya getirmek isterim.”
“İffet; her şeye duyarlı olmak, saygılı olmak demektir. O nedenle burası çok
iffetli bir yer.”
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
2

Çok Güzel Atölye

Çok Güzel
Atölye’nin
ismi,
çocuklar
tarafından
konulmuştur.

2016 yılında başlayan ve başladığı ilk bir sene haftanın 3 günü sadece
Suriyeli mülteci çocuklara yönelik; sonrasında ise 5 gün karma şekilde
yapılan Çok Güzel Atölye, Tarlabaşılı çocukların yoğun talebiyle devam
etmiştir. Çocukların birbirine olan uyumunu, sosyal adaptasyonunu
güçlendirmeyi ve şiddetsiz iletişim becerilerini kazandırmayı hedefleyen
atölyede resim yapmak, oyun hamurlarıyla oynamak, şarkı söylemek gibi
etkinlikler Tarlabaşı Toplum Merkezinin ilk kez çalışıyor olduğu Suriyeli
göçmen grupla, birbirimizi anlamamız ve güvenli zaman geçirmemiz
noktasında çok önemli araçlar olmuştur. Bunlara ek olarak, okula kayıt ve
devamlılık sürecinde desteğe ihtiyacı olan Çok Güzel Atölye yararlanıcılarına
yönlendirme ve kolaylaştırıcılık yapılarak destek olunmuştur. Bu vesileyle,
başlangıçta örgün eğitime kayıtlı Suriyeli çocuk sayısı 2 iken, 2017 sonu
itibari ile bu sayı 22’ye ulaşmıştır. Çok Güzel Atölye, toplamda yaklaşık 30
gönüllü ile gerçekleşmiştir.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
3

Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaratıcı drama atölyeleriyle, çocukların kendilerini ifade etme, jest ve
mimiklerini kullanma, koordineli çalışma gibi becerilerini geliştirmeleri
hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi
adına ayrımcılık karşıtı çalışmalara da belirli aralıklarla yer verilmiştir. Yıl
boyunca ısınma çalışmaları, hikaye tamamlama, ses çalışmaları benzeri
uygulamalar yapılmıştır. Toplamda 33 çocuk bu atölyeye katılmıştır.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
4

Sanat Atölyeleri

Alternatif Sanat Atölyesi
Sosyal uyum projesi kapsamında planlanan ve Murat Bingöl’ün yürüttüğü
sanat atölyesine 14 çocuk katılmıştır. Bu atölyede, çizim ve boyama
teknikleri öğretilmiştir.
Sanat Ninjaları Elişi Atölyesi
Sanat Ninjaları atölyesinde uçurtma yapımı, kolaj, portre, marakas, takı
yapımı gibi farklı el işi etkinlikleri yapılmıştır. Atölye 13 çocuk ile 28 hafta
boyunca devam etmiştir.
Masal Zamanı Atölyesi
Masal Zamanı atölyesiyle, çocuklarla her hafta farklı masallar (Kurbağa
Prenses, Dünyanın En Ağır Şeyi, Maria Masalı) okunarak dil becerilerinin
ve kurgusal zaman kavramlarının gelişmesi hedeflenmiştir. Her atölyede
“Oyun-masal diyarı”na ziyaretlerle çalışmalar pekiştirilmiştir. Atölyeye
Şubat-Haziran ayları arasında düzenli devam eden 9 çocuk olmuştur.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
Sihirli Eller
Sihirli Eller atölyesinde; çocukların el-göz koordinasyonunu geliştirecek ve
beraber yaşama kültürünü güçlendirecek çalışmalar yapılmıştır. Yıl boyunca
defter, yılbaşı kartı, hediye paketi, palyaço suratı gibi aktiviteler yapılmıştır.
Kasım-Haziran aylarında haftada 1 gün 1,5 saat devam eden atölyeye 15
çocuk katılmıştır.
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Müzik Atölyeleri
Ritim Atölyesi
Grup dinamiğini ve iletişimini güçlendirmeyi hedefleyen bu aktiviteyi,
geçen sene de bu atölyeleri üstlenen ve kendisi de Tarlabaşı Toplum
Merkezi’nin eski yararlanıcısı olan Hasan Kızıllar yürütmüştür. 2017
yılı boyunca haftada 1 gün 2 saat devam eden atölyeye 16 çocuk düzenli
olarak katılmıştır.Çocuklarla yıl boyunca ritm çalışmaları yapılmıştır.
Atölyede, beden perküsyonu, kanon ve çok sesli çalışmalar benzeri
yöntemler kullanılmıştır.

Erbane
Ağustos 2017 ayından itibaren devam eden atölyeye 10 çocuk katılmıştır.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Tarlabaşı Toplum
Merkezi işbirliğinde gerçekleşen bu atölyede, çocuklar Erbane çalma
teknikleri üzerine çalışmışlardır. Atölye, 2017 yılında 12 ay boyunca devam
etmiştir.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
BoMoVu ile Hip Hop Atölyesi

Sosyal, bedensel ve politik ifade için güçlü bir araç olan hip-hop atölyeleri,
Haareket'in Özgür'le kurulan dayanışma ile ikinci dönemde de devam
etmiştir. Profesyonel dansçı ve sokak sanatları performansçısı olan Göker
Yıldız'ın yürüttüğü haftalık atöyleye 18 çocuk katılmıştır.
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Çocuk VE GENÇLİK Çalışmaları
6

Küçük Zihinler Büyük Sorular Felsefe Atölyesi

Nisan-Haziran 2017 süresince devam eden atölyeye 19 çocuk katılmıştır.
Çocuklar her hafta farklı felsefi konuları aralarında tartışmışlardır. Atölyede,
felsefe tarihi ve terimler, evren ve sonsuzluk, kültürel ve kişisel farklılıklar,
haklar ve sorumluluklar, benlik gibi konular konuşulmuştur. Soyut
kavramlar çocukların ilgilenebileceği ve somutlaştırabileceği etkinliklerle
desteklenmiştir.
Kısa süreli gönüllülerimiz tarafından yürütülen atölyelerimiz: Okuyan bir
Gelecek, Rengarenk Masallar, Origami, Kukla Atölyesi, Fotoğraf atölyesi,
Koro, Hijyen Atölyesi, Çocuklar ile Yoga Atölyesi, Oyuncak Tamir Atölyesi.
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Yetİşkİn Çalışmaları
1

Hayat Dolu Buluşmalar
Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile ortak yürüttüğümüz kadın çalışmaları bu yıl
‘’Hayat Dolu Buluşmalar‘’ atölyesi ile devam etmiştir. Haftada 2 gün 3 saat
bir araya gelen kadınlar sağlık, hayattan matematik, güncel okuryazarlık,
etkili iletişim, çocuk koruma, emeği değerlendirme, sanat, teknoloji, medya
gibi konularda konuşmak için buluşmuşlardır.
Kadınlar atölyedeyken çocukları oyun grubunda keyifli vakit geçirmişlerdir.
Bu atölyeden 9 kadın ve 7 çocuk faydalanmıştır.

2

Hukuksal Destek
2017 yılı içinde 32 kişi hukuksal destek için başvurmuş; başvuran kişilere
doğru yönlendirme yapabilmek için Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin gönüllü
iletişim listesinde bulunan avukatlardan destek alınmıştır.
Ayrıca şiddet vakası ile başvuran kadınlardan dördü Çağlayan Adliyesi'nde
bulunan Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bürosuna yönlendirilmiştir.
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PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMETİ
2017 yılı boyunca ev içi şiddet, sınav kaygısı, evlilik sorunları, gelişim
sorunları konularında, 8-32 yaş aralığında 2 erkek ve 5 kadına toplam 51
saat psikolojik danışmanlık verilmiştir. Ayrıca vaka takibi çalışmaları
dahilinde iki sosyal yardım, iki tıbbi destek, bir boşanma ve mal paylaşımı,
bir ev içi cinsel şiddet ve bir ev içi şiddet vakasıyla ilgili gerekli yönlendirme,
ihbar ve takip yapılmıştır.
Ayrıca, Bernard van Leer'in desteklediği ve 2015 yılından beri devam eden
“Çocukların Şiddet Algısı” Projesi, konuyla ilgili profesyonellerin katılımıyla
gerçekleşen kapanış toplantısı ile sona ermiştir.

İngiltere Büyükelçiliği’nin desteklediği “Tarlabaşı’ndaki Mülteci Çocukların
Eğitime Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi dahilinde 9 ev ziyareti
gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlerde anket ve yarı yapılandırılmış
görüşmelerden elde edilen sonuçlar rapor haline getirilmiştir. Rapora
buradan ulaşabilirsiniz.
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SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ
Tarlabaşı Toplum Merkezi 2017 yılında savunuculuk faaliyetleri
kapsamında en çok sosyal medya ve görünürlük çalışmaları yapmıştır.
Tarlabaşı Toplum Merkezi Sosyal Medya üzerinden yaptığı faaliyetleri
paylaşmakta ayrıca insan hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,
ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı barışı, çeşitliliği ve eşitliği savunan
haberleri konu etmekte ve gündemleştirmektedir. Başta instagram ve
Facebook olmak üzere twitter, youtube ve vimeo hesaplarını etkin
kullanmaya çalışmıştır. 2017 senesinde yaptığı çalışmalar sosyal medya
aracılığı ile 20.000 kişiye erişmiştir.
Parlayan Çocuklar Dergisi ve Çocuğun Şiddet Algısı sergi de bu bağlamda
Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin yürüttüğü görünürlük çalışmaları
içerisindedir.
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GÖNÜLLÜLÜK

''Gönüllülük, gönüllü motivasyonları, dezavantajlı gruplarla çalışma''
eğitiminden bir kare

2017 yılında Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne 78 kişi gönüllü başvurusunda
bulunmuştur. Daha çok sosyal hizmet ve sanat bölümlerinden üniversite
öğrencisi başvurusu alan merkezin özellikle meslek elemanı deneyimi
kazanımında katkısı; gönüllülerle birebir ilgilenecek bir koordinasyonu ve
ulaşım kolaylığı nedeniyle avantajlı bir konumu vardır. Bunun dışında
üniversite mezunu ve meslek sahibi kişiler de sosyal sorumluluk bilinci ile boş
zamanlarını merkeze ayırarak gönüllülük yapmışlardır.
Ayrıca; gönüllü motivasyonları, çocuk ve ergenlerde gelişim ve iletişim,
toplumsal cinsiyet kavramı ve çocuk çalışmalarında önemi, çocuklarla
çalışma yöntemlerinin işlendiği 2 gönüllü eğitimi gerçekleşmiştir. Her bir
eğitime ortalama 30 gönüllü katılım göstermiştir.
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GÖNÜLLÜLÜK

Gönüllü eğitimlerinde Lape Hastanesi, Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi, Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi, Bilgi Üniversitesi Çocuk
Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği yapılmıştır.
2017 yılında da, TTM gönüllüleri aktif katılım sağlamaya devam etmişler; TTM,
aktif destek veren 30 gönüllü ile TTM değerlendirme, katılım ve ihtiyaç
belirleme anketi yapmıştır. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile birlikte
yapılan gönüllü ihtiyaçlarına yönelik içerik oluşturma ve planlama da,
gönüllülere yönelik çalışmalardan biri olmuştur.
Ayrıca 2017 senesinde lise son sınıfı öğrencisi üç kişi de çocuklarla çalışmak
için Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde gönüllü olmuştur. Bu anlamda 18 yaşından
itibaren çeşitli bölüm ve mesleklerden kişiler hafta içi ve hafta sonu Tarlabaşı
Toplum Merkezi faydalanıcıları ile doğrudan ya da çeviri, danışmanlık, kaynak
yaratma gibi konularda dolaylı olarak destek olmuştur.
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Bu Yıl Destekleyİcİlerİ

Bernard Van Leer
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı
Roman Delagasyonu
İngiltere Büyükelçiliği
GİZ Alman Uluslararası İşbirliği
İsviçre Konsolosluğu
Bireysel Bağışlar
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