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Rengarenk Umutlar Derneği
Deneğimiz 2017 yılının son aylarında, bir grup gönüllünün bir araya gelerek kurduğu, Diyarbakır Sur mer-
kezinde çalışma yürüten hak temelli bir sivil toplum örgütüdür. Çalışmalarımızın merkezine Sur’u almamızın 
nedeni, 2015-2016 yılları arasında yaşanan silahlı çatışmalar ve bu çatışmaların neden olduğu travmalardır. 
Çalışmalara başlarken çocuk eksenli ve daha çok psikososyal destek çalışmaları yürüterek yaşanan trav-
maların uzun vadede etkilerini azaltmayı hedefledik. Bu kapsamda çocuklarla psikososyal destek atölyeleri 
gerçekleştirdik. Çalışmalar devam ederken çocukların güvenli bir şekilde kitap temin edebilecekleri yerlerin 
olmadığını fark ettik. Bunun üzerine sosyal medya aracılığıyla çocuklar için kitap kütüphanesi kampanyası 
başlattık. Çocukların, evde oyun oynayabilecekleri oyuncaklarının olmaması ya da az olması ve yine mahal-
lede nitelikli ve güvenli bir şekilde zaman geçirebilecekleri alanların olmaması bize yeni çalışma alanları aç-
mamız için fikir oluşturdu. Çocukların oyuncaklarını alıp evinde oynayabileceği daha sonra aldığı oyuncağı 
getirip yerine yeni bir oyuncakla değiştirebileceği bir oyuncak kütüphanesi kurduk. 

Sur ilçe merkezi sosyoekonomik açıdan düşük gelirli insanların yaşadığı bir yerdir. Ancak bu durum silahlı 
çatışmaların yaşandığı dönemde yoksulluğu daha da derinleştirmiştir. Bu durum kadınlar açısından daha da 
vahim bir hal almıştır. Gündelik yaşamda ev içi işler dışında mevsimlik tarım-tarla işleri gibi geçici ve güven-
siz işlerde çalışan kadınlar, çatışma sonrasında derinleşen yokluk/yoksulluk nedeniyle ev dışında çalışmak 
zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Kadınların iş yaşamına dahiliyetini engelleyen en temel problemlerden 
biri de okul öncesi çağında bulunan çocuklarını kimseye bırakamıyor olmalarıdır. Çalışan kadınların, Suri-
çi’nde çocuklarını bırakabilecekleri kreş, anaokul vb kurumsal yapıların olmaması hem çocukların gelişimsel 
sürecini olumsuz yönde etkileyen hem de kadınların çalışma hayatına dahiliyetini engelleyen önemli bir 
sorun olduğu açıktır. Dolayısıyla dernek merkezinde 4-6 yaş aralığında çocuklara bir Erken Çocukluk Eğitim 
(ECE) sınıfı açmak ve çalışan kadınların az da olsa yükünü hafifletmeyi hedefledik. ECE çalışmamız da tıpkı 
kütüphane çalışmalarımız gibi süreklilik arz eden çalışmalar arasında yer almakta ancak bu yıl maalesef 
pandemi nedeniyle hem kütüphanelerimizi hem de sınıfımızı açamadık. 

2020 yılının ilk aylarında tüm dünyada ilan edilen pandemi nedeniyle Mart ayı itibariyle çalışmalarımızı dur-
durmak zorunda kaldık. Belirsizliğin hakim olduğu bu süreçte, çocuklarla yüz yüze çalışma yapamayacaksak 
da kimsenin sağlığını riske etmeyecek bir şekilde iletişimimizin devam etmesini sağlayacak yeni yöntem-
ler aramaya başladık. Belirleyeceğimiz yöntemler faydalanıcılarımızın koşullarıyla uyumlu olmalıydı. Suriçi 
bölgesinde internet kullanımı hem ekonomik hem de altyapı sorunlarından kaynaklı çok yaygın değildir. 
Faydalanıcılarımızın ebeveynleri ile yaptığımız görüşmelerde akıllı telefon kullanma oranı da çok düşük ol-
duğundan online çözüm önerilerini askıya almak zorunda kaldık. Bu nedenle internet ve akıllı telefon ge-
rektirmeyen bir yöntem olarak telekonferansla atölyeler yapmaya karar verdik. Kitlesel fonlama aracılığı ile 
bir kampanya başlattık ve başlattığımız kampanyadan elde edilen fonla faydalanıcılarımıza kırtasiye mal-
zemeleri temin ederek teslim ettik.  İki ay süren telekonferans çalışmasını başlattık. Toplamda 115 çocuğun 
faydalandığı ve 17 gönüllümüzün aktif katılım sağladığı 8 kültür-sanat atölyesi gerçekleştirdik.     

Pandemi nedeniyle her ne kadar atölye ve kütüphanelerimize ara vermiş olsak da kurumsal çalışmalarımıza 
ara vermeden devam ettik. Özellikle kapasite geliştirme kapsamında projeler geliştirdik. Derneğin var olan 
politika ve strateji belgelerini revize ettik ve olması gereken yeni belgeleri tanımladık. Çalışmalarımızın et-
kisini ölçebilmek için yöntem ve araçlar geliştirdik. Yanı sıra çocuk hakları alanında faaliyet yürüten STÖ’ler, 
gönüllüler ve aktivistlerle birlikte kapasite geliştirmek ve birlikte öğrenme deneyimini gerçekleştirmek ama-
cıyla Çocuk Hakları Akademimizi kurduk. 

Faydalanıcı çocuklarla yaptığımız atölyelerden elde ettiğimiz veriler ve gözlemler, çocukların kendi kimlik-
leri ve anadilleri ile sorunlu bir ilişki kurdukları (anadiliyle konuşmayı vd yaşanan çatışmaların nedeni olarak 
gördükleri etnik kimliklerini yaşadıkları tanıklık nedeniyle reddetme vb.) ortaya çıkmıştı. Bu nedenle çocu-
ğun kendi kimliği ve kültürüyle barışını sağlamaya dönük bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışmalarına hala 
devam eden grup, araştırmalar ve tartışmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda barış temalı modüller 
oluşturmayı ve bunu yaygın bir şekilde uygulamayı hedeflemektedir. Çalışma grubu online olarak çalışma-
larına devam etmektedir. 
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Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl yapmayı planladığımız “Bir varmış Sur oynarmış” projemizi hayata ge-
çiremedik. Bir sonraki yıla ertelemek zorunda kaldığımız çalışmamız toplamda 45 çocuk ile Suriçi’nde unu-
tulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, masallar ve farklı etnik, dini, mesleki kimliklerle sözlü tarih çalışmalarını 
kapsamaktadır.   

Sahayı tanıdıkça ve alanda karşılıklı güven ilişkisi geliştikçe daha fazla sorunlu alanlar ortaya çıkmaktadır. 
Sahada açığa çıkan ihtiyaçların karşılanması elbette ki tek başına sivil toplum örgütlerinin imkanlarıyla kar-
şılanamayacak kadar büyük ölçekte olduğu aşikardır. Sorun ve ihtiyaç alanlarına dair saha araştırmaları 
yapmak ve çıkan sonuçları raporlandırarak görünür hale getirmek ve yine ilgili kurumları harekete geçirmek 
için savunuculuk faaliyetleri yapmak yeni dönemde derneğin temel faaliyet alanları arasında yer almaktadır. 

Bugünlere gelebilmemiz için emek veren, destek olan, inanan herkese sonsuz teşekkürler…  

Yürütücü Ekip ve Kurullarımız 
Yürütücü Ekip: 
Genel Koordinatör: Yeter Erel Tuma 

Gönüllü Sorumlusu: Umut Aytaş 

Kaynak Geliştirme Sorumlusu: Alper Yalçın  

Etki Ölçme- İzleme Sorumlusu: Necla Korkmaz 

Programlar Sorumlusu: Duriye Erel

Erken Çocukluk Eğitim Sorumlusu: Asiye Turfan  

İletişim Sorumlusu: Dilan Taşdemir 

Yönetim Kurulu: 
Başkan: Duriye Erel

Bşk. Yardımcısı: U. Ciwan Aytaş

Genel Sekreter: Dilan Taşdemir

Sayman: Cudi Metin

Üye: Aksel Akkaya

Danışma Kurulu: 
E. Ezra Elbistan 

Gülen İletmiş

Mezra Öner

Denetleme Kurulu:
Başkan: Berivan Karatoprak 

Bşk Yardımcısı: Neşe Timur 

Üye: Derya Akman
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1. 2020 YILI FAALİYETLERİMİZ  
1.1. Çocuk Hakları Akademisi (Protect Defenders)
Silahlı çatışmalarda gerçekleşen ve hala etkileri devam eden çocuk hak ihlalleri başta olmak üzere, farklı 
alanlarda yaşanan birçok çocuk hak ihlali yaşanmaktadır. Yaşanan çocuk hak ihlalleri nedeniyle Diyarba-
kır’da çocuk haklarını merkeze alan tartışmaların yürütülmesi ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaçlardan yola çı-
karak kurduğumuz çocuk hakları akademisinde, Diyarbakır’da çocuk hakları alanında çalışma yürüten kurum 
temsilcileri, gönüllüler ve aktivistler olarak birlikte öğrenme alanları yaratarak kapasitemizi güçlendirmeyi 
hedefledik. Toplamda 7 ay sürecek olan Akademimizi 15 katılımcı ile 20 Kasım 2020 tarihinde Online olarak 
başlattık. Akademi kapsamında yürütülen çalışmalar, alanında deneyimli kolaylaştırıcılar eşliğinde yürütül-
mektedir. 

Bu çalışmayla, kısa ve orta vadede atölyelerde yapılan tartışmaların modüllere dönüştürülmesi ve akade-
miye katılan katılımcıların bir sonraki akademik dönemde kolaylaştırıcı olmasının koşullarının oluşturulması 
hedeflenmektedir. Akademinin içeriğini oluşturan (Çocukluk Algısı, Çocukluğun Tarihi; ÇHS Temel İlkeler 
I: “Yaşama ve Gelişme” ve “Ayrımcılık Yapmama”, ÇHS Temel İlkeler II: “Çocuğun Üstün Yararı” ve “Katılım”, 
Çocukların Politik Hakları, Çocuk Hak İhlallerinin İzlenmesi, Belgelenmesi ve Raporlanması, Cezasızlıkla Mü-
cadele ve Savunuculuk Araçları, Çocuk Koruma: Bütüncül bir Psiko-sosyal Çalışma, Hapishanesiz Toplum, 
Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetimi, Kriz Anlarına Müdahale I: Salgın Kaynaklı Krizler, Kriz Anlarına Müdahale 
II: Doğal Afet Kaynaklı Krizler, Kriz Anlarına Müdahale III: İnsan Kaynaklı Krizler, Sinemada Çocuğun Temsili, 
Kapalı Kurumlarda Çocuk Hakları, Çocuk ve Anadil, Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede Hak Arama Meka-
nizmaları, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çocuk/Çocukluk) konularla atölyeler yürütülmektedir. 
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1.2. “Birlikte” Kurumsal Kapasite Programı (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi)
BİRLİKTE Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulanan “Yerel Sivil 
Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak 
yürütüldü. STGM, Birlikte Destek Programı’nın Sözleşme Makamıdır. 

İki yıllık olan program 2018 ağustos ayında başlayarak 2020 Temmuz ayının sonuna kadar devam etmiştir. 
Program kapsamında 2 tam zamanlı personel istihdam edilmiş atanan mentörle birlikte süreç tamamlan-
mıştır. Kurumsal hibe ve rehberlik desteği sunan program boyunca; ihtiyaç belirleme, program geliştirme, 
politika ve strateji belgesi oluşturma gibi örgütün güçleneceği ve etkisini daha geniş kitlelere nasıl ulaştıra-
bileceği ile ilgili uzmanlarla çalışmalar yürütülmüştür. Birlikte programından faydalanan diğer örgütlerinde 
katılım sağladığı çeşitli eğitimler organize edilmiş ve RUMUD olarak tüm eğitimlere gönüllü, yürütme ve yö-
netim kurullarından temsilciler katılım sağlamıştır. Çalışma sonucunda dernek faaliyetlerinde uygulanması 
ve dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili politika belgelerinin yazılması için planlaması yapıldı. 

1.3. Bir Varmış Sur Oynarmış (Sabancı Vakfı)
Suriçi’nde yaşayan veya yaşamış olan çocukların, yıkıma uğratılan yaşam alanlarındaki kültürel çeşitliliği 
keşfetmelerine, kendilerinin de dâhil olmak üzere burada var olan çeşitli kimlikler hakkındaki güven hissini 
geliştirmeye ve özgüvenlerini artırmaya yöneliktir. Bu kapsamda çocukların ebeveynlerinden ve yetişkinler-
den unutulmaya yüz tutmuş masallar, sokakta oynanan oyunlar ve sözlü tarih çalışmaları planlanmaktadır. 
Projede toplamda 45 çocuk ve 19 gönüllü yer almaktadır. Yaş kategorilerine göre 3 ayrı gruba dönüştü-
rülecek olan ekiplerle:
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İlk okul çağı: 9 ile 10 yaş arası çocuklardan oluşan grubumuz günümüzde oynanmayan oyunları araştırıp 
buldukları oyunları Sur sokaklarında tekrar canlandırmayı hedeflemektedir. 

Orta okul çağı: 11 ile 13 yaş arası çocuklardan oluşan grubumuz geçmişte anlatılan hikaye ve masalları ye-
tişkinlerden dinleyerek kayıt altına almak ve bu kayıtların deşifre edilmesi beklenmektedir. Deşifre edilen 
masallar, cinsiyetçi anlatıdan dönüştürülerek baskıya hazır hale getirilerek kitaplaştırılacaktır. 

Lise çağı: 14 ile 16 yaş arası çocuklardan oluşan grubumuzu üç ayrı çalışma konusu belirleyerek gruplara 
ayırılacak. Çalışma konuları; etnik köken ve dinler; yok olmaya yüz tutmuş meslekler ve Sur’un mimari yapısı 
ve tarihçesiyle ilgili araştırmalar yapmak ve bu kapsamda mülakatlar yapılması hedeflenmektedir. Mülakat-
lar deşifre edilerek kurum arşivine alınacaktır. 

Çalışmamız covid 19 pandemisinden dolayı uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle planlanan takvim-
lerde gerçekleştirilememiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 
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1.4. Haklara Destek/ Kurumsal Kapasite Programı
(Hakikat Adalet Hafıza Merkezi)
Hakikat-Adalet Ve Hafıza Merkezi’nin geliştirmiş olduğu alt hibe programı ile örgütlerin kurumsal kapasite-
lerini geliştirmeleri için geliştirilen fon programından kurumumuz faydalanmıştır. Bu program kapsamında 
uzman desteği ile kurumun mevcut durum analizi yapılıp “örgüt yönetimi-insan kaynağı” başlığında örgütün 
güçlenmesi ve kapasitesini geliştirmek hedeflenmiştir. Program kapsamında RACİ MATRİXİ tablosu gelişti-
rilmiş, kurumun bir yıllık ofis giderleri ve ekipman ihtiyaçları karşılanmıştır. 

Bu proje kapsamında, öncelediğimiz alanlardan biri olan “barış” çalışmaları da yürütülmüştür. Barış çalış-
masını bir uzman desteği ile farklı kurumlardan temsilcilerin de katıldığı 9 kişilik bir grup tarafından yürütül-
mektedir. Barış çalışma grubu yaptığı tartışmaların sonucunda modüller oluşturarak bu modüllerin yaygın 
bir şekilde uygulanması için çalışmalar başlatacaktır. Çalışma online olarak devam etmektedir. 
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1.5. Karantina Dönemi Telekonferansla Psikososyal Destek Atölyesi
(Sivil Toplum İçin Destek Vakfı)
115 Çocuktan aldığımız geri dönüşler, çocuklar karantina ve sokağa çıkma sınırlamasının başladığında süreci 
anlamlandırmakta zorlandıkları ve kendilerini güvensiz, endişeli, sıkılmış ve kötü hissettiklerini ifade ettiler. 
Yaşadıkları korku ve endişeler, yakın geçmişte güvenlik nedeniyle ilan edilen uzun süreli sokağa çıkma ya-
sakları (2015-2016) nedeniyle çatışma sürecini anımsatması korkularını beslemiş, geçmişte yaşadıkları trav-
mayı tetiklemişti. Çocukların, pandemi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle; özellikle evde kalmak ve dışarıya 
çıkamamak, okula gidememek gibi zorunlu değişimlerden olumsuz etkilendikleri de görülmektedir. 

Pandemi süreciyle birlikte gelişen yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ve bu ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde 
yeni yöntem arayışlarımız oldu. Çocukların “Evde Kal”malarını destekleyecek etkinlikler ve aynı zamanda 
farklı ihtiyaçlarını karşılayacak programlar oluşturmaya çalıştık. Hazırlanan programlardan biri de “Telekon-
ferans Psiko- Sosyal Destek Çalışması” oldu. Telekonferans çalışması içinde psiko-sosyal destek atölyeleri, 
sanat atölyeleri, yaşam becerilerini geliştirme, masal okuma ve ailelere- çocuklara psikolojik destek vb. içe-
riklerde çalışmalar yürüttük. Çocuklarla gerçekleştirilen destek çalışması 2 ay süreyle oluşturulan 2 grupla 
toplamda 8 ayrı faaliyet yürütülmüştür. Çalışmaya 17 gönüllü aktif destek sağlamıştır. Çalışmanın sonucun-
da çocuklar ve bakım verenlerinden alınan geri bildirimler sonucunda elde edilen veriler ışığında bir rapor 
yazılmış ve yayınlanmıştır. 
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1.6. Etki Ölçme-İzleme/ Kurumsal Kapasite Destek Fonu
(Sivil Toplum İçin Destek Vakfı)
Rengarenk Umutlar Derneği olarak sahada yoğun bir çalışma tempomuz olmasına rağmen yaptığımız çalış-
maların etki analizini yapamadığımız yaptığımız çalışmaların sonuçlarını verilerle ortaya koymakta zorlanı-
yorduk. Bu nedenle kurumsal kapasite desteğiyle etki ölçme ve izlemeyi bir faaliyet alanına dönüştürdük. 
Etki izleme ve ölçme çalışmasıyla, yürütülen çalışmaların sonucunu daha etkin bir şekilde görebilmek ve 
veriye dönüştürebilmek amacıyla her çalışmaya uygun yöntem ve izleme araçlarının (anket formları, testler, 
mülakatlar, odak grup çalışmaları vb. ) kullanılması, elde edilen verilerin raporlandırılması hedeflenmektedir. 
Aynı zamanda elde edilen verilerin savunuculuk faaliyetleri açısından birer materyale dönüştürülmesi de 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.   

1.7. Sur’da Çocukların Oyun Oynama Hakkı/ İzleme çalışması
(Etkiniz AB Programı)
Çalışma alanımız olan Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Suriçi bölgesinde, çocuk oyun alanlarının çocuk hakları-
na uygunluğunu izleyerek; mevcut durumu ve ihlalleri görünür kılmak, bunları raporlamak ve etkili politika 
geliştirebilmek için gerçekleştirilecek savunu faaliyetlerinin dayanağını oluşturmayı hedeflemekteyiz. Ça-
lışmayı yürütecek ekibin oluşturulmasıyla birlikte saha çalışmaları başlatılmıştır. Suriçi’nde var olan parklar, 
Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) yer alan belgelerden yola çıkarak oluşturulan göstergeler referans 
alınarak alan taraması yapılmıştır. Yine çalışma kapsamında araştırma sınırları içinde olan 7 mahalleden top-
lam 115 çocuğa anket uygulanmış ve 25 ebeveynle mülakat gerçekleştirilmiştir. Anket uygulanan çocuklar 
içerisinden gönüllü olan 13 çocukla odak grup çalışması ve 7 mahalle muhtar ve/veya azasıyla görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yorumlanarak raporlandırılacak ve etkin bir savunu faaliyeti yürütüle-
cektir. Rapor yazım aşamasında olup 2021 yılında yayımlanacaktır.    

2. PAYDAŞ KURUM VE AĞLAR

Diyarbakır Barosu Çocuk Komisyonu Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası
Shu-Der İHD Amed Çocuk Hakları Merkezi
Der-Mez Hayata Destek Vakfı
Bomovu Amed Şehir Tiyatrosu
Sabancı Vakfı Diyarbakır Sanat Merkezi
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Lotus Genç Alan
Etkiniz Ab Programı Çocuk Çalışmaları Derneği
STDV Mordem Sanat Merkezi
Kültür İçin Alan Amidart
Protect Defenders Disa
Friedrıch Ebert Vakfı Tarlabaşı Toplum Merkezi
STGM Her Yerde Sanat-Sirkhane
TMMOB Önce Çocuklar Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı
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2.1. Basında RUMUD
Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD) için 2020 yılı, kurulduğu 2017 yılından itibaren en fazla basında yer 
aldığı bir yıl oldu. Bunun en büyük sebebi ise derneğin artan kapasitesi ile birlikte gerçekleştirdiği faaliyet 
alanlarında ve sayılarındaki artış olduğu söylenebilir. Ayrıca pandeminin başlarında ‘’Telekonferans Atölye-
leri’’ için yürütülen ‘’ Dayanışmanın Ev Hali’’ kampanyası da basında oldukça fazla yer almıştır. RUMUD, 2020 
yılında internet gazetesi, internet televizyonu, yerel ve ulusal basın gibi birçok farklı mecrada kendisine yer 
bulmuştur. RUMUD’un basındaki görünürlüğünün artması ile derneğin ulusal ve uluslararası alandaki bili-
nirliğinin artması gözlemlenmiştir. 
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2020 yılında çıkan haberler linklerinden bazıları;

https://twitter.com/K24Turkce/status/1216758929654452226 

https://www.youtube.com/watch?v=2_uTpOiMyE8&feature=youtu.be 

https://t24.com.tr/haber/rengarenk-umutlar-dernegi-sur-daki-cocuklar-icin-dayanismanin-ev-hali-adin-
da-bir-bagis-kampanyasi-baslatti,872706 

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2020/04/22/sur-cocuklari-icin-dayanismanin-ev-hali 

https://youtube.com/watch?v=U7PLoWqgk-0&t=19s… 

Podcast | Salgında dayanışma hikayeleri: Yalnız olmamanın mutluluğu 

https://mucadelegazetesi.com.tr/haber-sur-daki-cocuklara-rengarenk-bir-hayat-sunuyorlar-99211.html 

https://twitter.com/Fongogo_/status/1310895435893092352 

https://bianet.org/kurdi/zarok/232692-li-amede-akademiya-mafen-zarokan-we-were-vekirin

http://dernekha.com.tr/2020/10/14/rengarenk-cocuk-haklari-akademisi-basliyor/…

https://bianet.org/bianet/yasam/232673-diyarbakir-da-cocuk-haklari-akademisi-aciliyor 

2.2. Yürütülen Kampanyalar
Van Başkale’de yaşanan deprem sonrası dernek olarak yaklaşık 250 çocuğa oyuncak gönderildi.

Ağrı’da bir köy okulunda okuyan 40 çocuğa giysi desteği sunulmuştur. 

Köy okullarına (4) oyuncak ve kırtasiye desteği sunulmuştur.   

2.3. Mali Durum 
2020 gelir-gider tablosu  

MALİ TABLO

TOPLAM GELİR TOPLAM GİDER DEVREDEN

532.078,37

401.780,64

130.297,73
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TL Yüzde

Bireysel Bağışlar 13.590 %3

Fon/ Hibeler 518.488,37 %97

Genel Toplam 532.078,37 %100

GİDERLER

TOPLAM GELİR TOPLAM GİDER DEVREDEN

78%

16%
6%

BİREYSEL BAĞIŞLAR FON/HİBELER

3%

97%

GELİRLER
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TL Yüzde
İnsan Kaynağı 313.508,15 %78

İdari 63.643,49 %16
Genel Hizmetler 24.629,01 %6

Genel Toplam 401.780,65 %100

Üye sayısı: 23

Gönüllü sayısı: 30   

Kitap Kütüphanemizde 4000 binin üzerinde kitap bulunmaktadır.  

Oyuncak kütüphanemizde yaklaşık 200 oyuncak bulunmaktadır.  
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