
SOKAKTA 
YAŞAMAK 

ZORUNDA KALAN 
İNSANLARA 

İNSANİ YARDIM 
VE TOPLUMA GERİ 

KAZANDIRMA

#FarkındalıkBulaşıcıdır
#EvsizinYuvasıSensin



Çorbada Tuzun Olsun Derneği, çeşitli yaş 
gruplarından, farklı meslek, farklı eğitim 
düzeyinden, farklı kültür ve alt 
kimliklerden, farklı dini ve farklı siyasi 
görüşten insanın bir araya gelerek,  sokakta 
yaşayan evsiz insanlar için sürdürülebilir 
çözümler üretmek; farkındalık oluşturmak, 
temel ihtiyaçları sağlamak ve evsizleri 
topluma kazandırabilmek için çalışmalar 
yapan bir dernektir. 

BİZ KİMİZ ?



“Evsiz” diye damgalanan, sokakta yaşayan 
insanların hiçbiri dünyaya evsiz gelmemiştir. 
Toplumsal ön yargılarımız bize onlardan uzak 
durmamızı söyler oysa hepsinin daha önce bir 
ailesi ve bir arkadaş çevresi, sevdiği insanlar 
vardı. Tıpkı bizim gibi… 

Başlarına gelen talihsiz olaylar veya duygusal 
ve sosyal travmalar sebebiyle sokakta 
yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu durum 
hepimizin başına gelebilir.



Geliştirdiğimiz özgün ekosistem modelle 
toplumdan evsiz dezavantajlı bireylerin topluma 
katılabilmesine ve devamında topluma geri 
kazandırılabilmesine yönelik programlar 
yürütmektedir. Her gün sahada oluşturduğumuz 
İnsani Yardım Noktaları’nda, toplumdan 
soyutlanan evsizlere, güvenli ve sağlıklı gıdaya 
mobil gıda bankacılığı ile eriştirmek başta 
olmak üzere diğer temel insani yardımlar 
yaparak destek olmakta ve evsiz dezavantajlı 
bireylerle iletişim kurmaktadır.

NELER YAPIYORUZ ?



BAĞIMLILIK 
REHABİLİTASYON

SOSYAL TRAVMA 
REHABİLİTASYON

İSTİHDAM BARINDIRMA
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1 VEYA 2 AY SÜRESİNCE EKONOMİK İLİŞKİLERE DAHİL 
OLANA KADAR VE ADAPTASYON KURANA KADAR 

BARINDIRILMA; SONRASINDA KENDİ KAZANDIĞI MAAŞ 
İLE BARINMASINA DESTEK.
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE MESLEKİ EĞİTİMLER

GIDA VE LOJİSTİK İNSANİ YARDIM DAĞITIMI

1

TOPLUMA GERİ KAZANIM MODELİ

SAĞLIK HİZMETLERİNE VE 
SOSYAL HİZMETLERE 
ULAŞTIRILINMASI VE 

TOPLUMA KATILIMIN SAĞLANMASI



Bir tas çorba, bizler için bir anlam ifade etmese de, sokakta yaşamak zorunda kalan 
insanların hayatlarını idame ettirmeleri için çok önemlidir.  Çorba ikram ederken 
“Merhaba, nasılsınız?” demek ve onlara hayata tutunmaları için bir dal uzatmak, yalnız 
olmadıklarını hissettirmek amaçlanmaktadır.



Kurulan iletişim aracılığıyla faaliyetlerde 
bulunarak, sokakta yaşayan evsizlerin kimlik ve 
G0(Genel Sağlık Sigortası ve yardımlar) çıkararak 
kayıtlı yaşamasına, sağlık ve sosyal hizmetlerden 
gönüllüler aracılığıyla yararlandırarak topluma 
katılmalarını sağlamaktadır.  

Topluma katılım sağlamalarıyla birlikte modelin 
diğer basamakları; rehabilitasyon, barındırma ve 
istihdam ile evsizleri topluma kazandırmaktadır. 
Daha sonra topluma kazanılan ve dezavantajlılığı 
kalmayan bireyler, gönüllü olarak destek 
olabilmektedir. 

Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak amacımız 
hayata daha çok insanı tutundurabilmek ve 
sokakta yaşayan insanların hayatlarını kendi 
kendilerine idame ettirebilecek bir düzene 
kavuşmalarını sağlamaktır.



Topluma Geri Kazanım modelimizi hayata 
geçirirken, evsizlerin sadece rehabilitasyonları ve 
istihdamları ile değil aynı zamanda temel sağlık 
sorunları ile de ilgilenmeye çalışıyoruz. 

Refakat ediyor, gönüllü ve sponsorluk hizmetleri 
ile sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için 
çalışıyoruz. 

Kimlik sorunu çeken evsizlerin kimliklerini 
çıkartabilmeleri için destek olurken, bir yandan 
güvenliklerinin sağlanması ve haklarının 
korunması adına çalışmalarda bulunuyoruz. 

Bu noktada bir çok rehabilitasyon kliniği, 
hastaneler, sağlık ve hukuk sektöründen 
insanlara ihtiyacımız oluyor. 

Evsizliği ortadan kaldırabilecek kanunlarla ilgili 
çalışacak siyasetçilere ve evsizlerin sosyal 
hizmetlerden yararlanabilmesi için bürokratlara 
ihtiyacımız oluyor.

NELERE İHTİYACIMIZ VAR ?



ÇOCUK ÇALIŞMALARI : AKVARYUM VE SİNEMA ETKİNLİĞİ



ÇOCUK ÇALIŞMALARI : BİLİM VE SANAT ETKİNLİĞİ



“Evsizlik bir barınma sorunu değil, bir 
barınamama sorunudur” diye düşünüyoruz. 
Evsizleri topluma geri kazandırmaya 
çalışırken, sorunun köküne inerek, 
evsizlik sorununun temeli olan sosyal ilişki 
bozukluğunu ortadan kaldırmaya ve 
barınılabilecek bir toplumu hep birlikte 
inşa edebilmek için yeni nesillerde 
farkındalık yaratarak çözümün parçası 
olmalarını hedefliyoruz.

BARINILABİLECEK 
BİR TOPLUM MÜMKÜN!



AKBANK’ın 28. caz festivali kapsamında “Şehrin İyi Hali”nin oluşmasında yer aldık.

İZLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

https://www.youtube.com/watch?v=5HzQzkTCdFI&list=PLQ88S5D0QIsh-WFAZg4gtF23uupDUInrC&index=12


๏ Kurumunuzda ayrılan sosyal sorumluluk/ toplumsal proje bütçelerinizde Çorbada Tuzun 
Olsun’a pay ayırarak, 

๏ Evsiz insanların duş alabileceği, kıyafet değiştirebileceği, hatta geçici süre ile gece barınabileceği 
bir yer tesisi ile, 

๏ Gönüllülerden kıyafet/erzak alımı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımında araç desteği ile, 
๏ Kıyafet, erzak yardımı ile, 
๏ İş – istihdam desteği ile, 
๏ Seminerler ve konferanslar düzenleyerek, 
๏ Evsiz insanlar için farkındalık amaçlı bir kamu spotu ile, 
๏ Çorba kasesi, mercimek, kaşık gibi çorba dağıtımının temel ihtiyaç maddelerini karşılayarak, 
๏ Evsiz insanlar için koşu, futbol turnuvası, tiyatro gibi aktivitelerin organizasyonu ile bilinç 

oluşturarak, 
๏ Meslek öğreterek, 
๏ Kurumunuzun internet sayfalarında, portallarında, şirket içi yazışma ve sosyal medya 

kanallarında konuyu gündeme getirip farkındalık oluşturarak, 
๏ Sosyal market vb. uygulamalardan evsiz insanlar için kontenjan oluşturarak, 
๏ Organizasyonlar için salon/mekan desteği sağlayarak, 
๏ Sürekli psikolojik destek ile,

KURUMSAL OLARAK ÇORBADA TUZUNUZ NASIL OLABİLİR ?



BİREYSEL OLARAK ÇORBADA TUZUNUZ NASIL OLABİLİR ?

๏Bizimle birlikte çorba yaparak veya çorba 
dağıtarak, 

๏Mesleki ve sosyal bilginizi evsiz insanlar için 
projelerimize katarak, 

๏Çevrenizde ve sosyal medyada duyurup 
farkındalık oluşturarak, 

๏ İş imkanları sağlayarak, geçici barınma yardımı 
yaparak, 

๏Kıyafet yardımı yaparak, meslek öğreterek 
yardımcı olabilirsiniz.



SPONSORLAR



PAYDAŞLAR




