
 

Değerli Yönetici,  
 
İstanbul’un gözde semti Fener/Balat’ta yer alan ve tarihten esintiler içeren bir binada 
ayrıcalıklı eğitim fırsatlarını yakalarken, bir yandan da kadınlar ve çocuklar için projeler 
üreten bir Sivil Toplum Kuruluşu aracılığıyla sosyal sorumluluk alanında katkı sağlamak 
isterseniz kendimizi sizlere tanıtmak isteriz. 
 
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 
www.soroptimistturkiye.org  adresimizden edinebilirsiniz. TSKF Türkiye’de 19 ilde, 39 kulüp 
ve bine yakın iş ve meslek kadını üyesi ile Eğitim, Ekonomik Güçlendirme, Kadın Hakları, 
Sağlık ve Çevre konularında kadınlar için çalışmalarını 64 yıldır sürdürmektedir. Uluslar arası 
yapımız sesimizi dünyanın dört bir yanına duyurma olanağı sağlamaktadır. Uluslararası 
organizasyonumuz Soroptimist International (SI)’ın Birleşmiş Milletler’de de temsil yetkisi 
bulunmakta, New York, Cenevre, Viyana, Paris, Roma, Nairobi’de Birleşmiş Milletler 
temsilcileri çalışmaktadır. 
 
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun sosyal girişimcilik projesi olan Balat Kültür Evi 
2010 yılından beri Fener/Balat’ta semt kadınlarına ve ziyaretçilere yönelik olarak hizmet 
vermektedir. Balat Kültür Evi, sergi salonu, profesyonel mutfak, Vodina Cafe ve eğitim 
alanları olmak üzere dört farklı tema ile çoklu kullanımlara açık olarak tasarlanmıştır.  Semt 
kadınlarına meslek eğitimleri verilmekte, ürettikleri leziz ürünler Vodina Cafe’de satışa 
sunulmaktadır. Böylece hem onlara ekonomik bir katkı sağlanmakta, hem de meslek 
edinmeleri yoluyla sosyalleşmelerine ön ayak olunmaktadır. Cafe’den ve salonlarımızdan 
elde edilen gelir, yöre halkının ve çocuklarının eğitim ve gelişmeleri için tasarlanan projelere 
aktarılmaktadır. 
 
Siz de eğitim salonlarımızda eğitimler gerçekleştirerek bu güzel projenin bir parçası ve semt 
kadın ve çocuklarımıza destek olabilir, özel ve ayrıcalıklı olduğu kadar donanımlı bir mekanda 
katılımcılara özel günler yaşatabilirsiniz. 
 
Sevgi ve saygılarımızla, 
 
Balat Kültür Evi 
Yürütme Kurulu 
 
 
 
 
Ek: 1 Balat Kültür Evi Eğitim Salonları  
         Kullanım Koşulları 
 

 

 

http://www.soroptimistturkiye.org/


BALAT KÜLTÜR EVİ EĞİTİM SALONLARI KULLANIM KOŞULLARI 
Büyük Salon Küçük Salon 

Kapasite Kapasite 
U Masa Düzeni 20 Kişi U Masa Düzeni 10 Kişi 
Tiyatro Düzeni  35 Kişi     
Kolçaklı Sandalye 25 Kişi     
Sınıf Düzeni  20 Kişi     

    
Ekipman   Ekipman   
Akıllı TV(İnternet Bağlantılı)   TV   
Projeksiyon Cihazı   Projeksiyon Cihazı   
Projeksiyon Perdesi   Projeksiyon Perdesi   
Video Kamera   Video Kamera   
Kablosuz mikrofon   Kablosuz mikrofon   

    
Ücretlendirme   Ücretlendirme   
Salon Kullanım Ücreti/Günlük 250 TL Salon Kullanım Ücreti/Günlük 150 TL 
Salon Kullanım Ücreti/Haftalık(*) 1.000 TL Salon Kullanım Ücreti/Haftalık(*) 600 TL 
Kahve Molası/Gün(**) 300 TL Kahve Molası/Gün(**) 150 TL 
Öğle Yemeği/Kişi(***) 35 TL Öğle Yemeği/Kişi(***) 35 TL 

    
(*) Hafta içi 5 gün için. 2 gün ve üzeri 
eğitimlerde öğle yemeği ve 2 adet kahve 
molası alınması durumunda salon kullanım 
ücreti alınmamaktadır. 

  

(*) Hafta içi 5 gün için. 2 gün ve üzeri 
eğitimlerde öğle yemeği ve 2 adet kahve 
molası alınması durumunda salon kullanım 
ücreti alınmamaktadır. 

  

(**) Max. 20 kişilik 2 kahve molası ücretidir. 
El yapımı börek, kurabiye ile çay ve nescafe 
sunulmaktadır. 

(**) Max. 10 kişilik 2 kahve molası ücretidir. 
El yapımı börek, kurabiye ile çay ve nescafe 
sunulmaktadır. 

(***) Çorba, salata, ana yemek, tatlı ve 
içecekten oluşan menü fiyatıdır. Arzu 
edilirse alakart olarak da zengin 
menümüzden seçilebilecektir. 

(***) Çorba, salata, ana yemek, tatlı ve 
içecekten oluşan menü fiyatıdır. Arzu 
edilirse alakart olarak da zengin 
menümüzden seçilebilecektir. 

 

 


