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DİREKTÖRDEN
Suriye’deki şiddet ve ondan doğan insani kriz 2013 yılına damgasını
vuran afet oldu. Yıl sonuna kadar çatışmalarda hayatını kaybettiği
tahmin edilen 125.000 kişi ile Suriye içinde yerinden edilmiş
6.5 milyon insan ve komşu ülkelere yerleşmek zorunda kalmış
2.5 milyon Suriyelinin ihtiyaçları ve bunların nasıl karşılanacağı
konuşuluyor. Biz Hayata Destek olarak Türkiye’ye sığınmayı seçmiş
binlerce Suriyeliye kapasitemiz ve kaynaklarımız el verdiğince gıda, gıda
dışı malzemeler ve psiko-sosyal destek sağlamaya devam edeceğiz.
Bu yıl, insani yardımda temel ihtiyaçların giderilmesinde yenilikçi bir
yöntem denedik. Nakit vermeden nakit yerine geçen ve sadece gıda,
temel hijyen malzemesi ve kışlık kıyafet satın alınabilen elektronik
kartlı bir yardım sistemi kurduk. Hatay ağırlıklı olmak üzere Kilis ve
Şanlıurfa’da kamp dışına yerleşmiş özellikle hassas 3.500’ün üzerinde
Suriyeli aileye kartlı nakit yardımı yaptık.
Bu yardımlarımız sonucu çok müthiş bir geri dönüş aldık bu programdan
yararlanan Suriyeli ailelerden. Çoğunluğun ihtiyaçlarına dayandırılarak
hazırlanmış tek tip yardım paketleri yerine özel ihtiyaçlarını gidip
kendileri karşılayabildikleri bir destek mekanizmasından çok memnun
kaldıklarını bildirdiler.
Böylece Hayata Destek olarak bizim için de yardım sağlamada
yeni bir dönem açılmış oldu. Yereldeki ekonomiyi gerçek anlamda
desteklediğimiz, lojistik masrafları kıstığımız ve çok daha etkili bir
yardım sağladığımız bir sisteme geçtik.
Hatay’da kurduğumuz iki “Hayata Destek Evi”miz Suriyeli ve yereldeki
ailelere ulaştığımız sosyal koruma etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
Çocuklar, gençler ve kadınların ağırlıklı olarak geldikleri, güvenlikli bir
ortam buldukları ve psikolojik rahatlama ile beraber sosyal etkileşim
ve normalleşme imkanları buldukları toplum merkezleri bölgede büyük
ilgi topladı. Suriyeli mülteciler için 2012’nin sonunda başlattığımız
ve 2013’te genişlettiğimiz insani yardım programımızı 2014’te aynı
düzeyde devam ettirebilmeyi ümit ediyoruz.
2013’te bizim için önemli olan bir diğer girişim de çocuk işçilerin
kullanılmasına karşı başlattığımız kampanya oldu. Yerinden edilmişlikle
başlayan ekonomik, siyasi ve sosyal güçlüklerin Şanlıurfa, Adıyaman,
Batman’dan gelen aileleri çocuklarıyla beraber mevsimlik tarım işçiliğine
mecbur bıraktığını gördük. Çoluk çocuk çadırlarıyla il il dolaşan ve
bazen toplu geçici konaklama kamplarında kalan bu ailerlerin çalışma
ve yaşam şartlarını iyileştirmek kadar çocuk yaşta çalışanların haklarını
koruyan bir ses olmamiz gerektiğini de fark ettik. Mevsimlik tarım
işçiliğindeki çocuk işçi sayıları arttıkça biz de Hayata Destek olarak
bu artışa dur demeye devam edeceğiz.
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PROJELERİMİZ
Suriyeli Mülteciler İçin İnsani Yardım; Hayata Destek, Nisan 2011 yılından bu yana
Suriye’deki çatışmaları yakından takip etti. 2012 yılında Türkiye’ye giriş yapan ve
kamp dışında kalan mültecilerin sayılarının artmasıyla, bölgede acil yardım projelerine
başladı. “Kırıkhan Toplum Merkezi”, “Altınözü Hayata Destek Evi”, projeleri ile
kamp dışında kalan mültecilere destek oluyoruz.
Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Farkındalık Programı; 2012 yılından bu yana
Türkiye’de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla sahada ve saha
dışında çalışmalar yürüterek 2013 yılında faaliyet alanımızı genişlettik.
Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP); Mahalle Afet Gönülleri Vakfı ve Mavi Kalem
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Sivil Toplum Afet Platformu
projesini başlattık.

www.hayatadestek.org
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Suriyeli Mülteciler için İnsani Yardım
2012 Ekim ayı itibariyle başladığı insani yardım projeleriyle Hayata
Destek, kamp dışındaki Suriyeli mültecilere çeşitli yardımlarda bulundu.

Her yeni gün 125 Suriyeli
bebek, mülteci olarak
dünyaya geliyor.

Suriye’deki çatışma durumu kötüleşmeye devam
ederken Türkiye’ye mülteci akışı yavaşlamaksızın
sürüyor. Kamp dışında bulunan Suriyelilerin hizmetlere
erişimi ve geçimlerini sağlamaları her geçen gün daha da
zor bir hal alıyor. Hatay’da bulunan Hayata Destek saha
ekipleri, bu bir yıllık süreçte Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da
kampların dışında yaşayan Suriyeli mültecilere insani
yardım sağlamaya devam ettiler. Türkiye’deki Suriyeli
mültecilerin temel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla
Hayata Destek kartlı nakit desteği ve koruma alanlarına
yoğunlaşıyor.
Kilis ve Hatay’ın ilçelerinde 3.500 aileyi kapsayan
elektronik kart dağıtımı sayesinde her ay gıda ve
hijyen desteği gerçekleştirildi. Kartlı gıda ve hijyen
yardımı programında ailelere 190TL-280TL aylık
yardım yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler her
ay yüklenen kartlarını Hayata Destek Derneği’nin

anlaşmalı olduğu marketlerde kullanabilmektedir. Bu
proje ile faydalanıcılar marketlere giderek ihtiyaçları
doğrultusunda alışveriş yapabilme özgürlüğüne sahip
olmaktadır. Faydalanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için bölgedeki marketlere yönlendirilmesi ile de yerel
ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
‘Hayata Destek Ev’leri bünyesinde hayata geçirilen
psiko-sosyal projelerle Suriyeli çocukların, gençlerin
ve kadınların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli faaliyet
gerçekleştirmiştir. Şanlıurfa şehrinde ve ilçelerinde kamp
dışında kalan mültecilere yönelik çalışmalarda toplam
12.000’in üzerinde Suriyeliye ulaşıldı. Eğitim desteği
ile beraber kışlık kıyafet ve malzeme yardımı, engellilere
ekipman ve fizyoterapi desteği gerçekleştirildi.

Hayata Destek, yardım çalışmalarını tarafsızlık ilkesine bağlı olarak sürdürmekte ve bu çerçevede ihtiyaç
sahiplerini belirlerken tek bir kaynağa bağlı kalmamaya özen göstermektedir. Muhtarlardan, yerel sivil toplum
kuruluşlarından, daha önce yardım dağıttığı bireylerden aldığı referanslar doğrultusunda faydalanıcı listesini
belirlemektedir. Faydalanıcı haneleri seçerken kullanılan kriterler arasında hane halkında en az bir bebek/yaşlı/
hamile/emziren kadın bulunmaktadır. İhtiyaç belirleme çalışmalarında, haneler teker teker ziyaret edilmiştir.

Hayata Destek’in Bölgeye Ulaştırdığı Malzemeler

9.632

1.000

5.503

466

7.196

32

97

18.000

4.500

9.632

12.423

gıda paketi

psiko-sosyal
destek

eğitim desteği
(öğrenciye okul forması)

fizyo terapi desteği

risk eğitimi
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kışlık malzeme
(battaniye, yatak ve halı
yardımı)

engelli için ekipman
desteği

hijyen paketi

anne ve çocuk
beslenme eğitimi

her ay gıda ve hijyen
yardımı için kartlı nakit

kışlık kıyafet desteği

Suriyeli mülteciler için 2014 yılı içinde planlanan projeler
Kışa Hazırlık, Suriyeli Okullara ve Engelli kişilere destek
Şanlıurfa’nın tüm ilçeleri

Yiyecek ve Hijyen Yardımı Elektronik Kart Programı
Hatay’ın tüm ilçeleri

Narlıca Hayata Destek Evi
Hatay’ın Narlıca İlçesi

Şanlıurfa Hayata Destek Evi
Şanlıurfa Merkez

www.hayatadestek.org
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Kırıkhan Toplum Merkezi
Psikolojik destek hizmeti ve mesleki gelişim eğitimleri veren Kırıkhan
Toplum Merkezi, çatışmada etkilenmiş bireylerin toplumsal ve sosyal
becerilerinin artırılmasını ve bireysel gelişimlerini amaçlayan bir projedir.
Ağustos ayında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde açılan
Kırıkhan Toplum Merkezi, bölgede yaşamakta olan
Türkiyeli ve Suriyeli bireyler için çeşitli psiko-sosyal
destek etkinlikleri düzenlemiş, beceri ve bireysel
gelişim sağlamak için toplum temelli bir yaklaşım
benimsemiştir. Kırıkhan Toplum Merkezi’nde bugüne
kadar düzenlenen etkinliklere çocuk, genç ve
yetişkin olmak üzere yüzlerce kişi katılmıştır. Proje
kapsamında Suriye krizinden etkilenmiş olan bireylerin
psikolojik olarak da desteklenmesi için ev ziyaretleri
gerçekleştirilmiş ve psikolojik ihtiyaç belirlemesi

yapılmıştır. Eylül ayının ikinci yarısından itibaren toplum
merkezimizde yaşam becerileri atölyeleri kapsamında
farklı yaş grupları için kendini tanıma ve anlatma,
karşısındakini anlama, dinleme, sağlıklı iletişim
ve farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenmektedir.
Yetişkinler için el işi ve sanat etkinlikleri, evde doğal
temizlik, ev kazaları için önlemler, güvenli gıda ve
beslenme, mutfakta hijyen, kişisel hijyen, sağlıklı
yaşam, kültürlerarası diyalog ve hoşgörü gibi konularda
farkındalık artırıcı etkinlikler de gerçekleştirilmeye
devam etmektedir.

Kırıkhan Toplum Merkezi Projesi
kapsamında merkez binasında
yürütülmekte olan tüm
etkinlikler ücretsizdir.
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Altınözü Hayata Destek Evi
Temel hedef, krizin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek,
Suriyelilerle bölge halkının birbirlerine yakınlaşmaları için güvenli bir
alan yaratmak. Hayata Destek olarak Altınözü’nde açılan merkezimizde,
Suriyelilere ve bölge halkına destek olduk.
Suriyeli ve yerel bölge halkından çocuklara,
gençlere, yetişkinlere, yaşlılara, kadın-erkek herkese
destek veren merkezimizin yönetimi, uzmanlar,
eğitmenler, danışmanlar, aktivite kolaylaştırıcıları
ve gönüllülerden oluşmaktadır.
Ekibimiz bireysel ve aile çapında görüşmeler,
hizmet yönlendirmeleri, grup aktiviteleri (Oyunlar,
kültürler arası seanslar, sanat, tiyatro, resim, müzik,
fotoğraf atölyeleri gibi kendini ifade etkinlikleri) ile
psikososyal destek; Bilgisayar, Arapça, İngilizce,

Türkçe dil kursları, el işi, kuaförlük kursları ile hayat
becerileri geliştirme; gençler ve yetişkinler için
çocuk bakımı, sağlık, beslenme, ergen yetiştirme,
hamile bakımı, ev içi kazalar gibi konularda
bilinçlendirme grupları ile bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirmekte; Suriyeliler ve yerel halk arasındaki
ortak noktalardan yola çıkarak ortak kültürlerini
paylaşmalarını sağlamak ve bir karşılıklı anlayış
ortamı geliştirmektir.

www.hayatadestek.org
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Bir Dünya Çocukları Parkı
2012’den bu yana Hatay, Şanlıurfa ve Kilis bölgelerinde Suriyeli aileler için
insani yardım çalışmaları sürdüren Hayata Destek tarafından tasarlanan ve
Altınözü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Bir Dünya Çocukları Parkı”
Ekolojik Park projesi tamamlanarak Altınözü Belediyesi’ne hediye edildi.
Konum olarak hem Altınözü’nde bulunan çadır
kente hem de merkeze yakın olan parkta, engelli
çocukların da parktan rahatça faydalanabilmesine
özen gösterildi. Parkın bir diğer önemli özelliği
ise sürdürülebilirlik esaslarına göre tasarlanmış
olması. Kısıtlı bütçe ile ekolojik bir parkın hangi

Reuse/Tekrar kullanım örnekleri bulunuyor.
Parkın içindeki ahşap ev, Antakya’dan toparlanan ikinci el paletlerin de kullanımı ile yapılmıştır.
Çocuk oyun alanının üç tarafını çevreleyen taş duvar için başka bir parkın yıkılan ve betona
çevrilen duvarlarından arda kalan taşları kullanıldı.
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ilkeler izlenerek yapılabileceğini göstererek örnek
oluşturan parkta bulunan evin alt kısmı gölgelik
görevi görmekte ve tekerlekli sandalyeli çocukların
da girebilecekleri bir mekan yaratmaktadır.

Risk Eğitimi
Patlayıcı savaş kalıntılarının yol açabileceği kazalara karşı, kamp dışında
yaşayan Suriyeli ailelere sunumlar yaparak; aileleri çatışma bölgelerindeki
kalıntıların yol açabileceği kaza risklerine dair, kirli bölgeleri tanıma ve
şüpheli cisimlerle karşılaştıklarında alabilecekleri önlemler konusunda
bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Özellikle çatışma bölgelerindeki risklerin zamanla
insanlar için olağan hale gelmesiyle, yetişkinler
ve tehlikenin bilincinde olamayan çocuklar
kaza risklerini göz önünde bulundurmadan
hareket ederek, ciddi yaralanmalar ve kayıplar
yaşarlar. Risk Eğitimi Projesi ile kirli bölgelerde
hareket halindeyken dikkat edilmesi gereken üç
ana kuralla (dur, dokunma-çarpma-vurma ve
seslen-yardım çağır) hareket etmeyi öğretmeye
çalışarak, yaşanabilecek kayıplar ve bu kayıpların
sonuçlarına dikkat çekerek olası kazaları önlemeyi

en aza indirmeyi hedefliyoruz. Risk Eğitimi ekibi,
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kamp dışında bulunan
Suriyeli aileler için, Haziran ayında çalışmalarına
başladı ve hala bölgede çalışmalarına devam
etmekte. Bilgilendirmeler, Suriyeli çocuklara
eğitim veren okullarda ve kabul eden ailelerin
evlerinde yapılmaktadır ve şu ana kadar Kırıkhan
ilçesinde 4.500 kişiye ulaşılarak, riskli durumlara
ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.

www.hayatadestek.org
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Anne ve Çocuk Beslenme Eğitimi
Anne ve Çocuk Beslenme Eğitimi Projesinin amacı; annelere ilk 6 ay
kesintisiz emzirmenin ve 6-24 ay arasındaki dönemde de zamanında ve
doğru bi şekilde çocuk ve anne beslenmesi hakkında bilgiler vermektir.
Ayrıca sosyopsikolojik destek vererek, anne ve çocuk arasındaki psikolojik
bağı güçlendirmenin önemini vurguluyoruz.
Anne ve Çocuk Beslenme Eğitimi Projemizin hedef
grubu, hamile kadınlar ve 0-24 ay arasındaki
bebeklerdir. 0-24 ay arası bebekleri hedef grubunda
belirlememizin sebebi ise kaynaklarda bu aylar
“windows of opportunity” olarak geçmektedir ve
ancak bu aylarda çocuklardaki malnutrisyon ve büyüme
bozuklukları tedavi edilebilmektedir. Tedavi edilmemiş
büyüme bozukluklarının ve malnütrisyonun insan
hayatının her döneminde etkisi vardır. Tedavi edilmemiş
vakalarda ise mantıksal düşünme yeteneğinde bozukluk

ve gerilik (cognitive skills) ve de okul ve iş hayatında
düşük performans gibi negatif etkiler oluşabilir. Büyüme
kontrolü yaparak malnutrisyonlu bebekleri tespit edip
anneleri sorumlu sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz.
Anne ve Çocuk Beslenme Eğitimi projesinde ayrıca
gebelik öncesi ve sonrası psikolojik destek de veriyoruz.
2013 yılı boyunca Beslenme projemiz, Kırıkhan’da
283 emziren, 107 hamile kadına; Altınözü’nde ise 50
emziren ve 26 hamile kadına ulaşmıştır.

Kırıkhan Toplum Merkezi
Projesi kapsamında merkez
binasında yürütülmekte olan
tüm etkinlikler ücretsizdir.
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Savaşın Ardında Kalanlar
Leila, 28 yaşında ve iki çocuk annesi.
Evleri bombalandıktan sonra her şeylerini geride bırakıp
Suriye’yi terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli aile
gibi Türkiye’de bir köy evine yerleştiler. Hiçbir karşılık
beklemeden köy sakinleri tarafından sağlanan evde
yaşamaya başladılar.
İhtiyaç tespiti yaptığımız ziyaretler sırasında ilk kez
karşılaştığımız Leila, hikayesini anlatırken gözyaşlarını
tutamıyor. Savaş nedeniyle mali durumları kötüye
gitmeye başladığı için Suriye’de kafe sahibi olan
eşiyle sorunlar yaşamaya başlıyor. Teyzesinin oğlu da
öldürülünce eşini ve Suriye’yi geride bırakıp binlerce
Suriyeli gibi, iki yıl önce çocukları, teyzesi ve eniştesiyle
birlikte Hatay, Altınözü’ne geliyor.

Çocuklarına bakmak için en kısa zamanda iş bulmak
istiyor. İş bulabilmek için de Türkçe öğrenmesi lazım.
Bu yüzden Leila, son bir yıldır Altınözü Hayata Destek
Evi’nde hem Arapça hem Türkçe okuma-yazma kursları
alıyor.
Hayata Destek’in Ekim 2012’den beri bölgede
yürüttüğü yardım projelerinden faydalanan Suriyelilerin
göç ve yaşam hikayeleri Kerem Yücel’in fotograflarıyla
gazeteci yazar Serdar Korucu farafından derlendi
ve dört dilde yayınlandı. Yayına Hayata Destek
websitesinden ulaşabilirsiniz.

* Kişilik haklarını korumak için faydalanıcının ismi Leila olarak değiştirilmiştir.

www.hayatadestek.org
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Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil
2012 yılından bu yana Türkiye’de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin
önlenmesi amacıyla sahada ve saha dışında çalışmalar yürüterek
2013 yılında faaliyet alanımızı genişlettik.
2013 yılında Ordu ve Düzce illerinde mevsimlik
göçer işçi ailelerin çocukları için psiko-sosyal destek
faaliyetleri, Karadeniz bölgesinde çiftçilere verilen
iyi sosyal uygulamalar eğitimleri ve İstanbul’da
yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek, 20
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “Bu İş
Çocuk Oyuncağı Değil!” kampanyasını, göçer işçi
ailelerin mevsimlik tarımda çalışmaya zorlanan
çocuklarının sağlık, eğitim; ötekileştirilmeksizin
toplumda var olma ve yaşam hakları için başlattık.

14
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Mevsimlik göçer tarım işçisi ailelerin geçici
konaklama yerlerinde düzenlediğimiz
psiko-sosyal destek faaliyetlerimiz içinde,
mevsimlik göçer işçi ailelerin çocuklarını kendilerini
ifade etmeye yönlendiren iletişim atölyeleri,
çocukları hakları konusunda bilgilendiren çocuk
hakları atölyeleri, geçici konaklama yerlerindeki
hijyen sorununa eğilen “Eğlen Öğren Hijyen”
atölyesi gibi aktiviteler yer alıyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin işverenleri
konumundaki çiftçilere yönelik geliştirilen İyi
Sosyal Uygulamalar eğitimlerindeyse, çocuk
işçiliğini önleme başlığı en önemli bileşeni
oluşturdu ve eğitimin verildiği 1.800 çiftçide
konuyla ilgili farkındalık yaratırken, çiftçileri
de görev ve hakları konusunda bilgilendirdik.
Türkiye’deki mevcut 1 milyon çocuk işçi ile
ilgili ulusal farkındalık yaratmak amacıyla
başlatılan “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!”

kampanyası Türkiye’nin Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün 182 No’lu sözleşmesini
imzalayarak verdiği “çocuk işçiliğinin en kötü
üç biçiminin 2015’e dek sonlandırılması”
taahhüdünün de altını çiziyor. Türkiye
kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefleyen
“Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!” kampanyası,
ulusal basını, sosyal iletişim araçlarını
ve İstanbul’daki dış mekan mecralarını
kullanıyor. 20 Kasım’da sokak aktiviteleri ile

başlatılan ve www.buiscocukoyuncagidegil.
com üzerinden devam eden imza kampanyası
ile tüm çocukların ‘çocuk olma hakkı’ için
kamuoyundan destek isteniyor. Toplanılan
imzalar 2014’te ilgili bakanlıklara teslim
edilecek. www.buiscocukoyuncagidegil.com
web sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir, imza
kampanyamıza destek olabilirsiniz.

Çocuk işçiliği, okul tatillerine sığdırılan bir
meşgale değil, çocukların geleceklerini
ellerinden alan bir insanlık sorunudur!

www.hayatadestek.org
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İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimleri
2012’den beri sürdürdüğümüz mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile
mücadele projeleri kapsamında, 2013’te Karadeniz Bölgesi’nde 1.800
fındık bahçesi sahibine “İyi Sosyal Uygulamalar” üzerine eğitim verdik
ve 7.000’den fazla çocukla etkinlikler gerçekleştirdik.
2013 yaz ayları boyunca Karadeniz Bölgesi’nde
fındık tarımı yapılan illeri hedefleyen ‘Fındıkta
Değerli Tarım Projesi’ kapsamında Düzce, Sakarya,
Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde düzenlediğimiz
“İyi Sosyal Uygulamalar” eğitimleriyle 1.800
fındık bahçesi sahibine ulaşmayı başardık.
Mayıs ayında Akçakoca’da düzenlenen eğitici
eğitiminde, yerelden ilgili 20 kişiye iyi sosyal
uygulamalar konusunda eğitim verildi. Eğitim
içeriğinde mevsimlik tarım göçünden etkilenen
işçilerin yaşam koşulları, Türkiye’nin imzacı
taraf olduğu çocuk işçiliğiyle ilgili uluslararası

anlaşmalar ve yasal mevzuat ile tarımda iyi
sosyal uygulama standartları gibi ana başlıklara
yer verildi.
Yerel yönetim, mülki amirlikler ve bölge halkı
tarafından ilgi ve destek gören eğitimler boyunca
fındık bahçesi sahipleri, iyi tarım pratiklerini
tamamlayacak iyi sosyal uygulamalar konusunda
bilgi sahibi oldu. Aynı proje kapsamında uygulanan
“Değerli Çocuk Oyun Mobil” isimli gezici aracı,
Karadeniz bölgesinde her yaştan çocuğa ulaştı.
Gezdiği duraklarda çocuklara renkli ve eğlenceli
eğitsel etkinlikler sundu.

‘İyi Sosyal Uygulamalar’ Eğitimi

16
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Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformu’nu
kurmak üzere çalışmalara başladık.
Sivil Toplum Afet Platformu’nun kurulması ve faaliyet göstermesi yoluyla afet risklerinin azaltılması
ve afet müdahalesi çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasını amaçlayan projenin temel
hedef grubu, Türkiye’de afet risklerinin azaltılması ve afete müdahale alanında çalışan ve çalışma
potansiyeli olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Kamu kuruluşları, üniversiteler, medya, özel sektör,
uluslararası STK’lar, SİTAP’ın hedef grupları arasında yer almaktadır.
SİTAP’ın öncelikli çalışma alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
• İlgili STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı ve koordinasyon sağlaması,
• Afet yönetimi alanında STK’ların kamu kurumlarıyla olan ilişkilerin ve birlikte çalışma olanaklarının
geliştirilmesi,
• Afet yönetimi çalışmaları kapsamında uluslararası standartların, bilinirliğinin ve uygulanırlılığının
arttırılması, eğitici yayınların, raporların derlenerek elektronik ortamda ulaşılabilir hale getirilmesi,
• Afet alanında gönüllü ve profesyonel insan kaynağının geliştirilmesi,
• Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte afet yönetimi çalışmalarına STK’ların yaygın ve aktif
katılımının sağlanması,

www.hayatadestek.org
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Projelerimizi,
tam bağımsız olarak
yürütüyoruz!
Hayata Destek olarak, afete hazırlık, doğal afet ve
çatışma sonrası acil yardım ve kapasite geliştirme
projeleri yapıyoruz.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yürütülmüş olan
insani yardım projelerinde görev alarak deneyim
kazanmış olan ekibimiz, projelere başlamadan
önce, sahayı ziyaret ederek ihtiyaç sahipleri,
kamu yetkilileri ve diğer paydaşlar ile yaptığı
görüşmeler doğrultusunda tamamen bağımsız
ihtiyaç analizi çalışmaları yürütüyor. Faydalanıcılar,
zarar görebilirlik kriterlerine göre belirleniyor.
İhtiyaç analizi çalışmaları projelendirilerek, donör
kuruluşlara sunuluyor. Bütçe revizyonu dışında
donör kuruluşların projelerimize ekleme veya
çıkarma yapma yetkisi bulunmuyor.

18
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Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)
BÖLGE OFİSİ
Hayata Destek, dört yıldır DKH’nin Batı ve Orta Asya Bölge Ofisi temsilciliğini
yürütüyor. Bu proje çerçevesinde, Hayata Destek, DKH’nin stratejik ortağı olarak
bölgede DKH adına ortaklıklar kurma ve izleme, yerel ortaklara proje yönetiminde
ve çeşitli uzmanlık alanlarında destek sağlama ve ‘Batı ve Orta Asya’ olarak
tanımlanan bölgedeki 17 ülkede acil durumlarda anında müdahale edebilme
yetkileriyle çalışıyor.

www.hayatadestek.org
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Afganistan
Afganistan hibe programı çerçevesinde üç farklı yerel proje desteklendi.
Afganistan, deprem, sel, kumfırtınaları ve aşırı
sert kış mevsimi gibi felaketleri sık yaşarken,
ülkede yirmi yılı aşkındır devam eden savaşlar
ve iç çatışmalarla oluşan düşük kapasiteli zayıf
yapılar ve riskle mücadele konusunda yetersiz bilgi
nedeniyle toparlanma sürecinde zorluklar yaşıyor.
Doğal afetler Afganistan’da
yılda yarım milyondan fazla
insanı etkiliyor.

Afganistan’da desteklenen yerel
projeler sel ve kuraklık risklerini
azaltma ve etkilerini önlemeyi
amaçlıyor.

22
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Projelerimizin amacı, bu riskli olaylara karşı
yerel dayanıklılığı ve toparlanma kapasitesini
artırmaktır. Her proje bölgesinde yapılan risk

tespit çalışması sonucu risk azaltıcı önlemler
dahil olmak üzere, kapsamlı ve toplum temelli afet
risk yönetimi planlaması sayesinde kuraklık, sel,
toprak kayması, deprem ve fırtınaların insanların
günlük yaşam ve geçim kaynaklarına etkilerini
azaltmayı hedeflemektedir.

Suriye
Suriye topraklarında 2,5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle
artan şiddet sonucu ülke içinde yerinden edilmiş 6,5 milyon insan en
temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
2,3 milyonu aşkın Suriye vatandaşı, komşusu
olduğu Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan gibi
ülkelere kaçmak zorunda kaldılar. Suriyeliler ya
buralarda bulunan kalabalık mülteci kamplarındaki
ufak çadırlara yerleştiler ya da bölge halkına
sığınarak kendilerine geçici barınma imkanları
yarattılar. Bulundukları yerlerde ve ortamlarda

en temel ihtiyaçları olan yeme, içme ve sağlık
hizmetlerine ulaşmaya, çocukları için eğitim
imkanları bulmaya çalışıyorlar. En önemlisi,
gelirleri tükendikçe hayatta kalma mücadelesi ile
karşı karşıya kalıyorlar. Amacımız komşu ülkelere
yerleşmek zorunda kalmış Suriyeli mültecilere
insani yardım sağlayabilmek.

Çatışmalarda 125.000
Suriyeli’nin hayatını
kaybettiği tahmin ediliyor.

www.hayatadestek.org

23

Irak
2013 yılında Irak’ta ağırlıkla Suriye krizinin oluşturduğu tepkilere
yoğunlaştık. Bu yıl sonuna kadar Kuzey Irak’ta mülteci kamplarında
veya şehirlerdeki yerleşim alanlarında 35.000’in üzerinde mülteciye
insani yardım ulaştırdık.

Irak’ın karşı karşıya kaldığı
kuraklıkların en büyük sebepleri
az yağış, su kaynaklarının
yönetimindeki yetersizlikler,
nüfus artışı olarak sıralanabilir.

24
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Yerel ortaklarımız aracılığıyla, şehirlerdeki
yerleşim alanlarında yaşayan 4.000 civarındaki
aileye ve Khabat mülteci kampında ikamet eden
2.500’e yakın Suriyeli mülteci aileye hayat
kurtarıcı destek sağladık. Bu destek sayesinde
Suriyeli mülteciler her ay düzenli yemek yardımı,

sağlık ve hijyen kitleri, kira yardımı ile beraber
yatak, minder, battaniye, mutfak aletleri, ısıtıcı
ve yakıt gibi kışlık malzeme yardımı aldılar.
İş-Karşılığı-Para Programı çerçevesinde
50 Suriyeli aile gelir yaratma imkanı buldu.

Filistin
Gazze Şeridi’nde artan kuraklıkla mücadeleye yönelik hazırladığımız
3 yıllık proje Ekim ayında hayata geçti.
2012 sonunda meydana gelen Gazze-İsrail
çatışmalarının ardından Gazze halkını desteklemek
amacıyla, yerel ortağımız üzerinden Gazze’de gıda
güvenliği çalışmaları yürüttük.
Ekim ayında başlattığımız kuraklıkla mücadele
projesi sonucunda 240 çiftçi aile yağmur
suyu toplama yöntemleri ile sulama sayesinde

sürdürülebilir su kaynak kullanımı pratiklerine
geçiş yapacak. Buna ilave olarak 350 çiftçi aile
ev kullanımı için çatıdan yağmur suyu toplama ile
su alımı için azaltılmış giderlerin yanı sıra hijyen
koşullarında iyileşme sağlayacaklar.

2012 sonunda meydana gelen
Gazze-İsrail çatışmalarında Gazze
halkı ciddi zarar gördü.

www.hayatadestek.org
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Yardımlarımızda sadece

birinci el ürünler
kullanıyoruz!
İlkelerimiz ve değerlerimiz gereği, onurlu yaşam hakkına inanıyouz.
Ek olarak lojistik çerçevesinden bakınca, sıfır malzemelerle dağıtım yapmanın
zaman kazandırdığını ve iş yükü anlamında daha az maliyetli olduğunu
deneyimlemiş durumdayız.

www.hayatadestek.org
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2013 yılında, gelirlerimizin
%99,69’u projelere yönlendirildi.

28
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FİNANS
Finansal raporlarımız ve denetim raporlarımız herkese açıktır. Aklınızdaki
soruları cevaplamaya önem veriyoruz. Bu nedenle internet sitemizde
denetim raporları da dahil olmak bütün bilgileri bulmanız mümkün. Finansal
evraklarımızı incelemek isterseniz, ofisimizi ziyaret etmeniz yeterli.

www.hayatadestek.org
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Giderler (TL)
2013
GİDERLER (TL)
BAĞIŞÇI
DKH
Arche Nova
Malteser
AAR Japan
UNHCR

PROJE

2013

%

491.225,41

5,16%

33.090,76

0,35%

Türkiye’de Kamp dışında kalan Suriyeli Mültecilere Kışlık Malzeme Desteği

104.044,52

1,09%

Türkiye’nin Güneydoğusundaki Suriyeli Mültecilere Yardım Projesi

737.581,78

7,74%

Diakonie Katastrophenhilfe Bölge Ofisi Projesi
Türkiye’de Kamp dışındaki Suriyeli Mültecilere Malzeme Dağıtımı

Kamp dışındaki Suriyeli Mültecilerin İhtiyaç Analiz Calışması

DKH

Sınır Bölgesindeki Suriyeli Mülteci Ailelere Kartlı Nakit Yardımı Programı

DKH

Gazze Acil Yardım Desteği

DKH-DVV

45.787,83

0,48%

4.887.449,39

51,30%

10.182,27

0,11%

Psikososyal Destek ve Yetişkin Eğitimi yoluyla Yaşamların Geri Kazandırılması

432.105,88

4,54%

Ferrero

Türkiye’de Fındık Sektöründe Bahçe Sahiplerine İyi Sosyal Uygulama Eğitimleri

326.998,78

3,43%

REWE

Türkiye’de Mevsimlik Tarımda Çocuklar için Psikososyal Destek Çalışması

469.416,80

4,93%

28.622,62

0,30%

EU

Bir Öğrenme Aracı olarak Fotoğrafçılık Projesi

DRC

Hatay’daki Suriyeli Mülteciler için Toplum Temelli Psikososyal Destek Projesi

228.194,71

2,40%

DKH

Sivil Toplum Afet Platformu Projesi

91.494,42

0,96%

Suriyeli Mültecilere Yönelik Risk Eğitimi Projesi I

93.036,53

0,98%

699.901,61

7,35%

207.194,67

2,17%

DRC-DDG
DRC-ECHO

Hatay’daki Suriyeli Mülteciler için Toplum Temelli Psikososyal Destek Projesi

AECID / ACF Anne ve Yeni doğan Beslenme Projesi
AAR Japan

Şanlıurfa’daki Suriyeli Mültecilere Destek Projesi

329.299,00

3,46%

DRC-ECHO

Suriyeli Mültecilere Yönelik Risk Eğitimi Projesi II

63.110,11

0,66%

UNHCR
DRC-ECHO
STL

Hatay’daki Suriyeli Mülteci Ailelere Kartlı Nakit Yardımı

189.659,45

1,99%

STK Koordinasyon Projesi

36.882,09

0,39%

Operasyonel Giderler

21.058,79

0,22%

9.526.337,42

100,00%

TOPLAM

Gelirler (TL)
GELİRLER (TL)
Proje Geliri
Bağış
TOPLAM
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2013

ORAN

9.505.278,63

99,73%

25.917,52

0,27%

9.531.196,15

100,00%

www.hayatadestek.org

31

Teşekkürler!
İyi ki Varsınız!
Derneğimize düzenli bireysel bağışta bulunduğunuz ve bizi yalnız bırakmadığınız için
çok teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok değerli. İyi ki varsınız!

Esin Uyar
Dinçer Özsoy
Yeliz Özsoy

Gökçe Alacadağlı
İlhami Özsoy
Esin Arsan
Hayriye Özsoy
Yılmaz Taş
Serap Yelkenci

Zeynep M. Sanduvaç
Gökhan Erkutlu
Diana Gargano

Şeyda Candan Genel
Salim Çağlar
Firdevs Tokalak

Madelon Briet
Süleyman Akkaya
M.Deniz Çağlar
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Bağışlarınıza neden
ihtiyacımız var?
Bağışlarınız, projelerimizin fikir olarak kalmayıp
hayata geçirmemiz açısından çok önemli.
Bağışlarınızla afete hazırlık alanındaki çalışmaları
güçlendirebilir, afet sonrası daha çok insanın
ihtiyacını karşılayıp hakkını savunabilirsiniz.
Projelerimizi İstanbul’da bulunan merkez
ofisimiz üzerinden geliştirip sahada uygulamaya
koyuyoruz. Afet ve risk bölgelerinde yerinde
ihtiyaç tespit çalışmaları gerçekleştirmek,
katılımcı planlama yapmak, fikir geliştirip
projelendirmek için bir merkez ofise ve merkez
ofiste daimi bir ekibe ihtiyacımız var.
İnsani yardım ve iyileştirme çalışmalarımızın
sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için
fonlara ihtiyacımız olduğu gibi, merkez ofis
giderlerimizin proje fonlarından karşılanmaması
nedeniyle, daha fazla projenin hayata geçmesi
için sizlerden gelen bağışlara ihtiyacımız var.
Bize bağış yaparak hayata destek olun!

www.hayatadestek.org

33

ÜYEMİZ OLUN!
Hayata Destek üyesi olarak, en son gelişmelerden haberdar olur, sizinle benzer
ilgi alanları olan yeni insanlarla tanışır, günlük hayatın telaşından uzaklaşıp
desteğe ihtiyacı olan insanların hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşarsınız.
www.hayatadestek.org/uye

info@hayatadestek.org

BEĞENİN, PAYLAŞIN!
Sizlerle bağlantıda olmak istiyoruz. Sosyal medyada bizi takip ederek, saha
deneyimlerimize tanıklık edebilir, adımızı duyurarak daha çok
insana birlikte yardım etmemizi sağlayabilirsiniz.
www.facebook.com/HayataDestek
www.twitter.com/Support2Life
www.youtube.com/Support2Life

DESTEK OLUN!
Hayata Destek’in fonlarının çoğalması, etki gücünün artması ve derneğimizin
sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamına gelir. Küçük veya büyük yapacağınız
her katkının anlamı bizler ve yardım bekleyen insanlar için oldukça büyük!
Desteğinizle/Katkınızla, yardım bekleyen insanların hayatlarına birlikte dokunalım.
Türk Lirası Hesabımız
Banka: Garanti Bankası
Şube: Valikonağı Şubesi (183)
Hesap No: 6297908
Iban No: TR06 0006200018300006297908
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YÖNETİM KURULU
Sema Genel Karaosmanoğlu,
Başkan

Burcu Kuğu Bolak,
Başkan Yardımcısı

Derya Durmaz,
Üye

Cem Çağlar
Üye

Alper Buluş
Üye

FOTOĞRAF KÜNYESİ
Kapak Fotoğrafı

Yoshifumi Kawabata

syf 2-3,7,10,14-15,
18-19,20,26-27

Kerem Yücel

syf 4,12,31,33

Yoshifumi Kawabata

syf 16,28,

Emrah Sakallıoğlu

syf 8,9,11,17,22,23,
24,25

Hayata Destek

syf 13

Tolga Bayraktar

Katip Salih Sok, No 48/1 Koşuyolu Mah
Kadıköy İstanbul 34718
www.hayatadestek.org
info@hayatadestek.org
t: 216 336 22 62
f: 216 336 29 25
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