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DİREKTÖRDEN
2015, hem bölgedeki ihtiyacın boyutu hem de Hayata Destek 
Derneği’nin yardıma ve korunmaya muhtaç yerinden edilmiş 
topluluklar için yaptığı çalışmaların büyümesi açısından zor bir 
yıldı. Hayata Destek’in 60 bin Suriyeli ve Iraklı mülteciye insani 
yardım sağladığı, kurulduğu günden bu yana en fazla sayıda zarar 
görmüş insana ulaştığı bir yılı tamamladık. Mülteci çocuklar, 
özellikle işçi olarak çalışan çocuklar, yıl boyunca çalışmalarımızın 
merkezinde oldu.

2015 aynı zamanda, 23 - 24 Mayıs 2016 Dünya İnsani Yardım 
Zirvesi’ne hazırlık için yapılan görüşmelerde, insani yardım 
faaliyetlerinin daha etkili ve verimli yapılabilmesi adına yerel 
kuruluşlara daha fazla kaynak aktarılması gerektiğinin kabul 
edildiği ve yerelleştirmenin öneminin vurgulandığı umut verici 
bir yıl oldu.

Hayata Destek, bu gelişmeler ışığında, Sivil Toplum Afet 
Platformu aracılığıyla Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını 
biraraya getirerek seslerinin her zamankinden daha kuvvetli ve 
yüksek çıkması için çalışmaya devam etti.

Platform, 24 üye kuruluşu ile güçlenerek, Dünya İnsani Yardım 
Zirvesi öncesinde Ulusal İstişare Toplantısına ev sahipliği yaptı. 
Bu toplantıda Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları biraraya gelerek 
insani yardım faaliyetlerinin geleceğini şekillendirecek önerilerini 
paylaştılar. 

Hayata Destek, şimdiye kadar insani yardım çalışmalarını 
kurumsal desteklerle gerçekleştirirken bu yıl, bireysel destekler 
de amacımıza ulaşmamız için önemli bir katkı sağladı. Kasım 
ayında İstanbul Maratonu’nda yapılan yardımseverlik koşusu 
ile sağlanan destekler yüzlerce mültecinin kışı daha sıcak 
geçirmesine yardımcı oldu. 

Bize güvenerek çalışmalarımızı destekleyen, yurt içi ve yurt 
dışından yardımlarını ulaştıran destekçilerimize teşekkür ederiz.
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Biri 8 diğeri 10 yaşında olan 
iki kız kardeş, 3,5 yıl önce 
aileleriyle birlikte Şam’daki 
evlerini terk ederek Türkiye’ye 
sığındılar.
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ÇALIŞMALARIMIZ
Mülteci Destek: Hayata Destek Türkiye’de sağladığı ayni ve nakit yardımı programlarının 
kapasitesini Suriyeli mülteci nüfusunun artmasıyla birlikte genişletti. Düzenli bir şekilde aylık 
olarak yapılan nakit ve tek seferlik malzeme yardımlarıyla Türkiye-Suriye sınır bölgelerinde 
yaşayan mültecilerin, gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri sağlandı.
 
Mülteci Koruma: 2015 yılında Hayata Destek, Suriyeli ve Iraklı mültecilerin korunmasına yönelik 
çalışmalarına devam etti. Koruma çalışmaları kapsamında mültecilere psiko-sosyal destek 
sağlandı ve ihtiyaç sahibi mülteciler hizmet alabilecekleri kamu kurumlarına yönlendirildi. 
Kentlere, özellikle büyük şehirlere gelen mülteci nüfusunun artması nedeniyle Hayata Destek’in 
çalışma alanına İstanbul Hayata Destek Evi (Toplum Merkezi) eklendi.
 
Çocuk Koruma: Hayata Destek, yürütmüş olduğu çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarını, 
Türkiye’deki sömürüye açık istihdam ortamından etkilenen mülteci çocukları da koruyabilmek 
için genişletti. 2015 yılında çocuk işçiliği konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik yapılan 
kampanyalar ve Karadeniz Bölgesi’nde düzenlenen yaz kampı etkinlikleri çocuk işçiliğini 
engellemeye yönelik çabalara katkıda bulundu. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
Şanlıurfa ilinde mülteci çocuklara yönelik çocuk işçiliğine odaklanan çalışmalar yürütüldü.  
 
Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP): Artan üye sayısıyla, Türkiye’de afetlere hazırlıklı olma 
ve müdahale alanında sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında bilgi paylaşımını, 
kapasite artırılmaya yönelik çalışmaları ve koordinasyonu teşvik etti. SİTAP, ilgili kurumları yıl 
boyunca düzenlenen bir dizi başarılı etkinlikle biraraya getirdi.
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Bugün bölgede bulunan her iki Suriyeli mülteciden birini Türkiye ağırlıyor. Bu mültecilerin 
büyük çoğunluğu kentsel bölgelerde yaşıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli 
hizmetlere ulaşmak konusunda zorluklar yaşayan mültecilerin yaşam koşulları, endişe 
konusu olmaya devam ediyor.

Nakit Yardımı 

MÜLTECİ DESTEK

Hayata Destek 2015 yılında Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilere gıda, hijyen ve gıda dışı ihtiyaçları için 
nakit yardımı sağlamaya devam etti. 

Nakit yardımı sağlanan mülteciler zarar görebilirlik ve 
yoksulluk gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmelerle 
belirlemekte, sağlanan nakit yardımı, mülteci ailelere 

temel ihtiyaçlarını elektronik kartlarla satın alma 
olanağı sağlamaktadır. 

Nakit yardımı her bir aile üyesi için elektronik kartlara 
yüklenmekte, temel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra 
yerel ekonomiyi de desteklemektedir.

Nakit Yardımı 
Aylık 54,080 mülteci 

Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır 
ve Batman 

6 www.hayatadestek.org



7www.hayatadestek.org

Gıda Yardımı ve Kış Şartlarına Hazırlık
Hayata Destek, ihtiyaçlarını satın alabilecekleri marketlere ulaşmakta zorluk çeken  
savunmasız mülteci ailelere ayni gıda yardımı ve kış şartlarına hazırlanabilmeleri için 
yardım sağladı.

Elektronik kartların kullanılabildiği marketlere ulaşımın zor olduğu kırsal bölgelerde ayni yardım aracılığı 
ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı. Kış desteği kapsamında gıda paketlerine ek olarak tüm aile üyeleri için kalın 
giysiler, battaniye, yatak ve ısıtıcılar dağıtıldı.

Gıda Yardımı 
Tek Seferlik 27,800 

mülteci

Kış Desteği
Tek Seferlik 18,740 

mülteci
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Türkiye’ye sığınan 2,5 milyon mülteci, burada yeni bir 
hayat kurmaya çalışıyor. Motosikletinin arkasına yüklediği 

sünger yatakları evine götüren baba da o mültecilerden 
biri. Hayata Destek sayesinde edindiği yataklar, ailesiyle 
sığındıkları mekana ‘ev’ diyebilmelerini kolaylaştıracak.
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Geçim Desteği
Hayata Destek, Hatay’da Suriyeli mülteci ailelerin küçük ölçekli sebze bahçeleri ve 
kümeslere sahip olabilmeleri için pilot bir çalışma olan Bahçecilik Projesini başlattı.

Pilot proje için belirli kriterlere göre 10 mülteci aile 
seçildi. Çalışma kapsamında belirlenen mülteci 
ailelere bahçecilik aletleri kullanımı ve sebze 
yetiştirme yöntemleri konusunda eğitimler verildi. 

Eğitimler sayesinde projeye dahil olan mülteci aileler 
bitki ekimi, bakımı ve yetiştirilmesi aşamalarını takip 
ederek bahçelerini sürdürebilir hale getirmeyi öğrendi.

Bahçecilik;
Hatay’da 10 mülteci aile

Bahçecilik projesine katılan ailelerin belirlenmesinde, 
projeye katılma konusunda istekli olmalarının yanı sıra 
kullanılacak bahçelerde sebze yetiştirmek için uygun 
toprağın bulunması ve kanatlı hayvan yetiştirmek 
için yeterli büyüklükte alan olması gibi kriterler 
göz önünde bulunduruldu. Proje için kullanılacak 
bahçelerin sahiplerinden izin alınarak çalışmalar 
başlatıldı.

Hatay’da başlayan Bahçecilik Projesi, mülteci ailelerin 
kendi kendilerine yetebilmeleri için destek vermeye 
devam ediyor. Pilot projenin başarılı olması halinde 
2016 ve sonraki yıllarda bu alanda daha çok Suriyeli 
mültecinin mutfak giderlerini karşılaması için geçim 
desteği sağlanabilecek. 
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Mamoon ve ailesi, ikisi de evli olan oğullarıyla 
birlikte bir buçuk yıl önce Hama’dan Türkiye’ye 
gelmişler. Mamoon’un büyük oğlu çalışırken 
üzerine düşen elektrik kablosu nedeniyle hayatını 
kaybetmiş.

“Bombalardan ve ölümden kaçmak için 
Türkiye’ye geldik ancak ölüm burada da buldu 
bizi.”

Küçük oğlu, inşaatlarda gündelik işçi olarak 
çalışmaya devam ediyor. Daha önce hiç bahçe 
işi yapmamış olan Mamoon’a neden Bahçecilik 
Projesine katılmak istediğini sorduk.

“Üç ay önce oğlumu kaybettim ve hâlâ onun yasını 
tutuyorum. İnşaatlarda çalışabilecek kadar genç 
değilim. Bazen aileme hiç faydam olmadığını 
düşünüyorum. Bu iş beni hayatta tutacak ve 
dertlerimi unutmama yardımcı olacak.”

Tohumların ekildiği ilk gün Mamoon, bahçesinin 
hazırlıklarını tamamlarken çok heyecanlı 
görünüyordu.

“Taze sebzeler ailem için çok iyi olacak.  
Bahçemiz ürün verdikçe ailemiz zorluklara daha 
güçlü göğüs gerecek.”

“Sebze yetiştirmek, benim için 
güzel bir uğraş ve soframıza 
katkısı da olacak”
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Hayata Destek Evleri - Toplum Merkezleri
Hayata Destek Evleri, mülteci çocuklar, gençler ve yetişkinler için yürütülen koruma 
programının odağında yer almaktadır. Hayata Destek Evlerinde, ihtiyaçlar ve kaynakları 
temel alarak, mültecilerin ve zarar görmüş toplulukların psiko-sosyal etkinliklerle 
iyileşmelerine katkıda bulunmak ve değişme ayak uydurmalarına yardımcı olmak 
amaçlamaktadır. 

Hayata Destek Evleri’nde mültecilere yönelik sağlık, 
eğitim, hukuki hizmetler, malzeme yardımı ve 
koruma alanında temel hak ve hizmetlere erişimi 
kolaylaştırmak için bilgilendirme ve farkındalık 
yaratma oturumları düzenlendi.

Hayata Destek, psiko-sosyal oturumlarıyla, gençlere 
ve yetişkinlere hayatlarındaki stres ve kaygılarla baş 
etmeleri konusunda yardımcı oldu.

Hayata Destek Evleri ayrıca Suriyeli mülteciler ile 
yerel halk arasındaki iletişimi ve sosyal uyumu 
geliştirmek için eğlence etkinlikleri düzenledi.

Hayata Destek Evleri, bireylerin deneyimlerini 
paylaşmaya ve becerilerini geliştirmeye teşvik 
edildiği güvenli ortamlar sağlamaya devam ediyor.

MÜLTECİ KORUMA 

Psiko-sosyal 
Destek

12,130 
mülteci, Hatay

11,280 
mülteci, Şanlıurfa

420  
mülteci, İstanbul
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Hayata Destek Evi Yaşam Becerileri Programı’na katılan Usame 40 yaşında. Türkiye’ye iki sene önce İdlib’den, 
evleri bombalandığı için göç etmek zorunda kalmış bir tarih öğretmeni aslında. Dört çocuk babası Usame 
şimdilerde Türkiye’de mevsimlik tarımda işçi olarak çalışıyor.

Usame Hayata Destek Evi’nde Türkçe ve İngilizce kurslarına devam ediyor, spor ve müzik etkinliklerine katılıyor.  
Türkçe öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını, komşuları ile ilişkilerini geliştirdiğini söylüyor. Dil kurslarını Hayata 
Destek Derneği’nin ona sunduğu büyük bir fırsat olarak görüyor. 

“Müzik dinlemek, şarkı söylemek, spor yapmak sadece eğlence gibi gözüküyor, oysa sağlık için, ruhumuz 
için önemli. Şarkı söylerken beni üzen şeyleri unutabiliyorum. Futbol oynarken yeniden genç oluyorum, güçlü 
olduğumu hissediyorum. Burada geçirdiğim zamanlar hayatı yeniden sevmemi sağlıyor.”

“Eskiden öğretmendim, şimdi 
öğrenciyim”
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Özel İhtiyaçlar Fonu
Özel İhtiyaçlar Fonu, mültecilerin hizmetlere 
erişmede yaşadıkları sorunları çözmek için kullanılan 
bir kaynaktır. 

Hayata Destek Derneği Vaka Yönetimi ve Özel 
İhtiyaçlar alanında çalışan ekipleri bir inceleme ve 
koruma süreci sonrasında zarar görmüş bireylerin 

özel ihtiyaçlarını belirler. İhtiyaçların belirlenmesinde 
ev ziyaretleri ve yüz yüze bilgilendirme görüşmeleri 
yapılır. Süreç, Hayata Destek saha ekiplerinin 
mültecilerin söz konusu ihtiyaçlara erişimini  
sağlamasıyla tamamlanır. 

“Eşimle akraba evliliği yaptığımız için çocuklarımızda görme 
bozukluğu var. Görmede ve okumada zorluk yaşıyorlar. Benim için 
en önemli şey onların okuyabilmesi. Büyük hayalleri gerçekleştirmek 
için küçük şeyler çok önemli olabiliyor. Çocuklarımın gözlükleri olsa 
doğru şekilde tedavi edilseler okula gitmek ve eğitimlerine devam 
etmek için daha istekli olurlardı.”

Hayata Destek, Özel İhtiyaçlar Fonu kapsamında Samar ve 3 
çocuğunun göz muayenesi yapıldı ve doğru tedaviye erişerek gözlerine 
uygun gözlüklere kavuşmaları sağlandı. 

“Çocuklarım artık derslerini çalışırken sorun yaşamıyorlar. Okula 
gittikleri için çok mutlular. Gözlükleri olmadan okumaları imkansızdı. 
Gelecekleri ile ilgili endişelerim vardı. Şimdi hepsi çok iyi öğrenciler 
oldu. Yüksek notlar alıyorlar. Ailemizin geleceği onların eğitimlerine 
devam etmesine bağlı.”

Samar’ın en büyük endişesi, çocuklarının 
görme bozukluğu nedeniyle derslerinden  
geri kalmaları.
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Toplumsal Etki
Toplumsal Etki Projeleri Suriyeli mültecilerin ev 
sahibi topluluklar ile sosyal uyumu geliştirmeyi ve 
mülteci toplulukların aidiyet duygusunu yeniden 
oluşturmayı amaçlıyor.

2015 yılında Hatay’da gerçekleştirilen toplumsal 
etki yaratmaya yönelik projeler kapsamında okul 
bahçeleri yenilendi, mülteci ve ev sahibi çocuklar 

için Geçici Eğitim Merkezi bünyesinde ana okulu 
açıldı. Ayrıca mülteci ve yerel halkın birlikte kullandığı 
ortak eğlence alanı yenilendi ve şehir içi ulaşımı 
kolaylaştırabilmek için toplu taşıma olanakları 
geliştirildi. 

Toplumsal Etki Projeleri ile Hatay’da toplam 1.500 
kişiye ulaşıldı.

Hayata Destek Derneği Narlıca İlköğretim Okulu 
bahçesinde oluşturduğu yeşil alan ve kurduğu 
oyun bahçesi ile mülteci ve Hataylı çocukların 
birlikte eğlenerek vakit geçirdiği alanlar yarattı. 

“Hayata Destek Ekibi yaz boyunca öğrencilerin yeni öğretim yılının ilk gününde 
tertemiz bir okulla karşılaşmaları için özveriyle çalıştı. Hazırlanan bahçe, 

kurulan oyun grupları öğrencilerin sosyalleşmesi ve birlikte oyun oynaması 
için güzel bir ortam sağladı. Yeşil alan düzenlemesi öğrencilere yeşili sevme ve 
koruma bilinci aşılayacak. Öğrencilerimizin aileleri okul saatleri sonrasında okul 
bahçesinde buluşup sosyalleşmeye başladı. Veliler de okulu sevmeye başladı 

ve artık çocuklarının eğitimi ile daha yakından ilgileniyorlar.”

Narlıca İlköğretim Okulu Müdürü 
Murat Sakman
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2014 sonbaharında Suriye’den Irak’ın kuzeyine 
sıçrayan şiddetten kaçan 30 bin kadar Ezidi 
Türkiye’ye sığındı. Hayata Destek Ekipleri bugün 2 
binden fazla Ezidi’ye ev sahipliği yapan Diyarbakır 
Fidanlık Kampı’nda mültecilerin hayatlarına destek 
oluyor. Psiko-sosyal etkinlikler ve temel ihtiyaçlara 
yönelik yardımlarla, 2015 yılı içinde kampta 
yaşayan 350’ye yakın aileye ulaşıldı. Çadırından 
dışarıya tedirgin gözlerle bakan bu Ezidi çocuk da, 
Fidanlık Kampı’nda dağıtılan yardımlar sayesinde 
edindiği battaniyeyle kışın soğuğundan korunan 
mültecilerden sadece biri.
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Ezidi Mülteciler için Psiko-sosyal Destek
Ezidi mültecilere verilen psiko-sosyal destek 2015 
yılında da devam etti. Hayata Destek yılın ilk yarısında  
Batman’daki Ezidi mültecilere psiko-sosyal destek  
sağladı. Psiko-sosyal destek kapsamında özellikle 
kadınlara yönelik beceri geliştirme ve bilinçlendirme 
oturumları düzenlendi. 

Projenin ikinci kısmı ise Diyarbakır Fidanlık Mülteci 
Kampı’nda devam etmekte. Hayata Destek Ekipleri 
2015’te kamp alanında resim, grup etkinlikleri ve 
gençlik kulübü gibi psiko-sosyal destek faaliyetlerinin 
yanı sıra okul öncesi çağdaki çocuklar için anaokulu 
etkinlikleri düzenlendi.

Psiko-sosyal Destek 
Batman ve Diyarbakır 

2,350 
Mülteci çocuk, genç  

ve yetişkin 
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Ezidi Mülteciler için Psiko-sosyal Destek Suriyeli ve Iraklı Mülteciler için Vaka Takibi
Batman ve Diyarbakır’daki Suriyeli ve Iraklı mültecilere nakit yardımı ve kış desteğine 
ek olarak vaka takibi hizmeti sunuldu.

2015 yılında en çok ihtiyaç sahibi olan mülteciler 
belirlenerek özel ihtiyaçlarına yönelik olarak, 
doğrudan  Hayata Destek Vaka Takibi Ekiplerinden 
destek almaları sağlandı. Kamp dışında yaşayan 
mülteciler için bilgilendirme oturumları düzenlendi. 

Hayata Destek Vaka Takip ekipleri, ilgili kurumlara 
kayıt yaptırma, oturma izni alma, evlilik ve doğum 
belgeleri, eğitim olanakları, sağlık hizmetleri ve 
malzeme desteğine erişim konularında mültecileri 
yetkili kurumlara yönlendirdi. 

Vaka Takibi 

480 
Mülteci

Diyarbakır ve  
Batman 
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200 children
daily in Ordu

200 children
daily in Şanlıurfa

Child protection 
activities:

360 women
in Şanlıurfa

Hayata Destek beş hafta boyunca her gün yaklaşık 
200 çocuğa ulaştı ve bu çocukların çoğu atölyelere 
düzenli olarak katıldı.

Hayata Destek Ekipleri, mevsimlik tarımda çalışan 
ailelerle yaptığı görüşmelerde tarım işlerinde 
çalışmanın çocukların bedensel, psikolojik ve zihinsel 
gelişimleri üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. 
Bu çalışmaların bir benzeri Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde Şanlıurfa ilinde de gerçekleştirildi. 

Hayata Destek, çocuk işçiliği ile ilgili farkındalığı 
arttırmak için halka açık bir imza kampanyası 
başlattı. İmza kampanyası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde mevsimlik tarım işleri ile ilgili bir 
araştırma komisyonunun kurulmasını sağladı. 
Farkındalığı arttırmak ve konunun gündemde 
kalmasını sağlayabilmek için sosyal medya araçları 
kullanıldı. 

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği
ÇOCUK KORUMA

Günde 200 
çocuk Ordu

Günde 200 
çocuk Şanlıurfa

360 
kadın Şanlıurfa

Hayata Destek, geçtiğimiz yıllarda başladığı mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile 
mücadele çalışmalarına 2015 yılında devam etti. Karadeniz Bölgesi Ordu ilinde fındık 
hasadında çalışan çocuklar için psiko-sosyal etkinlikler ve yaratıcı atölyelerin olduğu 
yaz okulu çalışmalarının yanı sıra saha araştırmaları da yapıldı. 
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Mülteci Çocukların Korunması
Şanlıurfa Hayata Destek Evi 2015 Mayıs ayından bu yana çalışmak zorunda kalan mülteci 
çocukların belirlenmesi ve bu çocukların psiko-sosyal destek almalarını, becerilerini 
geliştirmelerini ve özellikle eğitim konularında kamu hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak 
adına çalışmalar yürütüyor. 

Çocuk alanında düzenli yapılan psiko-sosyal etkinliklere  
ek olarak spor, tiyatro ve benzeri eğlenceli etkinlikler 
yapıldı. Şanlıurfa’da, çalışan mülteci çocuklar için 
festivaller, yüzme havuzu günleri, müze ziyaretleri ve 
kamp gezileri gerçekleştirildi.

Çalışan çocukların aileleri için çocuk işçiliğinin olumsuz 
etkilerini konu alan bilinçlendirme oturumları yapıldı.

Çocuk koruma 
Şanlıurfa 380 

mülteci
çocuk

850 
mülteci
aile
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Sivil Toplum Afet Platformu

Sivil Toplum Afet Platformu üyeleri, 2016 Mayıs 
ayında İstanbul’da yapılacak olan Dünya İnsani 
Yardım Zirvesi öncesi gerçekleştirdikleri hazırlıklara 
ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde birçok 

etkinliğe katıldı. Platform, Türkiye’de sivil toplum 
kuruluşlarının afet müdahalesi konusundaki 
kapasitelerini artırmak için çeşitli araçlar geliştirdi 
ve eğitimler verdi.

Sivil Toplum Afet Platformu, afetlerde zarar gören ve risk altındaki topluluklarla 
çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına açık bir platformdur. Platform, insani 
yardım standartlarını geliştirerek, Türkiye’de afet yönetimi ve insani yardım alanlarında 
işbirliğine, bilgi paylaşımına ve savunuculuk çalışmalarına odaklanmaya devam etti.

Dünya İnsani Yardım Zirvesi, Ulusal İştişare Toplantısı, Haziran 2015
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Irak’ın Sincar bölgesine yapılan 
saldırıların ardından on binlerce  
Ezidi, Türkiye’ye sığındı.
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Hayata Destek, her yıl, tüm harcamalarını kapsayan kurumsal denetimler yapmaktadır. 
Denetim raporlarımız kamuya açıktır ve internet sitemizde paylaşılmaktadır. Tüm 
kurumsal sistemlerimiz, hesap verebilirlik ilkesiyle çalışmaktadır.

MALİ DURUMUMUZ
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Giderler

47,37%
Gıda Güvenliği

19,19%
Acil Yardım

30,09%
Koruma

2,87%
Çocuk Koruma

6,47%
Ağ Oluşturma

Gelirler

97,03
Proje Gelirleri

1,12% 
Bağışlar

1,86% 
Genel Giderler

Verimlilik 

92,26%
Doğrudan Proje 

Maliyetleri

7,74%
Dolaylı Maliyetler

Proje Gelirleri 

Bağışlar

Genel Giderler

Toplam

€ 8.471.006,53 

€ 97.719,04

€ 161.965,99

€ 8.730.691,57

Dolaylı Maliyetler

Doğrudan Proje Maliyetleri 

Toplam

€ 674.460,98 

€ 8.041.682,66

€ 8.716.143,64

Koruma

Acil Yardım

Çocuk Koruma

Gıda Güvenliği 

Ağ Oluşturma

Toplam

€ 2.614.198,47

€ 1.667.527,86

€ 249.517,95

€ 3.593.829,48

€ 562.373,41

€ 8.687.447,16
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Toplam Proje Giderleri € 8.687.447,16

PROGRAM BAĞIŞTA BULUNAN YER TOPLAM (EURO)

Koruma AAR Japan Sanliurfa € 57.154,45

Koruma Open Society Foundations Sanliurfa € 26.172,09

Koruma Medecins Sans Frontieres Sanliurfa € 17.223,85

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe - AA Sanliurfa € 273.531,65

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe - NIN Batman € 235.029,15

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe Istanbul € 21.670,96

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe Istanbul € 35.968,02

Koruma The UN Refugee Agency Hatay € 1.109.068,41

Koruma Medecins Sans Frontieres Sanliurfa € 118.510,37

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe Istanbul € 140.673,90

Koruma International Organization for Migration Sanliurfa € 220.367,62

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe Istanbul € 21.487,15

Koruma Diakonie Katastrophenhilfe - NIN Diyarbakır € 148.796,39

Koruma Medecins Sans Frontieres Sanliurfa € 98.089,86

Koruma Swiss Agency for Development and Cooperation Istanbul € 90.454,59

Ağ Oluşturma Diakonie Katastrophenhilfe Istanbul € 435.419,33

Ağ Oluşturma Diakonie Katastrophenhilfe Istanbul € 58.070,17

Ağ Oluşturma European Commission Istanbul € 68.883,91

Gıda Güvenliği Diakonie Katastrophenhilfe - AA Hatay € 1.153.741,64

Gıda Güvenliği Diakonie Katastrophenhilfe - AA Sanliurfa € 530.973,20

Gıda Güvenliği The UN Refugee Agency Hatay € 597.190,68

Gıda Güvenliği GOAL International Hatay € 55.913,97

Gıda Güvenliği GOAL International Hatay € 153.693,75

Gıda Güvenliği Diakonie Katastrophenhilfe - ECHO Diyarbakır € 1.102.316,25

Acil Yardım Diakonie Katastrophenhilfe - AA Sanliurfa € 162.745,62

Acil Yardım AAR Japan Sanliurfa € 128.009,11

Acil Yardım Medecins Sans Frontieres Sanliurfa € 305.204,68

Acil Yardım Diakonie Katastrophenhilfe - AA Sanliurfa € 412.171,40

Acil Yardım AAR Japan Sanliurfa € 27.705,63

Acil Yardım Medecins Sans Frontieres Sanliurfa € 429.732,51

Acil Yardım Parcic Sanliurfa € 201.958,90

Çocuk Koruma Her Majesty the Queen in Right of Canada Istanbul € 16.549,60

Çocuk Koruma REWE Group Istanbul / Ordu / Duzce € 216.208,78

Çocuk Koruma UNICEF Sanliurfa € 13.691,59

Çocuk Koruma Terre Des Hommes Istanbul € 3.067,99
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BEĞENDİYSENİZ PAYLAŞIN!
Sizlerle iletişimde olmak istiyoruz. Bizi sosyal medyada takip ederek “projelerle 
ilgili güncel bilgiler alabilir” ve çalışmalarımızı duyurarak daha çok insana yardım 
sağlamamız için bize destek olabilirsiniz.

BİZİ DESTEKLEYİN!
Hayata Destek’in kaynaklarının çoğalması, etkisinin artması, çalışmalarını daha 
sürdürülebilir kılıyor. Küçük veya büyük bulunacağınız her katkının anlamı bizler 
için olduğu kadar yardım bekleyenler için de çok büyük!
 
http://bagis.hayatadestek.org/

www.facebook.com/HayataDestek

www.instagram.com/HayataDestek/STL

www.twitter.com/Support2Life

www.flickr.com/Support2life

www.youtube.com/Support2Life

www.linkedin.com/HayataDestek/SupporttoLife 

Banka Şube Hesap No IBAN

Garanti Bankası
Finansbank
Finansbank
Finansbank

Valikonağı Şb. (183) 
Maçka Şb. (925) 
Maçka Şb. (925) 
Maçka Şb. (925)

6297320
46849836
46262601
46262605

TR71 0006 2000 1830 0006 2973 20 (TL) 
TR39 0011 1000 0000 0046 8498 36 (TL) 
TR55 0011 1000 0000 0046 2626 01 (EURO)
TR44 0011 1000 0000 0046 2626 05 (USD)
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