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PROJELERİMİZDİREKTÖRDEN 

2014 Hayata Destek için dönüm noktalarıyla anılacak bir yıl oldu.

İlk dönüm noktası, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını 
inceleyecek bir Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulması oldu. 
Türkiye’de mevsimlik tarım işçisi çocuklar ile ilgili farkındalığı 
arttırmak için gerçekleştirdiğimiz kampanyamız kapsamında 
topladığımız ve TBMM’ye sunduğumuz imzalarla Araştırma 
Komisyonu’nun kurulmasını sağladık. Meclis Araştırma Komisyonu 
üyeleriyle konuyla ilgili araştırma ve politika önerilerimizi paylaştık. 
Tüm bunları tek başımıza değil, saatlerce mevsimlik tarımda 
çocuk işçiliğini engellemenin yollarını tartıştığımız, çoğu sivil 
toplum kuruluşu olan onlarca diğer aktör ile birlikte yaptık. Bu 
konuda böyle güzel bir ilerleme katedilmişken, Türkiye’deki 
çocukları mevsimlik tarım işçiliğinden uzaklaştırmak için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İkinci büyük dönüm noktamız, afet riski azaltma ve acil yardım 
alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren 
Sivil Toplum Afet Platformu’nun (SİTAP) artan üyelikleri oldu. 
19 kurumsal, 35 bireysel üye ile birlikte güçlenen SİTAP, kamu 
kurumlarıyla güçlü işbirlikleri kurmanın yanında farklı paydaşlar 
arasında iletişim ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla 
çalışmalarına devam ediyor. Platforma bir yıl daha öncülük 
edecek; kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliğine odaklanmaya devam 
edeceğiz.

Üçüncü bir dönüm noktamız ise politika ve uygulamaları 
etkilemek ve insani yardımı daha ilkeli ve etkin kılmak amacıyla 
kurulmuş bir ağ olan Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi 
(ICVA, International Council of Voluntary Agencies) üyeliğimiz 
oldu. Uluslararası düzeydeki çalışmalarımız 2015’te artarak 
devam edecek.
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PROJELER 2014
Suriyeli Mültecilere Acil Yardım ve Koruma: Hayata Destek, gıda güvenliği ve koruma 
faaliyetlerini sürdürerek Türkiye-Suriye sınırında yaşayan ve sayıları her geçen gün artan 
Suriyelilere destek sağladı. 
 
Acil Yardım Programı: Hayata Destek Irak Sincar ve Suriye Kobani’deki saldırılar sonucunda evlerinden 
ayrılmak zorunda kalan Iraklı mülteciler için Şanlıurfa ve Batman’da acil yardım programı başlattı.  
 
Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği: Hayata Destek, başlatmış olduğu “Bu İş Çocuk 
Oyuncağı Değil” kampanyası ile, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği üzerine toplumda 
farkındalık yaratmayı başardı. Kampanya kapsamında toplanan imzalar, mevsimlik 
tarım işçiliği konusunda bir Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulmasında etkili oldu. 
 
Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek, kurucu ortağı olduğu Sivil Toplum Afet Platformu 
(SİTAP) ile, Türkiye’de afet risklerinin azaltılması amacıyla, afete müdahale alanında çalışan 
ve çalışma potansiyeli olan tüm sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir ağ oluşturdu. 
Hayata Destek, SİTAP kapsamında uluslararası alanda kabul görmüş insani yardım standartları 
ve ilkeleri konusunda farkındalık arttırarak, afete hazırlık ve müdahale konularında kapasite 
geliştirmek için çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. 
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Hayata Destek, Suriye’deki çatışmaların dördüncü yılında, Türkiye sınırına yerleşmek 
zorunda kalan Suriyeliler için başlattığı Nakit Yardımı Programı’na devam ediyor. 

Suriyeli Mültecilere Nakit Yardımı 

Suriye’deki çatışmalar yakın zamanda son bulacak 
gibi görünmüyor ve Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 
sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye’de 2014 yılı 
sonunda %87’si kamp dışına yerleşmiş mülteciler 
olmak üzere toplamda 1,6 milyon Suriyeli mülteci 
bulunuyor. Hayata Destek, Hatay ve Şanlıurfa illerinde 
kamp dışında yaşayan mültecilere yönelik başlattığı 
Nakit Yardımı Programı’na 2014 yılında devam etti. 

Program, ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra yerel 
ekonomiye katkı sağlıyor ve mültecilere ihtiyaç 
duyduklarını satın alma konusunda seçme şansı 
sunuyor. Nakit yardımı, elektronik kartlar vasıtası 
ile gıda ve hijyen malzemelerinin tedarik edilmesi 
amacıyla koşulsuz nakit şeklinde veriliyor. Program 
aynı zamanda satın alınan gıdaların besin değerleri 
ve çocuk beslenmesi konusunda farkındalık 
kazandırmayı da amaçlıyor. Mülteci ailelere verilen 

aylık yardım tutarını adil bir şekilde belirleyebilmek 
için aile büyüklüğü, zarar görebilirlik ve yoksulluk 
gibi kriterlere ek olarak, gıdaya erişim ile ilgili 
gerçekleştirilen görüşme ve analizleri göz önünde 
bulunduruluyor.

Program ile Hatay’ın Altınözü, Narlıca, Kumlu, 
Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan çalışmalarda 
yaklaşık 26 bin, Şanlıurfa’nın şehir merkezi ve 
Akçakale ilçesinde yapılan çalışmalarda ise yaklaşık 
11 bin mülteciye ulaşıldı. Hayata Destek programın 
kaliteli bir şekilde ihtiyacı karşılamaya yönelik 
sürmesini garantilemek için odak grup görüşmleri, 
dağıtım sonrası ziyaretler, anketler gerçekleştirerek 
yakından takip etmeye devam ediyor.
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Hayata Destek insani yardım çalışmalarını, insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık 
ve hesap verebilirlik olan insani yardım prensiplerine dayanarak gerçekleştirir. Yardıma ihtiyacı 
olan insanları, birçok kaynağı gözeterek belirler. En zarar görebilir mültecilerin saptanması ve 
izlenmesinde genel durumu sürekli analiz ve takip eder. Savaştan direk veya dolaylı etkilenmiş 
gruplar, yerel hayır kurumları, mülki amirlikler, uluslararası yardım kuruluşları, çokuluslu 
aktörler ve bağışçılar Hayata Destek’in iletişim ve koordinasyon halinde olduğu paydaşlardır.
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Gıda Güvenliği Programı: Sahadan 
Hikayeler
Basma, savaşta kocasını kaybetmiş 45 yaşında Suriyeli bir kadın. Hayata 
Destek onunla ilk tanıştığında 6 çoçuğu, aile büyükleri ve zihinsel engelli 
ağabeyi ile birlikte yaşıyordu.

Hayata Destek saha ekibi, Eylül ayında Basma ve 
ailesine ilk ziyaretini yaptığında, Suriye sınırına 
yakın olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, ısıtması 
olmayan kendi imkanlarıyla yaptıkları bir çadırda 
yaşamaya çalışıyordu. Basma’nın 20 yaşında olan en 
büyük oğlu ailenin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ekip, biri 
Basma ve çocukları, diğeri Basma’nın annesi, babası 
ve ağabeyi olmak üzere iki farklı değerlendirme yaptı 
ve iki ailenin de program için uygun olduğu sonucu 
çıkınca iki adet elektronik kart sağladı.

Kasım ayında, Hayata Destek ekibi Basma ve 
ailesine gerçekleştirilen yardımı kontrol etmek için 

ziyaret ettiğinde, ailenin Eylül ayında bulundukları 
çadırda olmadıklarını gördü. Ekip, araştırmalar 
sonrasında Basma ve ailesinin Hayata Destek’in 
sağladığı nakit yardımı sayesinde, para biriktirmeyi 
başardığını, kış gelmeden başka bir semtte kiralık 
bir apartman dairesine taşındıklarını öğrendi. 

Basma ve 6 çocuğunun artık başlarını sokacak 
bir evleri ve temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri paraları var. 10 kişilik geniş 
aile, birbirine tutunmaya devam ediyor. “Hayata 
Destek’ten aldığımız para çok değil ama hayatımızda 
çok büyük fark yarattı…” diyor Basma. 

* Kişilik haklarını korumak için faydalanıcının ismi Basma olarak değiştirilmiştir.
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2013 baharında, 6 kişilik bir aile Hatay’ın Kırıkhan ilçesine vardı. Halep’teki 
evlerinden bir bavul ve bir kaç belge dışında hiç bir şey alamadan kaçmışlardı.

Amjad 31 yaşında kör bir adam. Savaş esnasında, 
şiddet ve evinin yakınında sürekli devam eden 
bombardıman sebebiyle gelişen yoğun psikolojik 
stress yüzünden bir sabah görme yeteneğini 
kaybetmiş olarak uyandı. Hayata Destek ekibi 
Amjad ile Kırıkhan’da karşılaştığında, ikizlere hamile 
karısı, 3 çocuğu ve 75 yaşındaki kayınvalidesiyle 
elektriği olmayan, ısınmak ve yemek yapmak için 
odun ve kağıt yakmak zorunda oldukları bir barınakta 
yaşamaya çalışıyordu.

Tüm ailenin geçimi Amjad’in omuzlarındaydı. Fiziksel 
engelinden dolayı iş bulamadı, kalan son birikimi 
ile sigara satarak hayatını kazanmaya çalıştı ancak 
satmaya çalıştığı sigaralara el kondu. Olanaksızlıklar 
nedeniyle çocularının hiçbirini okula gönderemedi. 

Suriyeliler’in tam anlamıyla kabul görmediği yeni bir 
toplumda yaşamak, zaman zaman rahatsız edilmek 
ve çocukların yaşadığı dışlanmaya dayanmak da 
Amjad’in başetmesi gereken zorluklardan biri oldu.

18 ay önce, Hayata Destek ekibi Amjad ile tanıştı. 
Nakit yardımıyla ailenin aylık gıda ihtiyacını güvenli 
ve besleyici bir şekilde karşılamaya başladı. Bu 
mütavazi yardım Amjad’in ailesinin itibarını 
korumasını da sağladı. Amjad, “artık sokaklarda 
dilenmek veya yemek bulmak için çöp karıştırmak 
zorunda kalmıyoruz“ diyor.

* Kişilik haklarını korumak için faydalanıcının ismi Amjad olarak değiştirilmiştir.
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Sosyal Koruma Programı ve Toplum 
Merkezleri 
2014 yılında, Hayata Destek, Hatay ve Şanlıurfa’da sosyal koruma programı 
kapsamında “Hayata Destek Evleri” adıyla iki toplum merkezi açtı. 

Kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteciler için 
açılan “Hayata Destek Evleri”nde yürütülen psiko-
sosyal destek programı, savaştan etkilenmiş aile 
ve bireylerin ihtiyaçları ve olanakları göz önünde 
bulundurularak belirlendi. Hayata Destek Evleri’nde 
gerçekleştirlen aktivitelerle Suriyeli aileler ve yerel 
halk arasında hoşgörü ve anlayışa dayalı ilişkiler 
kurulması için çalışılıyor. 

Hayata Destek Evleri’nde devam ettirilen sosyal 
koruma programının kapsamı, psiko-sosyal destek 
sağlama, farkındalık yaratma, beceri geliştirme, 
yasal yardım, vaka yönetimi ve yönlendirme 
aktivitelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Hayata 
Destek yerinden edilmiş Suriyeliler için özellikle 
kadınlara, çocuklara, gençlere ve engellilere yönelik 
psiko-sosyal destek sağlamaya devam ediyor.
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Şanlıurfa’da Hayata Destek Evi

Şubat ayında açılan Şanlıurfa Hayata Destek 
Evi’nde bireysel ve grup terapileri düzenleniyor. 
Suriyeli bireylerin Şanlıurfa’nın yerel sakinleriyle 
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla yetişkinler 
ve çocuklar için düzenli psiko-sosyal aktiviteler 
yapılıyor. Meslek edindirme ve beceri geliştirme 
eğitimleri, dil dersleri veriliyor. Hayata Destek, 
çeşitli etkinliklere ve verilen eğitimlere ek olarak, 
eğitim ve sağlıkla ilgili kamu kurumlarına erişim ve 
kayıt konularında Suriyeliler’e yasal danışmanlık ve 
yönlendirme sağlıyor. 

2014 yılında Şanlıurfa Hayata Destek Evi’nde spor, 
müzik ve sanatı bir araya getiren, çocukların ve 
gençlerin kaynaşmasını sağlayan Capoeira eğitimi 
verildi. Etkinliklerden bir diğeri ise çocuk hakları 
ile ilgili mesajlar içeren “Sosyal Sirk” aktivitesiydi. 
Çocukların müzik ve tiyatro piyeslerini izlemeleri, sirk 
gösterilerinin bir parçası olmaları sağlandı. Şanlıurfa 
Hayata Destek Evi gerçekleştridiği etkinliklerle 
yaklaşık 5.500 kişiye ulaştı.

Şanlıurfa Hayata Destek Evi’nin temel amacı mültecilerin psikososyal ve ruh 
sağlığını güvence altına alarak, temel haklara ulaşımlarını kolaylaştırmak 
ve mülteci nüfusunun kişisel gelişim ve direncine katkıda bulunmak.
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Hatay’da Hayata Destek Evi 
Hatay’da Nisan ayında açılan Hayata Destek Evi, Suriyeliler ile yerel halk 
arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla psikososyal destek sağlıyor, beceri 
geliştirme ve meslek edindirme eğitimleri düzenliyor.

Hayata Destek Evi’nde, düzenli olarak yetişkinler 
ve çocuklar için psiko-sosyal destek aktiviteleri, 
bebek ve çocuk beslenme pratikleri ve hijyen 
üzerine farkındalık yaratmak için eğitimler veriliyor.
Mültecilerin meslek edinmesi ve becerilerini 
geliştirmesi için sunulan kuaförlük, terzilik, elektrik 
bakım ve bilgisayar programları eğitimlerine, istekler 
üzerine Türkçe ve İngilizce dil kursları eklendi. 

Hatay Hayata Destek Evi’nde çoçuklar için “Bilim 
Festivali” düzenlendi. Festivalde Suriyeli ve Türkiyeli 
çocuklar bilimsel deneyler yaparak hem eğlendi hem 
öğrendi. Suriyeli ve Türkiyeli çocukların birbirleri ile 

iletişim kurmalarını sağlamak için “Kardeş Masallar” 
hikaye anlatım etkinliği yapıldı. Etkinlikte iki kültüre 
özel hikaye ve masalların anlatılmasıyla ev sahibi 
bölge halkı ile mülteciler arasındaki dialog kuruldu.

Hatay Hayata Destek Evi, yaptığı etkinliklerle 
yaklaşık 5.000 kişiye ulaştı. Hem mülteciler hem 
yerel halk için kendilerini ifade edebilecekleri güvenli 
bir ortam sağlamaya devam ediyor. 
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Acil Yardım Programı

2014 yazında Irak’ta Sincar ve Kuzey Suriye’de 
Kobane’de gerçekleşen saldırılar sebebiyle Iraklı 
ve Suriyeliler toplu olarak topraklarını terketmek ve 
Türkiye’ye gelmek kaçmak zorunda kaldı.

Hayata Destek bu insanlık krizinin karşısında, 
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine ve Batman’a sığınmış 
olan mülteci aileler için Eylül ayı itibariyle acil yardım 
operasyonu gerçekleştirdi.

Suruç’ta, mülteci ailelerin bütün üyeleri için kışlık 
kıyafet, taze meyve, mutfak malzemeleri, battaniye, 
soba gibi ev içi destek üniteleri ile birlikte gıda 
paketlerinin dağıtımı yapıldı. Mülteci kamplarındaki 
barınma şartları, ahşap parkenin ve izolasyon 
halılarının tedarik edilmesi ile geliştirildi. Hayata 
Destek ekibi, hijyen şartlarının iyileştirilmesi için 

duş üniteleri, tuvaletler, çeşme ve çamaşır yıkama 
alanları kurdu. 

Batman’da kamp alanlarındaki çadırlar için ahşap 
parke ve izolasyon halısına ek olarak ayrıca kamp 
ve köylerde soba ve yakacak odun tedariği ile 
kışa hazırlık yapıldı. İnsanların kendi ekmeklerini 
yapabilmeleri için ise iki tandır fırını yapıldı. 
Batman’daki en büyük toplu barınağa mülteci 
ailelere mahremiyet sağlamak için özel odalar inşa 
edildi. 

2014’de yaklaşık 3.700 Iraklı ve Suriyeli mültecinin 
yararlanması sağlandı. Daha fazla ihtiyaç sahibine 
ulaşmak için program 2015’e uzatıldı.

Hayata Destek 2014 yazında bölgede baş gösteren yeni şiddet dalgası 
sebebiyle Türkiye’ye kaçan Suriyeli ve Iraklı mülteciler için bir acil yardım 
programı başlattı.
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Acil Yardım Programından Tanıklıklar

Hayata Destek ekibi Hussein ile Batman’ın bir 
köyüne değerlendirme yapmak için gittiğinde tanıştı. 
Doğuştan görme yeteneği olmayan 13 yaşındaki 
Hussein, Sincar’dan ailesi ile birlikte kaçarken çok 
sevdiği müzik aletlerini geride bırakmak zorunda 
kaldı. Keman ve klavye çalabilen ve bir dakika olsun 
müzikten uzak kalmak istemeyen Hussein’ın tek 
isteği yeniden bir müzik aletine kavuşmaktı. Hayata 
Destek ekibi bu ufak dileği sosyal medya üzerinden 

paylaştıktan sonra destekçilerden küçük bir orkestra 
kurmaya yetecek kadar enstrüman gönderildi. 
Hussein’ın artık bir gitarı, klavyesi ve darbukası 
var ve etrafındakileri kendi gibi gülümsetebilmek 
için her gün müzik yapıyor.

14 www.hayatadestek.org

* Kişilik haklarını korumak için faydalanıcının ismi Hussein olarak değiştirilmiştir.
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Savaşın Ardında Bıraktıkları 
Sherifa, Halep’teki dört kardeşi, 
anne ve babasıyla birlikte yaşayan 
16 yaşında lise öğrencisi bir kızdı. 
 
Hayali, insanlara yardım edebilmek 
için doktor olmaktı. Savaş, evlerinin 
çatısına düşen bir bombayla hayatını 
değiştirdi. Sarsıntı ile üzerine düşen 
avize Sherifa’nın yaşam ve ölüm 
arasında mücadele ederek günler 
geçirmesine neden oldu. Sherifa 
hayatta kaldı ama sağ bacağını kaybetti.  
 
Sherifa’nın ailesi, çocuklarının 
üniversiteye gidebilmesi ve tıp 
okuyarak hayalini gerçekleştirebilmesi 
için Suriye’yi terk etmedi. Dört ay 
boyunca her gün kızlarını okula 
götürmeye devam ettiler. Savaşın 
kızışması ve ailede kayıpların 
çoğalmasıyla Sherifa ve ailesi için 
artık ülkede kalmak zorlaşmıştı. Aile 
Türkiye’ye göç etme kararı verdi ve 
bütün zorlukları aşarak Mart 2013’te 
sınırdan geçti. 

Bugün Sherifa okula gitme fırsatı 
yakalayamadığı Hatay’da ailesiyle 
birlikte yaşıyor. Hayata Destek’in 
yardımlarından faydalanarak yeni 
hayatına ve protez bacağına alışmaya 
çalışıyor. 

Hayata Destek, gazeteci 
Serdar Korucu ve fotoğrafçı 
Kerem Yücel ile birlikte, 
gerçekleştirdiği programlardan 
faydalanan Suriyeliler’in hayat 
hikayeleri ve göç yolculuklarını 
derledi. Hayata Destek web 
sayfasından ulaşabileceğiniz 
kitap dört dilde yayınlandı. 
Hikayeler, 15 Mart günü açılışı 
yapılan “Misafir” isimli fotoğraf 
sergisiyle, Suriye’deki savaşın 
4. yılında yarattığı şiddetin 
boyutlarını gözler önüne serdi. 
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Çocuk İşçiliği Farkındalık Kampanyası
Hayata Destek “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil” kampanyası ile, mevsimlik 
gezici tarımda çocuk işçiliğine dikkate çekti ve konuyla ilgili Meclis 
Araştırma Komisyonu’nun kurulmasını sağladı.

Hayata Destek, yıl boyunca sürdürdüğü 
“Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil” kampanyası, 
(www.buiscocukoyuncagidegil.com), ile Türkiye’deki 
mevsimlik gezici tarım işçilerinin sorunlarının ele 
alınacağı bir Meclis Araştırma Komisyonu’nun 
kurulmasını talep eden 40.000’e yakın imzayı 
topladı ve 25 sivil toplum kuruluşunun desteğini aldı. 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde, Ankara’ya 
yapılan ziyaretle TBMM Sözcüsü Cemil Çiçek’e 
kampanyada toplanan imzalar teslim edildi. 
Çabalar sonrasında mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarını araştırmak üzere bir Meclis Araştırma 
Komisyonu kuruldu. Araştırma Komisyonu’nun 
kurulmasının yanı sıra, kullandığı farklı medya 
araçları ile geniş kitlelerin sorunu fark etmesini 

sağladı. Kampanyayı destekleyenler sosyal medyada 
çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Dünya Çocuk Hakları 
gününde İstanbul ve Ankara’da üniversitelerde ve 
toplum merkezlerinde çocuk oyunlarının oynandığı 
sokak etkinlikleri düzenlendi. 

Hayata Destek, Türkiye’de mevsimlik gezici tarımda 
çocuk işçiliğini engellemek için sivil toplum 
kuruluşlarını, sendikaları, yerel yönetimleri, karar 
alıcıları, üniversiteleri ve özel sektör temsilcilerini 
bir araya getirdiği toplantıları yapmaya ve politika 
önerileri geliştirmeye devam ediyor.
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Türkiye’de Mevsimlik Tarım ve Çocuk 
İşçiliği Saha Araştırması

Hayata Destek yürüttüğü araştırmada Adana, 
Afyon, Düzce, Izmir, Konya-Aksaray, Ordu, Samsun, 
Şanlıurfa, Yozgat ve Nevşehir illerinde alçak örtü 
sebzeciliği, kavun, karpuz ekimi, kiraz, fındık, pamuk 
ve barbunya toplama ve şeker pancarı çapası işleri 
yapan mevsimlik tarım işçileri ile görüştü. 

Hane halkı anketleri ile 701’i çocuk olmak 
üzere 1.353 kişinin bilgisine ulaşıldı. Araştırma 
kapsamında 85 derinlemesine görüşme, 8 kadın ve 
3 çocuk odak grup görüşmesi yapıldı. Araştırmada 
sosyal, ekonomik ve siyasi sebeplerden kaynaklı 
yoksulluk döngüsünde sıkışmış çocukların ve 
kadınların deneyimlerine yer verildi. Araştırma, etnik 
köken ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile toplumsal 

dışlama konularını irdeledi. Yıl boyunca, araştırma 
kapsamında seçilen dört çocuğun göç yolculukları 
ve hikayeleri orananeisivar.com web sayfasında 
paylaşıldı. Çalışmaya ilişkin detaylı rapora kampanya 
ve Hayata Destek web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Hayata Destek, 2014 yılı boyunca sürdürdüğü saha çalışmaları ile mevsimlik 
tarım işçilerinin ve çocuklarının yaşam ve çalışma koşullarını inceledi.

17www.hayatadestek.org
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Tarımda İyi Sosyal Uygulamalar 
Eğitimi
Hayata Destek, tarımda iyi sosyal uygulamalar konusunda çiftçiler ve bahçe 
sahibi çocukları ile etkinlikler düzenledi. Yapılan etkinliklerde tarımda çalışan 
çocuk işçilerle ilgili duyarlılık yaratma hedeflendi. 

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) tarafından en kötü çocuk işçiliği 
şekillerinden biri olarak tanımlanıyor. Türkiye’de sorunu 
önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin yeterli olmaması 
ve yönetmeliklerin belirsizliği, çözüm için Hayata 
Destek’i işverene birebir ulaşma yoluna yönlendirdi. 

Hayata Destek Karadeniz bölgesinde çocuk grupları 
için hak temelli atölye çalışmaları düzenledi. Düzce’de 
çalışan ailelerin çocukları için, fındık toplama sezonunda 
yaz kampı aktiviteleri gerçekleştirdi. 

Yaz kampı aktiviteleri, çocuk hakları, yaşam becerileri ve 
iletişim yeteneğinin geliştirilmesi temaları ile hazırlandı. 

Çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi ile kızlar 
ve erkekler için futbol turnuvaları yapıldı. Piknikler 
ve geleceğe dair hedef ve umutlarını geliştirmek için 
meslekleri tanıyabilecekleri geziler düzenlendi. 

Hayata Destek iyi sosyal uygulama eğitimleri ile 
Karadeniz bölgesinin 5 farklı ilinde 34 bahçede bulunan 
3.991 fındık çiftçisine ulaştı.



2014 RAPORU
PROJELERİMİZ

19www.hayatadestek.org

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)

Hayata Destek’in kurucu üyesi olduğu ve 
sekreteryalığını yaptığı Sivil Toplum Afet 
Platformu’nun (SİTAP) ana çalışma alanları, etkili 
bir bilgi paylaşım ağı geliştirmek, sivil toplum 
aktörleri, kamu yetkilileri ve diğer paydaşlar arası 
bilgi akışı ve koordinasyonunu güçlendirmek ve afet 
yönetimi ve müdahelesinde kurumsal kapasiteleri 
geliştiriliyor. 2014 yılında SİTAP çalışma grupları 
sayesinde kapasite geliştirme ve insani yardım ilke 
ve standartları teşvik etme çalışmaları kapsamında 
birçok etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 100 farklı 
kuruluştan 300’ün üzerinde katılımcının dahil olduğu 
etkinlikler gerçekleştirildi.

• Mayıs ayındaki Soma’daki maden kazasını takiben 
gerçekleştirilen ve sonrasında SİTAP’ın geliştirip 
yaydığı 1K2N (Kim, Nerede, Ne Yapıyor) matrisinin 
ortaya çıktığı koordinasyon toplantıları,

• Psikososyal Hizmetler Birliği ile birlikte düzenlenmiş 
olan “İnsani Yardımın Psikososyal Boyutu” üzerine 
bir panel,

• Kamu sektörü-STK işbirliği perspektifinden Suriyeli 
mülteciler üzerine bir seminer,

• Yerel yönetimler ve STK’lar arasındaki bir girişimi 
sunan “İnsani Yardım ilkeleri ışığında Türkiye’deki 
afet risklerini ve müdahale çabalarını azaltmak” 
üzerine bir seminer,

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy 
Belediyesi’nin katılımıyla İtalya’daki Sivil Koruma 
Dairesinin ziyaret edilmesi; kamu sektörü ve STK 
işbirliğinin güçlü yanları, etkinliği ve operasyon 
modellerine dair tecrübelerin paylaşılması etkinliği 

SİTAP, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşları afet risklerini azaltma ve 
Türkiye’deki afetlere verimli bir şekilde müdahale edebilmeleri için bir araya 
getirdi ve aralarındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmalara başladı.
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Bağımsız projeler yürütüyoruz!
Hayata Destek olarak, dünyanın farklı yerlerinde insani yardım projelerinde çalışarak deneyim 
kazanmış ekibimiz ile afet hazırlığı, acil yardım ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları ve 
kapasite geliştirme projeleri uyguluyoruz. Projelerimizde, kalite yönetimi ve hesap verebilirlik 
ilkeleri altında tam bağımsız ihtiyaç analizleri gerçekleştiriyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. 
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2014 yılında gelirimizin %91’i projeler 
için harcandı. 
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Hesap verebilirlik ilkesini benimsiyor, finansal raporlarımızı ve tüm projelerimizi 
içeren denetim raporlarımızı görmek isteyen herkese açıyoruz. Her sene kurumsal 
denetimden geçiyoruz. Finansal her türlü bilgiye internet sitemizden ya da bizi 
ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

FİNANS
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DONÖR / PARTNER PROJE GİDERLER (TL)

DKH Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) Bölge Ofisi 917.315,51

DKH - AA Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Mültecilere Gıda ve Hijyen Yardımı için E-Kart Programı 3.632.374,60

DKH - DVV Psikososyal Destek ve Yetişkin Eğitimi Yoluyla Hayatları Yenileme 260.761,30

AECID Suriyeli Mülteciler için Beslenme Programı, Hatay 162.958,66

AAR Japan Türkiye’de Kamp Dışında Yaşayan Mültecilere Gıda ve Gıda Dışı Yardım Programı 208.934,86

DKH & EU Sivil Toplum Afet Platformu Projesi 320.995.14

EU ZOOM Projesi 21.198,74

REWE Türkiye’de Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme 601.256,52

DKH Gazze Acil Yardım Desteği 94.479,44

DKH - AA Türkiye’de Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için Acil Yardım Programı 4.407.815,45

AAR Japan Suriyeli Mülteciler için Psikososyal Destek ve Ağ Kurma Yoluyla Hayatları Yenileme 1.342.204,69

FERRERO Türkiye’deki Fındık Sektöründe İyi Sosyal Uygulamarı Destekleme 318.006,58

IOM Suriye Krizinden etkilenen Nüfus için Bölgesel Çok-Sektörlü Destek Programı 2.637.434,92

OSF Şanlıurfa’daki Suriyeli Mültecilere Hukuki Destek Programı 252.847,81

UNHCR Nakit Yardımı ve Psikososyal Destek ile Suriyeli Mültecilerin Hayatlarını Yenileme 4.692.052,29

MSF Yerinden edilmiş Suriyeliler için Koruma ve Ruh Sağlığı Destek Progamı 585.449,43

CONCERN Şanlıurfa’da Kamp Dışı Suriyeli Mültecilere Gıda Güvenliği için Nakit Desteği 961.346,76

DVV Arabuluculuk için Eğitim ve Ağ Oluşturma Projesi 186.158,59

DKH Orta Doğu ve Asya’daki Yerel Ortaklara Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri 9.407,40

CANADA FUND Toplumu Duyarlılaştırarak Mevsimlik Tarım da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Etme 701,98

DKH Kamp Dışı Suriyeli Mültecilere Yardım Malzemelerinin Dağıtımı 173.114,26

Çeşitli Küçük Ölçekli Projeler 78.825,74

Gelirler (TL)
2014 %

Kurumsal Gelirler 21.876.715,97 99,58%

Bağışlar (Bireysel ve Özel Sektör) 92.178,61 0,42%

TOTAL 21.968.894,58 100,00%

Giderler (TL)
2014 %

Proje Personel Giderleri 3.964.419,99 18,04%

Operasyonel Personel Giderleri 970.523,84 4,42%

Doğrudan Proje Giderleri 15.628.914,78 71,13%

Operasyonel Giderler 1.011.696,69 4,60%

Yolculuk ve Ulaşım Giderleri 395.315,61 1,80%

TOTAL 21.970.870,91 100,00%
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İyi ki Varsınız…
Projelerimiz çoğalırken eksik etmediğiniz desteğinizle biz de büyüyoruz. Ailemizin bir 

parçası olduğunuz için mutluyuz! 

Teşekkür Ederiz!

Diana Gargano
Makbule Deniz 

Çağlar
Nazlı Deniz Zayim 

Aylin Erkutlu

Ayşem Özbaşaran
Makbule Kurt
Lütfiye Aydın

Ceyhun Göcenoğlu
Selim Erdoğan

Seda Altun 
Şürkiye Nasip Karacık

Safter Taşkent
Mehmet Fuat Deligöz

Ayşe Sezer

Vedat Toprak
Şeyda Candan Genel

Yılmaz Taş 
Çağlar Gökgün

Necmiye Özbaşaran

Emine Güleç
Mine Pehlivan

Zeynep Gündüzyeli
Bilgen Güngör

Onur Aydın

Gökhan Erkutlu
Yeliz Özsoy 

Hayriye Özsoy
Firdevs Tokalak

Gökçe Alacadağlı

Nuran Saysen
Recep Özmerdivenli
Ayhan Esma Türköz

Hanife Gülnur Gürsoy
Selin Şahin

Aslı Alpar
Yasemin Cennet Sünbül

Burak Taş.
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Bağışlarınıza Neden 
İhtiyacımız Var? 
Sahadan toplanan bilgileri İstanbul Merkez 
Ofisimizde ürettiğimiz fikirlerle projelere 
dönüştürüyoruz. Bu projelerin hayata geçmesi 
için sadece projeler için harcanabilecek 
kaynaklara ihtiyacımız var. Bu kaynakları 
bulabilmek, doğru projelere aktarabilmek ve 
sürekli kılabilmek için ise çekirdek bir ekibe 
ihtiyacımız var. İşte bağışlarınıza bu çekirdek 
ekibi oluşturmak için ihtiyaç duyuyoruz. 

Bağışlarınız önemli çünkü projeleri ete kemiğe 
büründüren ekibin var olmasını sağlıyor. Hayata 
geçirmek istediğimiz ya da afet hazırlığı gibi 
daha fazla odaklanmayı arzu ettiğimiz ancak 
kaynak bulmakta yaşadığımız zorluklardan 
dolayı çalışamadığımız bir çok alan var. 

Desteğiniz, ekibimizin Suriye ve Irak’ta yaşanan 
saldırılar sonucu meydana gelen insanlık krizine 
hızla müdahale etmeye devam edebilecek 
kapasite ve kaynağını sağlamaya; Türkiye’ye 
kaçan Suriyeli ve Iraklılar için başlattığımız acil 
yardım programı gibi çalışmaları sürdürmemize 
yardımcı olacak.
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ÜYEMİZ OLUN!
Üyemiz olursanız, son gelişmelerden haberdar olabilir, benzer ilgi alanları olan yeni 
insanlarla tanışabilir ve Türkiye’de ve dünyada ihtiyacı olanlara yardım etmenin 
mutluluğunu yaşabilirsin. 

BEĞENİN, PAYLAŞIN! 
Sizlerle bağlantıda olmak istiyoruz. Sosyal medyada bizi takip ederek saha 
deneyimlerimize tanıklık edebilir, adımızı duyurarak daha çok insana yardım 
etmemizi sağlayabilirsiniz. 

BİZi DESTEKLEYİN! 
Küçük veya büyük, yapacağınız her bağışın anlamı bizler ve yardım bekleyen 
insanlar için çok önemli... Bugün Hayata Destek’e bağışta bulunun! 

Banka İsmi : Finansbank A.Ş.
Hesap : Hayata Destek Derneği
Şube : Maçka Şubesi
Iban No : TR39 0011100000000046849836

www.hayatadestek.org/uye info@hayatadestek.org

www.facebook.com/HayataDestek

www.twitter.com/Support2Life

www.youtube.com/Support2Life

Türk Lirası Hesabı

http://www.hayatadestek.org/media/files/forms/Uye_Basvuru_Formu.pdf
http://facebook.com/HayataDestek
http://www.twitter.com/Support2Life
http://www.youtube.com/Support2Life
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FOTOĞRAFLAR

YÖNETİM KURULU:

Syf 15,28-29

Syf 9,10,12,14

Syf 13,19,20-21,25

Syf 2,4,6,7,8,16-17,18,22,27 Servet Dilber

Servet Dilber

Kerem Yücel

Afife Yıldız

Hayata Destek

Murat ÇekiciSyf 11

Sema Genel Karaosmanoğlu
Yönetici

Burcu Kuğu Bolak
Genel Sekreter

Derya Durmaz
Üye

Cem Çağlar
Üye

Alper Buluş
Üye

KAPAK FOTOĞRAFI



t : 216 336 22 62
f : 216 336 29 25

Katip Salih Sok, No: 48/1 Koşuyolu Mah.
Kadıköy İstanbul 34718

www.hayatadestek.org
info@hayatadestek.org


