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FİNANS
İNSAN KAYNAKLARI
BİZİ DESTEKLEYİN

DİREKTÖRDEN

İnsani yardım alanında zor bir yılı geride bıraktık. 2016,
Türkiye’ye sığınmış Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşe
alternatif olarak burada kendilerine bir yaşam kurma
taleplerinin en yoğun olduğu yıl oldu. Biz de çabalarımızı,
bu değişen ihtiyaçlar doğrultusunda mülteciler için
geçim kaynaklarının desteklenmesi ve çeşitlendirilmesi
çalışmalarına kaydırdık. Yıl sonu itibariyle nakit yardımlarımız
büyük ölçüde tamamlandı. Öte yandan 2012’den bu yana
devam ettirdiğimiz projede, bu son dönemde en geniş
kapsama ulaşmayı başardık, yaklaşık 100.000 mültecinin
hayatına destek olduk. Her ay yaptığımız düzenli nakit
yardımıyla başta gıda ve kışlık malzeme olmak üzere yıl boyu
desteğimizi eksik etmedik. Hayata Destek Evlerimizde psikososyal etkinlikler, hizmetlere yönlendirme ve örgün olmayan
eğitim imkanları sunarak koruma sağlamaya devam ettik. Bu
şekilde 12.000 mülteci çocuk, genç ve yetişkinin psikolojik
ve sosyal olarak iyileşmesine katkı sağladık.
2016, çocuk koruma açısından daha da kurumsallaştığımız
bir yıl oldu. Bu alanda geliştirdiğimiz politikalar ve çalışma
prensipleri doğrultusunda kurum içi yaygınlaştırma
çabalarına hız kazandırdık. Türkiye’de daha çok kişi ve
kuruluşun çocuk koruma odaklı çalışma yapabilmesi için
önümüzdeki yıl itibariyle kapasite geliştirme çalışmalarımızın
merkezine ‘çocuk koruma’yı yerleştirmeyi planlıyoruz.
2016’da kurduğumuz daha güçlü ekiple sivil toplumu
güçlendirme ve koordinasyon işlerine stratejik bir vizyonla
ağırlık verdik, 2017’de de bu çabalarımıza devam edeceğiz.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yarattığımız etkiye inanan ve bizi
gönülden destekleyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.
Yarattığımız umudu katlayarak sürdürebilmek dileğiyle…

Hayata Destek Direktörü
Sema Genel Karaosmanoğlu
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ÇALIŞMALARIMIZ
Mülteci Destek

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlama amacıyla geniş bir yelpazede
faaliyet yürütüyoruz. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar organize ederek uzun dönemde
iyileştirmeyi hedefliyor, psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi çalışmalarıyla en
kırılgan kesimlerden başlayarak mültecilere koruma desteği sağlıyoruz.

Çocuk Koruma

Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor,
özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanıyoruz. Mülteci
krizi ile birlikte ülke içinde çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalarımızı, çalışan
mülteci çocukları da dahil ederek sürdürüyoruz.

Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon

Katılımcı, kapsayıcı ve koordine bir yerel sivil toplum dokusunu insani yardımın yapıtaşı olarak görüyor, etkin
bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumun güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu
çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde
bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim, koordinasyon ve savunuculuk kapasitelerinin
geliştirilmesine öncelik veriyoruz.

Acil Yardım

Olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım
operasyonları yürütüyoruz. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma
koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefliyoruz.

www.hayatadestek.org
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Sayılarla
2016

Çocuk
Koruma
odaklı
faaliyetler

İSTANBUL

ZONGULDAK

1.126
253 411
yetişkin çocuk
48
46
KART

34.864
23.968
1.296
765 1.191
yetişkin

855
104
86

çocuk

TOPLAM
96.913
52.549
5.691
6

E-Kart’la Nakit Yardımı
KART
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9.340

Kışlık Yardım
Ruh Sağlığı Desteği

Psiko-Sosyal Destek
Yaşam Becerileri Oturumu

3.914

Vaka Temelli Müdahale

ADANA

714

55

çocuk

çocuk

429 35

50

aile

çocuk

işveren

333
çocuk

331 929
yetişkin

çocuk

349
154
33

KART

DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

345
153
24

30.111
14.627

BATMAN

MARDİN

KART

1.460
HATAY

31.937
12.494
848 4.612
yetişkin

çocuk

3.742 1.949
yetişkin

1.746
333
230

Özel İhtiyaç Fonu
Okul Derslerine Yardım
Bilinçlendirme ve Farkındalık
Artırma Oturumu

195
55
5

698
488
95
39

çocuk

Sertiikalı Mesleki Eğitim
Okul Kaydı Desteği
Hayata Destek Evi

www.hayatadestek.org

7

Ben zeytin işinde çalışıyorum. Önce zeytin
bahçesinde, o iş bitince de sıkımhanede…
Bahçe sahibi bana çalışmamın karşılığında
nakit para yerine zeytinyağı veriyor. Ben
de zeytinyağı ile kömürü takas ediyorum.
Böylece ısınabiliyoruz, ama kıyafet almaya
paramız olmuyor. İki yıldır çocuklarıma bir
çorap bile alamıyordum. Bugün ilk defa

mağazaya gittik. Sonra oğlum dönüp bana
sordu; ‘Baba yarın bayram mı?’ dedi.
Hepimiz çok mutluyuz. Hele de çocuklar;
bayram yaşıyormuş gibi mutlular. Savaş
bitince, İdlib’e evimize döneceğiz. Fakat
burada dört buçuk seneyi doldurduk bile,
dönüşümüz ne zaman olacak bilmiyorum.
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MÜLTECİ DESTEK

Resmî verilere göre 2015 sonunda, Türkiye sınırları içinde 2,5 milyon Suriyeli mülteci
bulunurken, 2016 sonunda bu sayı 2,85 milyona yükseldi. Türkiye’deki mültecilerin
% 90’ı kamp dışında, şehir merkezlerinde, kasaba ya da köylerde yaşıyor.
Hayata Destek olarak, kamp dışında yaşayan
mültecilerin temel malzeme ve hizmetlere
erişim haklarını odağımıza alarak yürüttüğümüz
Mülteci Destek çalışmaları kapsamında, nakit
yardımı, kışlık yardım, vaka yönetimi, geçim

kaynağı destekleme odaklı çalıştık. İstanbul,
Hatay, Diyarbakır Fidanlık, Şanlıurfa merkez
ve Viranşehir’deki Hayata Destek Evlerimizde
düzenlediğimiz etkinliklerle mültecilerin
hayatlarını farklı bakımlardan destekledik.

www.hayatadestek.org
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Nakit Yardımı
Mültecilerin temel gıda ihtiyaçlarını ve dönemsel olarak kışlık ihtiyaçlarını, kişi
başı belirlenen nakit yardımını tüm aileyi içerecek şekilde hesaplayıp yüklediğimiz
elektronik kartlar (E-Kart) ile alışveriş yaparak temin etmelerini sağladık.
E-Kartla Hayata Destek Projesi aracılığıyla
hayatına temas ettiğimiz binlerce mülteci aileye,
temel ihtiyaçlarını giderirken alışverişlerinde
özgürce tercihte bulunma fırsatını sunduk.
Mültecilerin e-kartlarla temel ihtiyaçlarını
karşılayarak orta vadede ev ekonomilerini ve

geçim kaynaklarını planlamaya odaklanmalarına
imkan tanımayı hedefledik. Faydalanıcılarımızın
anlaşmalı mağaza ve marketlerde yaptıkları bu
alışveriş, aynı zamanda söz konusu bölgelerde
yerel ekonomiye katkı yapılmasını ve mülteciler
ile ev sahibi toplum arasındaki iletişimin
güçlenmesini sağladı.

Nakit Yardımı
Batman
Diyarbakır
Hatay
Şanlıurfa
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96.913
kişi

Kışlık Yardım
E-Kartla Hayata Destek Projesi kapsamında Şanlırufa, Hatay, Diyarbakır, Mardin
ve Batman’da yaşayan mültecilere battaniye, yatak, kalın kıyafet gibi kışlık
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir defalık kış desteğinde bulunduk.
Mültecilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak
için hayata geçirdiğimiz E-Kartla Hayata Destek
Projesi, dönemsel temel bir diğer ihtiyaç olan
kışlık yardımı da içerdi.
Kış başlamadan ihtiyaç sahibi kesime
dağıttığımız e-kartlarla çalışma sahamız olan
5 ilde, faydalanıcılarımız yine yerel mağaza

ve marketlerden kendilerine belirtilen bir liste
dahilinde alışveriş yaparak kışa hazırlıklı
girdiler.
Gıda dışı kışlık yardım kapsamında dağıtılan
e-kartlar, faydalanıcıların, battaniye, yatak, kalın
kıyafet ve ısınma gereçleri alabilmeleri için özel
olarak tanımlandı.

Kışlık Yardım
Batman
Diyarbakır
Hatay
Mardin
Şanlıurfa

52.549
kişi

Biz buraya çok uzaktan, Dara’dan geldik.
Burada koskoca üç kış mevsimini geride
bıraktık, soğuktan korunmak için bir tek
battaniyelerimiz vardı. Bu kış ise kışlık

yardım sayesinde çocuklarım kazak,
mont giyebiliyor. Bize verilen e-kart
ile kendime, eşime, çocuklarıma kışlık
kıyafet aldım. Daha kaç kışı burada

geçirmemiz gerekecek bilmiyorum. Ülkemiz
Suriye için barış hâlâ uzak bir hayal gibi
görünüyor. Geri dönmek istiyorum fakat bu
nasıl mümkün olacak bilmiyorum.

www.hayatadestek.org
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Hayata Destek Evleri - Toplum Merkezleri
Mülteci nüfusun yaşam standartlarını iyileştirmek, yaşadıkları ortama uyum
sağlamalarına destek olmak ve ev sahibi toplum ile ilişkilerini geliştirebilmek için
Hayata Destek Evlerinde çalışmaya devam ettik.
Hayata Destek Evlerimiz İstanbul, Şanlıurfa,
Hatay ve Diyarbakır’da faaliyetlerini bu yıl
da sürdürdü. Mülteci çocukları odağımıza
alarak yürüttüğümüz koruma programında,
faaliyetlerimizi gençler ve yetişkinleri de
kapsayacak şekilde belirledik. Bu çerçevede,
psiko-sosyal destek, bilgilendirme oturumları,
yaşam becerileri geliştirme atölyeleri ve dil
kursları aracılığıyla mültecilerin yaşadıkları
bölgelerde toplumsal hayata dahil olmalarına
destek olduk. Suriyeli nüfusun yoğun olduğu
bölgelerde toplumsal doku ve sosyal uyumun
gelişmesine katkıda bulunacak kültürel aktivite
ve sanat odaklı etkinlikler düzenledik.

Sırtımda bebek, elimde altı yaşında kız çocuğu,
yanımda yaşını almış halam; dördümüz Sincar’dan
kaçmak için can havliyle yollara düştük. Peşimizde
savaş, biz Türkiye’ye ulaşmak için o bitmeyen
yolda nasıl korktuk, nasıl bitap düştük, sözüm
yetmez anlatmaya. Şükürler olsun ki dayandık,
Fidanlık Kampı’na kadar ulaştık. Kızımın yolda dili
tutulmuştu. Nasıl tutulmasın; yaşadıkları, gördükleri
ağır geldi yavruya. Kampta her adımımda gölgem
gibi peşimdeydi. Uyanıp yanında beni görmeyince
ağlamaktan dünyayı yıkıyordu. Herkesten korkuyor,

kaçıyordu. Kızım burada yeniden çocuk oldu. Sağ
olsun öğretmenler, kızıma sahip çıktılar. Onunla

oyunlar oynadılar, resimler çizdiler, şarkılar söylediler.
Yavaş yavaş dili açıldı kızımın, yüzü gülmeye başladı.
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Hayata Destek Evlerimizde ruh sağlığı ve
psiko-sosyal destek çalışmaları kapsamında
mültecilerin yaşadıkları travmaların ve
uyum problemlerinin hafifletilmesi için
çocuk ve yetişkinler özelinde, bireysel ve
grup danışmanlıkları, psiko-eğitim ve grup
aktiviteleri yaptık.
2016’da ilk defa Hayata Destek Evlerimizde
Halk Eğitim ile işbirliği içinde ‘resmî sertiikalı’
Türkçe dil kursları vermeye başladık. Böylelikle
Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına katılımı
için önkoşullardan biri olan dil yetkinliğini
kazanmalarına yardımcı olduk.

Vaka Yönetimi
İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır ve Batman’da yaşayan Suriyeli ve Iraklı
mülteciler arasından temel hak ve hizmetlere erişmekte zorluk yaşayan ihtiyaç
sahipleri, vaka yönetimi ekiplerimiz tarafından belirlendi ve destek almaları sağlandı.
Vaka yönetimi kapsamında, bireylerin Türkiye’deki
hakları ve sorumlulukları, sağlık, eğitim, kayıt,
yasal yardım ve benzeri hizmetlere erişim
konusunda bilgilendirilmeleri; aynı zamanda bu
hizmetlere erişimlerde karşılaştıkları sorunların
çözümü ve özel durumlarda destek sağlanması
için faaliyet yürüttük. İhtiyaca göre ilgili kurumlara
yönlendirme ve süreç takibi yaptık.
2016 boyunca nüfus kaydı, oturma izni işlemleri,
evlilik, eğitim kurumlarına kayıt ve doğum beyanı

gibi bürokratik süreçleri tamamlamakta güçlük
çeken, sağlık hizmeti ve malzeme desteğine
ihtiyaç duyan mültecileri yetkili kurumlara
yönlendirdik, onlara bilgilendirme ve danışmanlık
hizmeti sunduk.
Ayrıca vaka yönetimi ekiplerimizin tespitlerine
dayanarak gerekli görülen durumlarda özel
ihtiyaç fonunu devreye soktuk ve mültecilere
acil ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme ya da
hizmet ulaştırdık.

Vaka Yönetimi
Batman
Diyarbakır
Hatay
İstanbul
Şanlıurfa

3.914
vaka

Maddi sıkıntı çektiğimiz için oğlum da babası, amcası,
abileri gibi gündelik işler bulup çalışıyordu. Daha 10
yaşındaydı ama marangozluktan hamallığa bir sürü iş
yapıyordu. Son dönemlerde çok içine kapanmıştı. Bir
sabah evden çıktı, bir daha dönmedi. Aradık taradık,
izine rastlayan yok. Neredeyse bir sene oldu, çıkar gelir
diye bekliyorum. Hayata Destek çalışanları çocuğumu

ararken çok destek oldular. Ayrıca mahalledeki tüm
kadınlara eğitimler verdiler. Çocukların çalışması

onlara çok zarar veriyormuş, eğitmenler anlatınca daha
iyi anladım. E-kart alıyoruz. Aylık mutfak ihtiyacını
e-kartla karşılıyoruz. Böylece bütçemizi bir şekilde
ihtiyaçlarımıza yettiriyorum. Ev bütçesine katkı için
diğer çocuklarımın çalışmak zorunda kalmasını
istemiyorum. Oğlumu çok özlüyorum.

www.hayatadestek.org
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Geçim Kaynağını Destekleme
2016’da başlattığımız projelerde mültecilere yönelik uzun vadeli iyileştirme
çalışmalarına başladık. Bu projeler kapsamında mültecilere, kendi ayakları üzerinde
durmalarına yardımcı olacak meslek ve dil kurslarından yararlanma imkanı sunduk.
Geçim Kaynağını Destekleme çalışmalarımız
çerçevesinde ilk hedeimizi, kamp dışında
yaşayan Suriyelilere mesleki beceriler ve dil
becerileri kazandırarak istihdam edilmelerini
kolaylaştırmak olarak belirledik. 100’er kişilik
gruplarla başlayan kalkınma odaklı pilot projede,
faydalanıcılarımızdan beklentimiz atölyeleri
düzenli takip etmeleri oldu. Kurslara düzenli
katılımı teşvik etmek amacıyla kurs süresince
katılımcılara kişi başı aylık 650 TL nakit
yardımında bulunduk.
Eğitimleri, yerel ekonomide ihtiyaç duyulan
iş alanlarını önceden tespit ederek planladık.
Projenin hedeindeki faydalanıcı kesimin beceri
ve deneyimlerini araştırarak hangi alanda,
nasıl bir yöntemle işgücü piyasasında aranan

Sertiikalı Mesleki
Eğitim
Hatay, Şanlıurfa

195
kişi
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niteliklere erişilebileceğini tespit ettik. Bunu
takiben, belirlenen 9 farklı çalışma alanında
eğitim modülleri sunduk.
Proje, iki kentte eş zamanlı olarak uygulandı.
Şanlıurfa’da yürütülen projede bölgenin
ihtiyaçları dahilinde katılımcılara, ev-tipi klima
montajı, sıhhi tesisatçılık, gazla çalışan cihazların
bakım ve onarımı, ev-içi doğal gaz tesisatçılığı
konularında kurslar verilirken Hatay’da mozaik,
takı tasarımı, ipek dokuma, hasır örme ve aşçılık
kursları düzenlendi.
Meslek sahibi olmayı isteyen mültecilerin yanı
sıra bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi kesime de
ulaşmayı amaçladığımız projede, bölgesel sosyal
uyuma katkı sağlamayı da hedefledik.

www.hayatadestek.org
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ÇOCUK KORUMA

Türkiye’de uzun süredir çözülemeyen bir sorun olan çocuk işçiliği ile mücadelemiz
kapsamında, okul çağındaki çocuk işçileri tekrar eğitime kazandırdık, bilinçlendirme
oturumları, farkındalık artırma kampanyaları ve savunuculuk faaliyetleri yürüttük.

Savunuculuk

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda
aile fertleri, işverenler ve karar alıcılara
yönelik farkındalık artırma ve savunuculuk
faaliyetlerimizi 2016’da da “Bu İş Çocuk
Oyuncağı Değil” diyerek sürdürdük. Bu
kapsamda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BİLGİ-GÖÇ) ve Sosyal İnovasyon Merkezi
işbirliğiyle ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği’
isimli 8. Yuvarlak Masa Toplantımızı düzenledik.
Mart ayında ‘Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu:
Suriye’den Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut
Durum ve Çözüm Önerileri’ başlıklı konferansta
ise mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini, konunun
paydaşlarıyla masaya yatırdık. UNICEF ve BİLGİGÖÇ işbirliğiyle düzenlediğimiz konferansta,
üniversite, ulusal ve uluslararası sivil toplum
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örgütleri ve ilgili devlet kurumları temsilcilerini
bir araya getirerek, paydaşlar arası bilgi alışverişi
ve koordinasyon yönünde önemli bir adım attık.
Çocuk Koruma alanında bir diğer önemli
faaliyetimiz de iç düzenlemelerimize yönelik
oldu. Çocukların temel haklarına erişimi ve
bu hakların korunmasında sivil toplumun
da sorumluluğu olduğu bilinciyle, dernek
olarak tüm merkez ve sahalarımızın çalışma
şeklini düzenleyen prosedür ve prensipleri
çocuk koruma perspektifiyle güncelleme
çalışmalarına başladık. ‘Çocuk Koruma
Politikası ve Davranış Kuralları’ belgesini
geliştirdik. Çocuk Koruma Politikası’nın tüm
program ve işleyiş mekanizmamıza entegre
edilmesi için çalışanlarımızın tamamını içeren
bir eğitim planını uygulamaya başladık.

Suriye’den iki yıl önce Türkiye’ye geldik.
Buradaki durumumuzla orası arasında
çok büyük fark var. Suriye’de çok rahattık,
çalışmam gerekmiyordu, sadece okula
gidiyordum. Bir buçuk yıl önce çalışmaya
başladım. Önce gündelik işler yaptım,
sonra düzenli bir iş buldum. Bir yıldır cam
atölyesinde çalışıyorum. Hafta sonları

da toplum merkezindeki aktivitelere
katılıyorum. Öğretmenlerim okula
gitmem konusunda benimle çok konuştu,
atölyedeki ustamı ikna ettim. Haftada

dört gün çalışıp iki gün okula gidiyorum.
Biliyorum işim tehlikeli ama çalışmak
zorundayım. Savaş bitince Suriye’ye
dönmek istiyorum. Orada tek sorumluluğum
okul olacak. Burada hayatta kalmak için
çalışmaya mecburum.

www.hayatadestek.org
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Saha Çalışmaları
Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği göçünün yoğun yaşandığı Viranşehir’de Şubat
ayında açtığımız Hayata Destek Evi ile daha önce dönemsel saha ziyaretleriyle
yürüttüğümüz Çocuk Koruma çalışmalarımızda süreklilik sağladık.
Nüfusunun büyük kısmı mevsimlik tarım işçisi
olan Şanlıurfa Viranşehir’de aileler göç yoluna
çıkmadan önce ekiplerimizin hane ziyaretleri
ile çocuk işçiliğine dair farkındalık artırma
çalışmaları yürüttük. Odağında tarım işçisi
kadınlar olan bu çalışmada, işçi hakları ve çocuk
gelişimi eğitimleri de verildi. Hayata Destek
Evimiz çatısı altında ise okul öncesi ve okul
çağındaki çocuklara yönelik eğitsel aktiviteler
ve etüt faaliyetleri düzenleyerek çocukların
eğitimlerine katkıda bulunduk.

Psiko-Sosyal Destek

714
çocuk

Bilinçlendirme ve
Farkındalık Artırma
Oturumu

429 35
aile

işveren

Ders Yardımı

333
çocuk

Okul Kaydı Desteği

55
çocuk

Özel İhtiyaç Fonu

50
çocuk

20
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Viranşehir Hayata Destek Evimizdeki faaliyetlere
ek olarak, hasat döneminde mobil ekiplerimizle
Adana ve Zonguldak’ta okula yönlendirme ve
okul derslerine yardım amaçlı etüt çalışmaları
yürüttük. Bu faaliyetlerimizi aynı zamanda
Hatay ve Şanlıurfa temsilciliklerimizde
sürdürürken, Suriyeli mülteci çocuklara ise
toplum merkezlerimiz bünyesinde destek olduk.
Çocukların psikolojik gelişimine katkı sağlamak
amacıyla çalışan çocuklara yönelik rutin psikososyal destek aktiviteleri düzenledik.

‘‘’Şşşt Suriyeli, getir. Suriyeli, götür’ diyor patron.’’
‘‘Sabah sekiz buçukta
bulaşıkları yıkıyorum, yalnız başıma.’’

‘’Paydos sesini
çok seviyorum.’’

‘‘Saat üçten sonra kızlara
yapılan taciz beni üzüyor.’’

‘‘Dikiş makinesi
benim hayalim değil.’’

‘‘Hasta olmaktan
korkuyorum.’’

‘‘Akşamları çadıra varıyoruz,

GÖÇ
‘’İş yerinde elektrik, hava, yer,
kokular, hepsi kötü.’’
‘‘İşte kaza görmekten
nefret ediyorum.’’

25 ülkede eş zamanlı yürütülen ve Türkiye ayağını
üstlendiğimiz uluslararası kampanya, ‘Şimdi Konuşma Zamanı’
kapsamında İstanbul, Hatay, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir’de
çocuk işçilerle bir araya geldik. Mevsimlik tarım, hizmet,
tekstil ve sanayi sektörlerinde çalışan 12-18 yaş arası çocuklar
kendileri için sıradan bir günü anlattı.

www.hayatadestek.org
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SİVİL TOPLUM GÜÇLENDİRME ve
KOORDİNASYON

Sivil toplum alanında diyaloğu güçlendirmek, bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımını
sağlayabilmek için bu yıl da birçok farklı toplantı ve eğitim düzenleyerek çalışma
alanlarımızda faaliyet gösteren çeşitli paydaşlarla bir araya geldik.
Türkiye’nin en fazla Suriyeli nüfusa ev sahipliği
yapan kenti İstanbul’da, 6 farklı bölgede saha
araştırmaları yürüterek Suriyelilere yönelik ilk
ihtiyaç analizi raporunu hazırladık. Raporun
sonuç bölümünü, bu alanda çalışan 25 farklı
sivil toplum kuruluşunun (STK) katıldığı, çözüm
önerileri atölyesinin ardından tamamladık.
‘İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar
Görebilirlik Değerlendirme Raporu’na web
sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani
Yardım Zirvesi sırasında İdema Kalkınma

22
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Haberleri işbirliğiyle ‘Hep Birlikte Herkes İçin
Kampanyası’nı yürüttük ve Türkiye’de mülteci
alanında çalışan 200’den fazla kurumun,
oluşturduğumuz online platform üzerinden
zirvede görünür olmalarını sağladık.
Suriyeli ve Türkiyeli STK’lar, Suriyeli Dernekler
Platformu işbirliğiyle düzenlediğimiz ‘Suriyeli
ve Türkiyeli STK’lar İstişare Toplantısı’nda ilk
defa bir araya geldi. 75 farklı kurumdan 94
kişinin katıldığı toplantıda, mülteci kriziyle
ilgilenen STK’ların yaşadığı sorunları ve çözüm
önerilerini tartıştık.

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)
Kapasite Geliştirme ve Koordinasyon Çalışmaları
Afet risklerinin yüksek olduğu bölgelerde afete hazırlıklı olunması ve afet risklerinin
azaltılması için yürüttüğümüz çaılşmalarımızı, kurucu üyesi olduğumuz Sivil Toplum
Afet Platformu ile bu sene de devam ettirdik.
‘V. Çalışma Grupları ve Strateji Toplantısı,’
16 Sivil Toplum Afet Platformu üyesi kurumdan
20 temsilcinin katılımıyla düzenlendi. Çalışma
grupları toplantısında iyi uygulama örneği
olarak ‘Afet ve Acil Durum, İş Sürekliliği
Planlaması Pilot Uygulaması Raporu’
paydaşlara sunuldu ve üyelerin aktif katılımıyla
2016-2018 dönemi stratejisi ve öncelikleri
üzerine çalışıldı.
2016 yılı boyunca SİTAP tarafından düzenli
şekilde güncellenerek, Suriyeli ve Iraklı

mültecilere yönelik çalışma yürüten sivil
toplum kuruluşlarının projelerini içeren 1K2N
(Kim, Nerede, Ne Yapıyor) matrisi geliştirildi.
SİTAP’ın da katıldığı Dünya İnsani Yardım
Zirvesi öncesinde, Batı Dışı STK’lar Ağı (NEAR)
ile işbirliği içinde ‘Sivil Toplum Kuruluşları
İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Yerel ve ulusal
29 farklı kurumdan 41 temsilcinin katıldığı
toplantıda, SİTAP üyesi kurumlar, kapasite
geliştirme konularında karşılaşılan zorlukları
ve çözümleri tartıştı.
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ACİL YARDIM

2016 boyunca da yapısal ve lojistik açıdan olası afet durumlarında oluşan acil
yardım ihtiyaçlarını hızla karşılamak üzere hazır bulunduk. Suriye’deki gelişmeleri
odağımızda tutarak çalışma sahalarımızda düzenli durum değerlendirmeleri yaptık.
2016 yılının Mart ayında, Diyarbakır’da
yaşanan çatışmalar nedeniyle zor durumda
kalan Suriyeli ailelere acil yardım kapsamında
destek sağladık. Bölgedeki acil yardım
operasyonumuzda, ekiplerimizin hızla hareket
kabiliyeti sayesinde başarılı olduk.
Bağlar Mahallesi’ndeki bir haftalık çalışmamızla,
yaklaşık 200 mültecinin barınma, gıda ve
kışlık ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca sağlık
hizmetlerine erişimlerine, şehir değiştirmek
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isteyen ailelerin ulaşım masraflarına ve kayıt
işlemlerine yardımcı olduk.
Yıl boyunca, Suriye krizinin yol açabileceği
yeni acil yardım ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak, sınır kentlerindeki saha
oislerimiz vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri
yakından takip ettik. Olası kitlesel sınır
geçişlerinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçlar
ve müdahale durumları için eylem planlarımızı
güncelledik.

www.hayatadestek.org
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Aslında annem de babam da eğitimli
insanlar. Babam Suriye’deyken petrol
mühendisi olarak çalışıyordu. Fakat buraya
geldikten sonra iş bulamadı, geçimimizi
sağlamak için sokakta mısır satmaya
başladı. Ben ve abim de babama yardım
ediyorduk. Eve katkı sağladığım için
mutluydum ama okula giden çocukları
görünce üzülüyordum. Bir gün annem

bir eğitime katıldı. Döndüğünde beni
karşısına aldı ve okula gidemediğim için
çok üzüldüğünü söyledi. Sonra Hayata
Destek Derneği evimizi ziyaret etti.

Neye ihtiyacımız olduğunu sordular.
Babam elektrik tamir işleri yapabileceğini
söyledi, ona ihtiyaç duyduğu aletleri içeren
bir elektrikçi çantası sağladılar. Maddi
durumumuz eskiye göre iyileşti. Bu defa
abim ve bana yardımcı oldular. Okula
gitmemiz için gerekli başvurularımızı
yaptılar. Sınava girdik ve meslek lisesine
gitme hakkı kazandık. Türkçemiz iyi değildi,
Hayata Destek Evi’ndeki Türkçe kurslarıyla iyi
bir seviyeye ulaştık. Şimdi okula gidiyorum.
Özellikle fen bilgisi derslerinde çok iyiyim.
Ben de ilerde babam gibi mühendis olmak
istiyorum.
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FİNANS
Hayata Destek olarak, bu yıl da, tüm harcamalarımızı kapsayan kurumsal denetimler yaptık ve
denetim raporlarımızı internet sitemizde paylaştık. Hesap verebilirlik ilkesiyle çalışmaya devam ettik.

Kurumsal Hibeler

Gelirler

€ 15.289.218,58

Uluslararası STK’lar

€ 13.864.080,46

Birleşmiş Milletler ve BM Kurumları

€ 1.425.138,12

Bağışlar (Kurumsal, Bireysel Bağışlar, Etkinlikler. vb) € 226.943,61
Genel Toplam

Nakit Yardımları

€ 9.453.495

Toplum Temelli Psiko-Sosyal Destek

€ 2.844.029

Vaka Yönetimi / Yönlendirme

€ 1.110.830

Çocuk Koruma (çocuk işçiliği, kaçakçılık,
erken evlilikler, vb.)

€ 553.801

Öğretmen Kapasitesi Geliştirme

€ 484.263

Sivil Toplumu Güçlendirme ve
Koordinasyon

€ 429.654

Toplum Temelli Aktiviteler /
Kültürlerarası Aktiviteler

€ 328.582

Diğer

€ 154.022

Kışlık Yardım

€ 91.871

Genel Toplam

€ 15.450.548

Verimlilik

€ 15.516.162,20

Giderler

Doğrudan Proje Giderleri

€ 14.366.559,74

Proje Operasyonel Giderleri

€ 570.322,30

Hayata Destek Operasyonel Giderler

€ 484.263,22

Diğer Giderler

€ 95.016,94

Genel Toplam

€ 15.516.162,20

* Tüm sayılar bilgilendirme amaçlıdır. Resmî kayıtlar için Hayata Destek muhasebe kayıtları baz alınmalıdır.
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İNSAN KAYNAKLARI
Hayata Destek olarak, 2016 yılı boyunca da işe alım süreçlerimizi herkese eşit fırsatlar sunma
ilkemize bağlı kalarak yürütmeye devam ettik. Beraber çalıştığımız 285 kişiye kariyer ve eğitim
fırsatları sunmayı önemsedik.

Çalışma Yerine Göre Çalışan Sayısı
Merkez Ois
Saha Oisleri
Toplam Hayata Destek Çalışanı

49
236
285

Çalışma İline Göre Çalışan Sayısı
İstanbul
Diyarbakır
Hatay
Mardin
Şanlıurfa

89
44
71
10
71
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SİZ DE HAYATA DESTEK OLUN!

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri, haklarına
erişebilmeleri için 12 yıldır çabalıyoruz.
Desteğiniz, çalışmalarımızın devamlılığını sağlayacak ve daha çok insana
ulaşmamızı mümkün kılacak.
Siz de bugün hayata destek olmaya başlayın!
Afet risklerini azaltmak, acil yardım ihtiyaçlarını sağlamak, çocuk işçiliği ile
mücadele etmek ve mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yürüttüğümüz
çalışmalarımıza desteğinizi farklı biçimlerde ulaştırabilirsiniz.
Kredi kartınız ile desteğinizi bagis.hayatadestek.org adresinden tek seferlik ya
da düzenli olarak dilediğiniz miktarda iletebilirsiniz.

Banka havalesi / EFT yoluyla aşağıdaki hesap numaralarımızdan destekte
bulunabilirsiniz.

Banka

Şube

Hesap No

IBAN

Finansbank
Finansbank
Finansbank
Finansbank

Bebek Şb. (901)
Bebek Şb. (901)
Bebek Şb. (901)
Bebek Şb. (901)

46849836
46262601
46262605
63851013

TR39 0011 1000 0000 0046 8498 36 (TL)
TR55 0011 1000 0000 0046 2626 01 (EURO)
TR44 0011 1000 0000 0046 2626 05 (USD)
TR02 0011 1000 0000 0063 8510 13 (GMP)

Cep telefonlarınızdan yalnızca bir kısa mesaj göndererek, düzenli bağışçımız olabilir
ve yürüttüğümüz çalışmalara her ay 10 TL tutarında katkıda bulunabilirsiniz.
HAYATADESTEK yazıp 8071’e SMS atın.
EVET

Gelen onay mesajını EVET yazarak yanıtlayın.
Böylece her ay 10 TL ile hayata destek olun.
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Hayata Destek olmanın başka yolları da var
Özel günleri daha özel kılın
Mutlu etmek istediğiniz kişi adına Hayata Destek’e
yapacağınız katkıyla mutluluğu çoğaltabilirsiniz.
Özel günlerinize iyilikle girebilmek için bize, adına
hayata destekte bulunacağınız kişi ya da kişilerin isim
ve adreslerini iletin. Biz de özel gün armağanı olarak
hazırladığımız özel sertiikaları onlara ulaştıralım.
Bizimle iletişime geçmek için info@hayatadestek.org
adresini mail atmanız yeterli.

İyilik peşinde koşun
Sizi iyilik peşinde koşarken hayata destek olmaya davet
ediyoruz.
Adım Adım Yardımseverlik Koşuları ile maratonlara katılarak
siz de Hayata Destek Koşucusu olabilirsiniz!
adimadim@hayatadestek.org adresine mail atabilir
ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
/HayataDestekAdimAdim
/adimadim_hayatadestek

32

www.hayatadestek.org

Mezardeniz kampanyasına katılarak ‘mülteciler için
onurlu bir yaşam’ çağrımıza destek oldunuz

“Bizi denizden korumak istiyorsanız, karada onurumuzun korunmasını sağlayın.”
- Genç bir mülteci
Geçtiğimiz yıl da Ege ve Akdeniz, onurlu bir yaşamın peşine düşen birçok mülteciye mezar oldu. Bu
ölümlerin olağanlaşmaması için Hayata Destek olarak mülteci destek çalışmalarımızı güçlendirmeyi
ve böylece daha çok mültecinin hayatına destek olabilmeyi hedefledik.
Denizi geçmeye çalışırken yaşamını yitiren binlerce mültecinin anısına siz de onurlu bir yaşam için
hayata hala destek olabilir, mezardeniz.com’u ziyaret edebilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek, yaptığımız çalışmaları daha fazla kişiye
duyurmamıza destek olabilirsiniz. Böylece hem çocuk işçiliği hem de mültecilerin hak ve
ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratabilirsiniz.
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

www.hayatadestek.org
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YÖNETİM KURULU
Sema Genel Karaosmanoğlu

Başkan

Burcu Kuğu Bolak

Başkan Yardımcısı

Gökhan Erkutlu

Genel Sekreter

Yunus Türkmen

Sayman

Gonca Girit McDaniel
Üye

DENETİM KURULU
Aylin Erkutlu
Cem Çağlar
Besim Çalışkan

FOTOĞRAFLAR
KAPAK FOTOĞRAFI

Kerem Yücel

sayfa 2-3, 4, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 16-17, 18, 19, 20,
24, 25, 28, 34

Kerem Yücel

sayfa 10, 15, 22, 23, 26, 29, 31
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Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok.
No: 42/1 34718 Kadıköy / İSTANBUL
www.hayatadestek.org
info@hayatadestek.org
t : +90 (216) 336 22 62
f : +90 (216) 336 29 25

