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ACİL YARDIM

FİNANS
İNSAN KAYNAKLARI
SİZ DE HAYATA DESTEK OLUN!
KÜNYE

SUNUŞ
Geçen yıla dönüp baktığımızda, önceki yıllarda olduğu gibi
Suriye krizinin ön plana çıktığını, insani yardım alanında
önemli değişikliklerin olduğunu ve buna bağlı birçok
güçlükle karşılaştığımızı ancak bir o kadar da ümit verici
çalışmalara imza attığımızı görüyoruz.
2017 başında Hayata Destek’in en büyük çalışmalarından
biri, her ay yaklaşık 9000 mülteci aileye nakit yardımı
sağladığımız E-Kart ile Hayata Destek Projesi tamamlandı.
Temel ihtiyaçların giderilmesini amaçlayan projenin
Kızılay tarafından üstlenilmesiyle, biz de mülteci destek
programında ağırlığımızı Bireysel Koruma ve Geçim
Kaynaklarını Destekleme faaliyetlerine kaydırdık.
Bireysel Koruma çalışmalarıyla başta Suriyeliler olmak üzere
tüm mültecilerin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendilerine
sunulan hak ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını
sağlamayı hedefledik. Türkiye’nin 8 ilinde, Hayata Destek
Noktaları aracılığıyla faaliyet göstermeye başladık.
Mülteci ailelerin kendi imkanlarıyla hayatlarına devam
edebilmeleri için geçim kaynaklarına erişebilmeleri büyük
önem taşıyor. 2017 yılının Temmuz ayında Milli Eğitim
Bakanlığı ile imzaladığımız protokol sayesinde mültecilerin
istihdam olanaklarını artıracak mesleki eğitimleri ve dil
kurslarını, ilgili paydaşlarla işbirliği içinde sunma fırsatı
yakaladık.
Toplumsal alanda uzlaşı ve kalıcı bir iyileşme yolunda
hayati önem taşıyan koruma çalışmalarımızı ise Hayata
Destek Evlerimizde, bulunduğumuz mahallenin bir parçası
olup sosyal paylaşım alanları inşa ederek ve topluluğun
taleplerine uygun aktiviteler düzenleyerek devam ettirdik. Bu
merkezlerde psiko-sosyal destek ve sosyal uyum çalışmaları
kapsamında toplumsal diyaloğa katkıyı önceleyerek bireyin
güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttük.
2017 ayrıca Çocuk Koruma yaklaşımını tüm çalışmalarımızın
bir parçası hâline getirdiğimiz yıl oldu. Viranşehir, Adana ve
Zonguldak’taki faaliyetlerimizi, daha etkin ve uzun soluklu
projelere dönüştürdük.
Hayata Destek olduğunuz ve yanımızda durarak desteğinizle
bizleri daha güçlü kıldığınız için çok teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Erkutlu
www.hayatadestek.org
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ÇALIŞMALARIMIZ
Mülteci Destek
Türkiye’deki mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Geçim kaynağını
destekleme amaçlı mesleki kurslar sunuyor, istihdama katkı projeleri hayata geçiriyoruz. Bireyi güçlendirmeyi
ve sosyal uyuma katkı sunmayı hedefleyerek toplum temelli koruma çalışmalarımızı ‘Hayata Destek Evleri’
dediğimiz toplum merkezlerimiz aracılığıyla yürütüyoruz. ‘Hayata Destek Noktaları’mızdaysa destek
ekiplerimiz aracılığıyla mültecilere temel hak ve hizmetlere erişimlerinde bireysel koruma, birebir destek
sağlıyoruz.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma
Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalışan ve çalışma riski altındaki çocuklara
yönelik faaliyetler yürütüyor, özellikle de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına odaklanıyoruz.
Çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda
farkındalığının artırılması, mevsimlik tarım sahasındaki çalışmalarımızın öncelikli hedeflerini oluşturuyor.
Çocukların çocuk olma hakkına sahip çıkmak, okullaşmaya yönlendirerek çocuğun güçlendirilmesine
katkıda bulunmak, çocuk koruma çalışmalarımızın temelini oluşturuyor.

Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme
Katılımcı, kapsayıcı ve koordine bir yerel sivil toplum dokusunu, başarılı ve sürdürülebilir insani yardımın
yapıtaşı olarak görüyor, bu doğrultuda, etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için, sivil toplumu
güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalarda; sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon
ağı oluşturarak, kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına, iletişim
ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik veriyoruz.

Acil Yardım
İnsani krizler sonrasında, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım ulaştırarak acil yardım
operasyonları yürütüyoruz. Bu kapsamda, gıda ve gıda-dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı
yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra, su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap
vermeyi hedefliyoruz.

www.hayatadestek.org
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Sayılarla
2017

107 86
25

İSTANBUL

850
1.031
27
67

2.156
1.673
71
1.171
804
151
50
75

TOPLAM
15.706

Bilgilendirme ve Farkındalık
Artırma Oturumları

14.169

Psiko-Sosyal Destek

www.hayatadestek.org

ZONGULDAK

yetişkin

çocuk

yetişkin

6

çocuk

42

209 323
yetişkin

yetişkin

Yaşam Becerileri Oturumları

187
çocuk

292
324

KAYSE

1

çocuk

ADANA
MERSİN

10.698
9.025
7.965

Vaka Temelli Müdahale
Ruh Sağlığı Desteği
KART

E-Kart’la Nakit Yardımı

2.257 2.048
yetişkin

2.107
3.978

çocuk

879
1.241
45

841
46
514

1.240
1.389
19
828
750
7
85

ERİ
DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

MARDİN

1.467
4.815

HATAY

9.025

1.772
1.242
505

Özel İhtiyaç Fonu
Okul Kaydı Desteği

390

8.838

361
4

KART

7.965
294
653

Okul Derslerine Yardım
Hayata Destek Evi

Sertiﬁkalı Mesleki Eğitim

www.hayatadestek.org
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MÜLTECİ DESTEK PROGRAMI
2017 itibarıyla Türkiye, ülkesini savaş sebebiyle terk etmek zorunda kalmış
3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. İhtiyaçlar zamanla değişiyor
ve acil yardım müdahaleleri yerini uzun erimli çalışmalara bırakıyor.
Hayata Destek olarak, 2012’den bu yana
kamp dışında yaşayan mültecilerin temel
hak ve hizmetlere erişimine, bireysel koruma
çalışmalarımızla aracılık ettik. Bilgilendirme
oturumları düzenleyerek, mülteci nüfusun
hak ve sorumluluklarından haberdar olmasını
sağladık. Hayata Destek Evlerimizin çatısı
altında mülteciler ile ev sahibi toplumu bir
araya getirerek, sosyal uyumu güçlendiren
etkinlikler düzenledik.
Mültecilerin uyum sürecinin önemli bir parçası
olan işgücü piyasasına katılım alanında ise
geçim kaynağını destekleme projelerini hayata
geçirdik. Suriyeli mültecilerin istihdamının
önündeki en önemli sorunları tespit ederek,
bu sorunların aşılmasına yönelik çalışmalar
yürüttük. Aynı zamanda, mültecilerin çalışma
izinlerinin alınması için işverenlere destek
sunduk, istihdam olanaklarına katkı sağladık.

Türkiye’nin 8 ilinde, yürüttüğümüz çok
boyutlu çalışmalarla, 2017 boyunca toplamda
28.153 mültecinin hayatına destek olduk.

28.153
kişi

Adana
İstanbul
Diyarbakır
Kayseri
Hatay
Mardin
Mersin
Şanlıurfa

www.hayatadestek.org
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Bireysel Koruma
Türkiye’de yaşayan mültecilerin hak ve sorumluluklarının farkında olmaları,
devletin kendilerine sağladığı hizmetlerden etkili şekilde yararlanabilmeleri
için önemli bir ihtiyaç.
Suriyeli mülteciler başta olmak üzere, savaş
veya diğer afetler nedeniyle yerinden edilmiş
ve Türkiye’ye sığınmış bireylere yönelik
yürüttüğümüz bireysel koruma çalışmaları
dahilinde, ihtiyaç sahibi bireylere doğrudan
destek sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı;
farkındalık, bireysel koruma desteği ve
vaka temelli müdahale olmak üzere üç ayrı

Benim için en önemli şey eşimin,
benim ve çocuklarımın kimlik
kartlarımızı çıkartabilmekti.
Hayata Destek’in yardımıyla
kimliklerimizi aldık, çok şükür.
İkinci çocuğumun hamilelik
döneminde bu kimlik sayesinde
devlet hastanesinde kontrollerimi
yaptırabildim. Oğlum Hamid’i
bu kimlikler sayesinde kendi
nüfusumuza kaydettirebildik. Bu
benim için çok önemliydi.
Şimdi tam bir aile olduk.
Erima (20), Mardin

10
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faaliyet alanında yürütüyoruz. Bu kapsamda
mültecileri, temel hak ve sorumluluklar,
sağlık, eğitim, kayıt, yasal yardım ve benzeri
hizmetler hakkında bilgilendiriyor; bu
hizmetlere erişimde karşılaştıkları sorunları
birebir takip ediyor veya ilgili kurumlara
bilgilendirme ve yönlendirmeyle çözmeye
çalışıyoruz.

11

Hayata Destek Noktaları
Mülteci Destek Programı’nın önemli faaliyet
alanlarından biri olan bireysel koruma
çalışmaları, 2017’de en geniş kapsamına ulaştı.
İstanbul, Hatay, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da
yürütülen çalışmalar; Kayseri, Mersin, Adana,
Mardin ve Şanlıurfa’nın Akçakale bölgesinde
bu yıl hizmete açılan yeni merkezler vasıtasıyla
genişledi. ‘Hayata Destek Noktaları’ adını
verdiğimiz merkezlerde, Türkiye’nin 8
ilinde Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal
Yardımlaşma Vakıfları başta olmak üzere,

Bireysel
Koruma

7.930

Vaka
Temelli
Müdahale

895

kamu kurumları, belediyeler ve hizmet
sağlayıcılarla işbirliği içinde ihtiyaçları yerinde
takip ederek çalışmalarımızı yürüttük.
Toplam 7.930 mülteciye bireysel koruma
desteği sağladık. Hak ve hizmetler konusunda
düzenlediğimiz bilgilendirme ve farkındalık
oturumunda ise 10.580 bireye ulaştık. Saha
çalışanlarımızın desteğiyle gerekli işlemleri ve
yönlendirmeleri yaparak 895 vakayı da birebir
takip ettik.

mülteci

vaka

İngilizce öğretmeniyim. Türkiye’de
5 senedir ilk defa kendi işimi
yapabiliyorum. Çalışma iznini çıkarmak
ve sosyal sigortadan yararlanabilmek
için neler yapılması gerektiğini Hayata
Destek’in sunduğu danışmanlık
sayesinde öğrendim. Hayatımı düzene
soktum. Yüksek öğrenimimi de
tamamlayabilmek istiyorum. Hayata
Destek bu süreçte de yol gösterici oluyor.
Halid (28), Diyarbakır

12
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Bilgilendirme
ve Farkındalık
Oturumu

10.580
mülteci

Toplum Temelli Koruma
Büyük kısmı uzun süredir burada olan Türkiye’deki Suriyeli nüfusun, ev sahibi
toplumla uyum içinde olmasının yeni bir hayat kurma aşamasında ne kadar
önemli ve etkili olduğunu biliyoruz.
Mülteci nüfusun doğrudan katılımıyla
ihtiyaçlarını belirleyerek yürüttüğümüz
koruma faaliyetlerinde, bu yıl da topluluk
üyelerini güçlendirmeye yöneldik. Mültecilerin,
karşılaştıkları sorunlarla daha etkili baş
edebilmelerini sağlamaya yönelik olarak, ruh
sağlığı ve psiko-sosyal destek çalışmaları
yaptık. Sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla,
kültürel paylaşıma ve beraber yaşama pratiğine
katkı sağlayacak açık etkinlikler düzenledik.
Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında, aileleri
bilgilendirme faaliyetlerini de içeren okula
yönlendirme çalışmaları yaptık. Çocukların

okuldaki ilk ihtiyaçlarını temin ederken, kayıt
sürecinde de ailelere destek sunduk. Okula
yönlendirme çalışmaları kapsamında, 8 şehirde
999 çocuğun eğitim hakkına erişiminde, okula
devam etmelerinde etkili olduk.
Çalışmalarımızı Hayata Destek Evleri adını
verdiğimiz toplum merkezlerimiz aracılığıyla
yürüttük.

Okul Kaydı
Desteği

8

şehir

999
çocuk

Suriye’den geldiğimizden bu yana
okula gidememiştim, çalışmak
zorundaydım. 4 yıl ara vermiş oldum.
Kimyayı çok seviyordum. En büyük
hayalim, eğitimime devam edip eczacı
ya da kimyager olmak. Hayata Destek
okul kaydım için gerekli belgeleri
hazırlayarak okula kaydımı yaptırdı ve
hayalimin gerçekleşmesine yardımcı
oldu. Bundan sonrasında da çok
çalışarak üniversiteye girmek için
uğraşacağım.
Anita (17), Mardin

www.hayatadestek.org
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Hayata Destek Evleri
İstanbul, Hatay, Şanlıurfa ve Şanlıurfa
Viranşehir’deki ‘Hayata Destek Evleri’ dediğimiz
toplum merkezlerimiz, bu yıl da mültecilere
yönelik çok sayıda atölye, kurs ve etkinliğe ev
sahipliği yaptı.
Mültecilerin yaşadığı psikolojik olumsuzlukların
azaltılmasını hedeflediğimiz ruh sağlığı
çalışmalarını, birey ve grup danışmanlığı
sunarak yürütüyoruz. Psiko-sosyal destek
çalışmalarımızı ise önleyici ve güçlendirici
mekanizmaları sağlama, topluma uyumu
kolaylaştırma temelinde şekillendiriyoruz.
Beceri geliştirme faaliyetleri kapsamında,
yetişkin mültecilerin gündelik yaşamını
kolaylaştıran, okul çağındakilerin eğitimine
katkı sağlayan programlar yürütüyoruz.
Ayrıca, gelir getirici becerileri geliştirme
çalışmalarımızda, dil bilmenin iş edinmekteki
etkisini göz önünde bulundurarak, dil kurslarına

Türkiye’ye geldiğimizde ben
de çocuklarım da Türkçe
konuşamıyorduk. Komşum bir
şey söylüyor anlayamıyorum, bir
şey alacağım söyleyemiyorum. Dil
bilmemek çok zor. Çocuklarımı da
alıp Hayata Destek Evi’ne gittim.
Hepimiz Türkçe kurslarına başladık.
Orada dil öğrendik, arkadaş edindik.
Hayata Destek bize yeni bir aile oldu.
Şimdi çocuklarım okula gidiyor, ben
rahatça Türkçe konuşabiliyorum.
Açılan her kursa da gidiyorum.
İlham (35), İstanbul

14
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ağırlık veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi
protokolleri çerçevesinde verilen dil kurslarını
tamamlayan katılımcılarımız, MEB onaylı resmî
sertifikalarına erişebiliyor. Sosyal uyuma
katkı yapmak da, toplum merkezlerimizdeki
faaliyetlerde hedeflerimizden biri. Mültecileri
ve yerel halkı bir araya getirerek beraber
yaşama pratiği geliştirilmesini, kültürlerarası
paylaşımın artırılmasını ve toplumun
mültecilere bakışının dönüştürülmesini
amaçlayan etkinliklerimizde, ilgili kurumlarla
koordinasyon içinde çalışıyoruz.
Mülteci Destek Programı kapsamında faaliyet
yürüten Hayata Destek Evlerimizde, 2017’de
toplam 18.476 kişinin hayatına destek olduk.

18.476
kişi

Yenidoğan Destek Çalışmaları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
verilerine göre, 2011’de Suriye’den mülteci akını
başladığından bu yana, Türkiye’de 225 bin
Suriyeli bebek doğdu. Çoğu yetersiz koşullarda
dünyaya gelen bebeklerin mülteci nüfus içindeki
en kırılgan kesimde olduğunu biliyoruz ve bu
durum özelinde destek çalışmaları yürütüyoruz.
Suriyeli mülteciler başta olmak üzere,
ihtiyaç sahibi nüfusun temel ihtiyaçlarına
cevap verebilmek için hayata geçirdiğimiz
dönemsel projeler kapsamında, 2017 yılının
son çeyreğinde, yeni doğum yapmış ya da
yapacak annelere yönelik destek çalışması
yürüttük. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kayseri,
İstanbul, Hatay, Adana ve Mersin’de İl Sağlık
Müdürlükleriyle işbirliği içinde uyguladığımız
projede, gebelik ve yenidoğan bakımı eğitimleri
düzenledik. Eğitimlere katılan 3.346 anne adayı
ya da yeni doğum yapmış anneye, içinde bez,
bez değiştirme yastığı, bebek şampuanı,

pişik kremi, bebek tırnak makası, zıbın, çorap,
şapka, eldiven gibi bir bebeğin ilk aylarında
ihtiyaç duyduğu malzemelerden oluşan bir
bakım çantasını ve annelerin bebeklerinin
gelişimini takip edebilecekleri Türkçe ve Arapça
hazırlanmış bir sağlık rehberi ulaştırdık.
Yenidoğanların hayatına destek vermemizde,
bireysel bağışçılarımızın da büyük katkısı oldu.
Bu yıl çalışma yürüttüğümüz tüm sahalarda,
ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 anneye, dünyaya
gözünü açan bebeklerinin ilk ihtiyaçlarını,
Hayata Destek takımı ile Mart ayında Antalya
ve Kasım ayında İstanbul maratonlarına katılan
#KoşalımDaBüyüsün projesi için gönüllü
koşucularımız sayesinde destek sunduk.

3.346

bebek bakım çantası

Türkiye’ye yeni geldik. İkinci
çocuğumu sınırda doğurmak
zorunda kaldım. Bebeği bir
battaniyeye sarıp yola devam ettik.
Bu bebek çantası gelene kadar
Ahmet’in hiçbir şeyi, kıyafeti bile
yoktu. Bebek sabunu, şampuan
yoktu; doğduğundan beri oğlumu
bir kere bile yıkayamamıştım.
Hayata Destek’in bebek çantasını
alınca oğluma ilk defa yeni kıyafet
giydirebildim, ilk defa banyo
yaptırabildim.
Hicran (27), Şanlıurfa

www.hayatadestek.org
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Teknoloji Sınıfları
Google.org ve Tides Foundation işbirliğiyle,
Suriyeli ve Türkiyeli çocukların ve yetişkinlerin
yan yana eğlenerek öğrenecekleri, teknolojiye
erişimlerini sağlayacak sınıflar kurduk.
Projemizin ilk aşamasında, Hatay ve
Şanlıurfa’daki Hayata Destek Evlerimizde ve
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen
8 ildeki 8 okulda tam donanımlı teknoloji

sınıfları oluşturuldu. Kurulumu tamamlanan
sınıflardan, toplam 221 yetişkin ve 7.889 çocuk
yararlandı, yararlanmaya devam ediyor.

Teknoloji
Desteği

221

yetişkin

7.889
çocuk

Aşı Kampanyası
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
tarafından mülteci çocuklar için hâlihazırda
düzenlenen aşı kampanyasına, faaliyet
yürüttüğümüz 5 şehirde dahil olduk. Adana,
Diyarbakır, Kayseri, Mardin ve Mersin’de
saha çalışanı ve tercüme desteği verdiğimiz
kampanya aracılığıyla 981 mülteci çocuğun aşı
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olmasını sağladık ve onlar için daha sağlıklı bir
geleceğe katkıda bulunduk.

Aşı
Desteği

5

şehir

981
çocuk

İki çocuğumla Türkiye’ye geleli bir
yılı geçti. Suriye’de durumumuz
iyiydi, refah içindeydik. Burada
kendimi kaybolmuş gibi hissettim.
Tedirgindim. Kursa başlamakta en
başta çekindim. İyi ki başlamışım.
Gastronomi kursu benim için her
açıdan faydalı oldu. Bir meslek
öğrendim, evden dışarıya çıkmaya
başladım, arkadaş edindim,
özgüvenim yerine geldi, korkularım
azaldı. Şimdi küçük bir yer açıp
kendi paramı kazanmak, kızımı okula
göndermek istiyorum.
Rana (42), Mardin
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Hayata Destek’in Geçim Kaynağını
Destekleme Projesi ile hayatım düzenli
ve planlı oldu. İşe başladıktan hemen
sonra bize haklarımız anlatıldı. Daha
önce çalıştığım yerlerde düzenli
para kazanamıyordum ama burada
güvencesiz çalışmanın zorluklarını
yaşamıyoruz. Burası sayesinde
ayakta kalabiliyorum ve ailem için daha
iyi bir gelecek hayal edebiliyorum.
Berat (26), Adana
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Geçim Kaynağını Destekleme
Türkiye’de çalışabilir durumdaki mültecilerin yaklaşık yarısının işsiz olduğu
tahmin ediliyor. İstihdam edilen Suriyelilerin ise büyük bir kısmı kayıtsız, geçici
işlerde ve sosyal güvencesi olmadan çalıştırılıyor.
Geçim Kaynağını Destekleme çalışmalarımızda
işsizlik sorununa temas ederek, geçici koruma
altındaki Suriyeli nüfus başta olmak üzere,
ihtiyaç sahiplerine kendi ayaklarının üzerinde
durabilmeleri için destek sağlıyoruz. Beceri
geliştirme atölyeleri, dil kursları, sertifikalı
meslek eğitimleri, staj deneyimleri, kısa
süreli istihdam olanakları sunarak; kişilerin,
hayatlarını kazanabilecekleri kayıtlı iş
imkanlarına ulaşmalarına yardımcı olacak
tecrübe ve bilgi edinmelerine aracılık ediyoruz.
Mülteci Destek Programı kapsamında,
sürdürülebilirlik perspektifiyle hayata
geçirdiğimiz projelerde, cinsiyet eşitliğine ve
sosyal uyuma katkı yaparak, kalıcı iyileştirme
sağlamayı amaçlıyoruz. Geçim kaynağını
desteklemek için 2017’de Adana, Hatay,
Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve İstanbul’da

çeşitli projeler yürüttük. Adana Seyhan İlçe
Belediyesi ve Adana Ziraat Mühendisleri Odası
ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında;
yarısı geçici koruma altındaki Suriyeliler, yarısı
ev sahibi toplumdan oluşan toplam 250 kişi,
Seyhan ilçesinde park-bahçeler ve tarım
işletmelerinde geçici olarak istihdam edildi.
Ayrıca; İstanbul, Adana ve Mersin’de toplam
143 kişiye farklı alanlarda mesleki eğitim,
72 kişiye Türkçe dil kursu imkanı sağlandı.
76 Suriyeli mülteci için çalışma izni alındı.
22 kişiye kendi işlerini kurmaları amacıyla
dikiş makinesi ve kuaför-makyöz seti gibi ayni
yardım desteği ulaştırıldı.

Geçim Kaynağı
Desteği

563
kişi

Suriye’de dikiş atölyelerimiz
vardı. Dikiş işinden anlarım.
Hayata Destek Evi’nde kalıp
çıkarma kursuna gidince daha
iyi öğrendim. Şimdi sipariş alıp
bize verdikleri dikiş makinesiyle
dikeceğim. Pazarda küçük
bir yer açıp satmayı da
düşünüyorum. Kızıma da bu
işi öğreteceğim, böylece bir
meslek sahibi olacak.
Felak (45), İstanbul

www.hayatadestek.org
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9 yaşından beri tarlalarda
çalışıyorum. Evimiz Urfa’da, iş başladı
mı ailece yola çıkarız. Kavun, karpuz,
pancar, fındık… Hepsinde çalıştım.
En zoru çapa işidir, iki ay çalışırız.
Bütün gün belimiz yatık, başımızı
kaldıramayız. Hayalim okumak ve
lisanslı futbolcu olmaktı. Bizim gibiler
için zor. Ben okulu çoktan bıraktım.
Kardeşlerim bari okuyabilse.”
İbrahim (19), Zonguldak
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MEVSİMLİK TARIMDA ÇOCUK KORUMA
2017 verilerine göre, dünya genelinde 200 milyona yakın çocuk işçi bulunuyor.
Türkiye’de ise sayılarının 1 milyonu aştığı tahmin edilen çocuk işçilerin % 57’si
tarım sektöründe çalışıyor.
Mevsimlik gezici tarım işçiliği alanında
çalışan ya da çalışma riski altında olan
çocuklara yönelik faaliyetlerimiz, 2017 yılı
boyunca da devam etti. Çalışma koşulları en
ağır sektörlerden biri olan mevsimlik tarım
işçiliğinde, çocukların haklarına erişimini
tehdit eden önemli bir öğe de göç. Bu yıl da
gezici ekiplerimizle ailelerin tarladan tarlaya
uzanan göç yolunu takip ederek, mevsimlik
tarım sahalarındaki çocuklara psiko-sosyal
destek sağladık.

Saha Çalışmaları
Nüfusunun büyük kısmı mevsimlik tarım işçiliği yaparak hayatını kazanan
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Hayata Destek Evimizde, ailelerin göç
yoluna çıktığı Nisan ayına kadar, çocukların gelişimini yakından takip ettik.
Viranşehir’de yürüttüğümüz psiko-sosyal
destek çalışmalarından 94 çocuk faydalandı.
Ayrıca 37 çocuğun okula kaydına destek
olduk, ihtiyaçlarını karşıladık. Bilgilendirme
ve farkındalık oturumları aracılığıyla ise 605
yetişkine ulaştık.
Çocuk koruma ekibimiz, hasat mevsiminin
başlamasıyla, Adana Çaputlu’da mevsimlik
tarım işçisi ailelerin barındığı çadır alanına
geçti. Burada kurulan konteyner dersliklerde
çocuklarla çalışmalar yaptık. Ağustos
ayı itibarıyla ise mobil faaliyetlerimizi,
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık işçisi
ailelerin çocuklarıyla sürdürdük. Gezici
sahalarımızda 200’den fazla çocuğa psikososyal destek sunduk. Her iki bölgede
de, anneler başta olmak üzere ailelere ve
işverenlere yönelik bilgilendirme oturumları
düzenledik. Ayrıca bu bölgelerde, okul kayıt

sürecinde mevsimlik tarım işçisi Türkiyeli
ve Suriyeli ailelerin çocuklarının kayıt
işlemlerine destek sağladık. Özellikle Adana
bölgesinde yürüttüğümüz okula yönlendirme
çalışmalarında önemli bir başarı sağladık ve
49 çocuğun okullu olmasına aracılık ettik.

Bilgilendirme
ve Farkındalık
Oturumu

605

Psiko-sosyal
Destek

294

Okul Kaydı
Desteği

86

yetişkin

çocuk

çocuk
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SİVİL TOPLUMDA KAPASİTE GELİŞTİRME
Sivil toplum kuruluşlarının verimli bir çalışma pratiği ile alanda etkili
sonuçlar elde edebilmesinde, bilgi ve uzmanlık paylaşımına dayalı kapasite
artırma çalışmaları önem taşıyor.

Kurum İçi Eğitimler
Yıl boyunca insani yardım alanında kurumsal kapasitemizi geliştirme hedefiyle
iç eğitimlere ağırlık verdik, Hayata Destek çalışanlarının her birinin insani
yardımın uluslararası ilkelerinde hizalanmış olmasına dikkat ettik.
Tüm sahalarımızda, toplam 191 çalışanımızın
katıldığı atölyeler düzenleyerek, insani yardımın
tarihçesini, uluslararası standartları ve kurum
olarak benimsediğimiz insani yardım ilkelerinin
aktarımını sağladık. Hayata Destek Davranış
Kuralları belgemizi güncelleyerek, örnekler ve
vaka çalışmalarını içeren atölyeler düzenleyerek,
toplam 181 çalışanımızla paylaştık.
Kapasitemizi geliştirmek için yürüttüğümüz
bir diğer atölye çalışmasının odağında, Çocuk
Güvenliği Politikası ve Çocuk Güvenliği
Davranış Kuralları yer aldı. Bu atölyelerde
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çocuk koruma ve çocuk güvenliği arasındaki
farklar, Hayata Destek çalışanlarının çocuklarla
çalışırken dikkate etmesi gerekenler, bir
çocuk güvenlik sisteminin oluşturulmasında
atılacak adımlar üzerine, 164 çalışanımızla
paylaşımda bulunduk.
Kurumumuzun kalite çalışmalarının ve hesap
verebilirlik ilkesine esas teşkil eden Temel
İnsani Yardım İlkeleri’nin yaygınlaştırılması
ve uygulanmasını sağlamak üzere; Kayseri,
Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Hatay’da 115
çalışanımız ile 2 günlük eğitimler düzenledik.

Çocuk Güvenliği Eğitimleri
Çocuk güvenliği konusu, özellikle çatışma ve doğal afetlerden etkilenen
çocuklara yönelik insani yardım ve koruma çalışmalarında büyük önem taşıyor.
Bu yıl konuya dair uzmanlığı yaygınlaştırmaya çalıştık.
Afet ve sonrası dönemler, istismar konusunda
oldukça büyük riskler barındırıyor. Afet alanında
çalışan bir kurum olarak, bu alanda önce kendi
kapasitemizi geliştirmek ve çocuk güvenliği
standartlarını sağlamak, sonra da konuya
dair uzmanlığın yaygınlaştırılmasına katkıda
bulunmak için çalışmalara başladık.
Çocuk odaklı çalışan veya çalışmaları sırasında
herhangi bir şekilde çocuklarla temasta
bulunan kurum ve kuruluşlarda çocuk güvenliği
kapasitesinin oluşturulması, iyileştirilmesi
ya da var olan kapasitenin güçlendirilmesi
amacıyla, Türkiye’de Çocuk Güvenliği
Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesini
başlattık. Proje kapsamında, Terre des
Hommes (TdH) Almanya ile ortaklaşa Gönüllü
Eğitici Eğitimi düzenledik. Birçok şehirden
gelen farklı ölçekte sivil toplum kuruluşu,

uluslararası insani yardım kuruluşu ve kamu
kurumu çalışanı 16 katılımcı eğitime dahil oldu.
Gönüllü eğitmenlerimiz, çocuk güvenliği
ekibimiz vasıtasıyla, önümüzdeki süreçte farklı
eğitimler alarak konuya ilişkin birikimlerini
geliştirmeye devam edecek. Projenin sonraki
safhasında ise bu eğitmenler, Türkiye’nin çeşitli
illerinde çalışma yürüten kamu kurumları,
özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarında,
çocuk güvenliği kapasitesini artırmaya yönelik
eğitimler düzenleyecek.
Eğitimleri ve çocuk koruma alanındaki
çalışmalarını çocuk güvenliği ekseninde
güçlendirmek isteyen toplum temelli kuruluşları
hibe yoluyla desteklemek ise projenin diğer bir
ayağı. Söz konusu hibe programı, 2018 sonu
itibarıyla başlayacak.

Uluslararası Koordinasyon Ağları
İnsani yardım sisteminde yerel aktörler arasındaki dayanışmaya katkı için
kurulmuş olan Batı-dışı dünyanın sivil toplum ağı NEAR çatısı altında bu yıl
önemli bir projeye adım attık.
Yürütme Kurulu üyesi olduğumuz Network For
Empowered Aid Response (NEAR) tarafından
dünyanın 5 ülkesinde hayata geçirilen projenin
Türkiye ayağında sorumluluk üstlendik.
İnsani yardım ve sivil toplum alanında yerel
aktörlerin güçlendirilmesi odaklı çalışmalar
içeren proje kapsamında, Türkiye’de
5 Suriyeli sivil toplum kuruluşu seçtik ve

destek sağlamaya başladık. Kolaylaştırıcılığını
üstlendiğimiz projede, bu kuruluşlara
kurumsal ihtiyaç analizi, stratejik kapasite
ve kaynak geliştirme programlaması, küresel
düzeyde sivil toplum aktörleriyle bilgi-deneyim
paylaşımı imkanları sunulacak. 5 ülkede
eşzamanlı yürütülen proje, 2018 sonunda
tamamlanacak.

www.hayatadestek.org

23

ACİL YARDIM
Türkiye ve çevre ülkelerde afet temelli ihtiyaçları, geçen yıl da yakından takip etmeyi
sürdürdük. İhtiyaç analizi ve gıda dışı yardım malzemesi desteği sağladık. Ayrıca, acil
yardım alanında operasyonel kapasitemizi geliştirme çalışmaları yürüttük.
İran’da, 12 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen
Kerman Şah merkezli ve 7,3 ölçekli deprem, acil
yardım ekibimizin gündemindeydi. Ekibimiz,
deprem bölgesini ziyaret ederek, İran Kızılayı,
yerel sivil toplum kuruluşları ve depremden
etkilenen kişilerle görüşmeler yaptı. Bu
görüşme ve gözlemlerin sonunda hızlı bir
ihtiyaç analizi raporu hazırladık, sonuçları ilgili
kurum ve kuruluşlarla paylaştık.
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Aralık ayında ise Batman AFAD İl Müdürlüğü
koordinasyonunda, Batman’ın Beşiri köyünde
yaşayan Iraklı 28 aileye (120 kişiye) ve Şanlıurfa
Akçakale’de bireysel koruma ekiplerimizce
tespit edilmiş, yeni gelen ve barınmaya
elverişsiz koşullarda yaşayan 63 Suriyeli
aileye; yatak, battaniye, halı, ev eşyası ve hijyen
seti gibi gıda-dışı yardım malzemesi desteği
sağladık.

www.hayatadestek.org
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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

%68,55
%26,18
%5,27

Gelirler

Uluslararası STK’lar

€ 4.679.309,35

Birleşmiş Milletler ve BM Kurumları

€ 1.787.471,81

Bağışlar (Kurumsal, Bireysel Bağışlar, Etkinlikler. vb) € 359.629,09

€ 2.385.782

Vaka Yönetimi / Yönlendirme

€ 2.238.863

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

€ 864.883

Ağ Oluşturma

€ 212.823

Bebek Malzemeleri

€ 149.237

Toplum Temelli Aktiviteler / Kültürlerarası
Aktiviteler

€ 100.051

Nakit yardımları

€ 65.073

Kışlık Setler / Malzemeler

€ 63.018

Koordinasyon / Sivil Toplumu Güçlendirme

€ 13.022

Yasal / Sosyal Danışmanlık

€ 562

Diğer

€ 373.466

Genel Toplam

€ 6.466.781

Verimlilik

% 36,89
% 34,62
% 13,37
% 5,78
% 3,29
% 2,31
% 1,55
% 1,01
% 0,97
% 0,20
% 0,01

Genel Toplam

Toplum Temelli Psikososyal Destek

% 84
% 15
%1

€ 6.466.781,16

€ 6.826.410,25

Giderler

Proje Giderleri

€ 5.737.655,43 ₺

Hayata Destek Operasyonel Giderler

€ 1.037.320,21 ₺

Diğer Giderler

€ 51.434,58

Genel Toplam

€ 6.826.410,23

* Tüm sayılar bilgilendirme amaçlıdır. Resmî kayıtlar için Hayata Destek muhasebe kayıtları baz alınmalıdır.
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İNSAN KAYNAKLARI
Hayata Destek olarak, 2017 yılı boyunca da işe alım süreçlerimizi herkese eşit fırsatlar
sunma ilkemize bağlı kalarak yürütmeye devam ettik. Beraber çalıştığımız 293 kişiye
kariyer ve eğitim fırsatları sunmayı önemsedik.
Çalışma Yerine Göre Çalışan Sayısı
54
239
293

Çalışma İline Göre Çalışan Sayısı
İstanbul
Diyarbakır
Hatay
Mardin

82
25
45
14

Şanlıurfa
Kayseri
Adana
Mersin

70
16
28
13

%82

Saha Ofis
Çalışanları

%18

Merkez Ofis
Çalışanları

% 28
% 24
% 15
% 10
%9
%5
%5
%4

Merkez Ofis
Saha Ofisleri
Toplam Hayata Destek Çalışanı

İstanbul
Şanlıurfa
Hatay
Adana
Diyarbakır
Kayseri
Mardin
Mersin
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SİZ DE HAYATA DESTEK OLUN!
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri, haklarına
erişebilmeleri için 13 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.
Yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler
Günü, Sevgililer Günü ve doğum günü gibi özel
günlerinizde sevdiklerinize özel sertifikalar ulaştıralım.

SÜPER
ANNE

#BirAnneİçinDiğerine
Sevgili

Sevgi Kaya,

Herkes çocuk yetiştirebilir, benim annem dışında!
Sen bir efsane yetiştirdin :)
Sana teşekkür etmek için,
Hayata Destek Derneği’ne bağışta bulundum.

Kurum olarak çalışanlarınıza teşekkür, terfi, hoşgeldin,
bayram gibi tebriklerinizi sizin yerinize kart göndererek
biz yapalım.

İyilik peşinde koşun
Adım Adım ile maratonlara katılarak siz de Hayata
Destek Koşucusu olabilir, çevrenizi bize destek olmaya
çağırabilirsiniz.

Gönüllü hizmet bağışında bulunun
Toplumsal sorunları iyileştirmemizde grafik tasarım,
mimari, resim alanlarında; yönetim, hukuk, finans ya da
muhasebe danışmanlığı konularında gönüllü hizmetinizi
bize bağışlayın, uzmanlığınızı bizim için konuşturun.

Kurumunuzla destek olun
Bize ulaşın ve beraber yapacağımız toplantıda beraber
hayata destek olmanın en iyi yolunu bulalım. Kurumunuza
özel projeler üretelim.

Bize
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destekol@hayatadestek.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Bu bağış, bir anneye destek olarak
benim kadar şanslı olmayan çocukların
hayatını şenlendirecek.

Anneler Günün
kutlu olsun!

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
Gökhan Erkutlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Emel Şensezgin Mergen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aylin Gezgüç

Yönetim Kurulu Saymanı

Derya Mutlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Sema Genel Karaosmanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU
Aylin Şahin
Alper Buluş
Derya Durmaz

Fotoğraflar
KAPAK FOTOĞRAFI

Sinan Çakmak

sayfa 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
20, 22, 26, 29, 31, 34
sayfa 9

Çiğdem Usta

sayfa 25
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