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SUNUŞ
Hayata Destek Derneği olarak 2018 yılında da çalışmalarımızı, hak
ve ihtiyaçlar temelinde şekillendirdik. Faaliyetlerimizde, değişen
ihtiyaçlara yerinde ve yerelden katılımı gözeten çözümler ürettik.
Etki alanımızı kapasite geliştirme çalışmalarımızla genişlettik.
İnsani yardım alanında geliştirdiğimiz tüm projelerde, yerelden
kopmamaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) katkı
yapmaya özen gösteriyoruz. Başta Türkiye ve çevresinde çalışan
bir STK olarak, hayatı sürdürülebilir biçimde desteklemek adına,
geleceğe yönelik doğru seçimler yapmayı önemsiyoruz.
Yoksulluk ile mücadele (SKH 1) kapsamında, danışanlarımızın
sosyal koruma programlarına erişimine destek, istihdam
olanaklarını artıracak mesleki eğitim, dil kursları ve kısa dönemli
işe yerleştirme projeleri yürüttük. İnsana Yakışır İş (SKH 8) herkes
için erişilebilir olsun istedik.
Şiddet ve çatışma sebepli göç, yanı sıra ekonomik zorluklar
nedeniyle çok sayıda çocuğun çalıştırıldığı bugünlerde, çocuk
koruma programımız daha da önem kazandı. Nitelikli eğitim
hedefi (SKH 4) kapsamında, mülteci çocukları ve mevsimlik
tarımda çalıştırılan çocukları okula yönlendirmek için çalıştık.
Farkındalık oturumlarımızla aileleri ve işverenleri çocuk gelişimi
hakkında bilgilendirdik, çocukların Sağlıklı Bireyler (SKH 3) olarak
yetişmelerini hedefledik.
Gönüllü mülteci kadınların eğitmenliğinde, toplumsal cinsiyete
dayalı şiddete ve özellikle kadınlara yönelik koruma hizmetlerine
dair farkındalık oturumları düzenledik. Kurgusuyla iyi örnek
teşkil eden bu proje, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKH 5) hedefine
doğrudan hizmet etti.
2018, birçok ulusal ve uluslararası platform, ağ ve toplantıda aktif
roller üstlenerek öğrendiğimiz ve paylaştığımız bir yıl oldu. Ayrıca sivil
toplum, yerel yönetimler ve özel sektöre eğitimler verdik. Hedefler
için Ortaklıklar (SKH 17) kurma yolunda sorumluluk üstlendik.
İnsani yardımın yerelleşmesinin tartışıldığı bugünlerde, Türkiye
merkezli yerel bir STK olarak derneğimiz; başta gönüllülerimiz,
özverili çalışanlarımız ve destekçilerimiz sayesinde hayata
geçirdiğimiz projeler vasıtasıyla, sivil toplumda önemli bir rol
üstleniyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sunuyor.
Hayata Destek olduğunuz ve yanımızda durarak desteğinizle
bizleri daha güçlü kıldığınız için çok teşekkürler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Erkutlu
www.hayatadestek.org
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ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Mülteci Destek
Türkiye’deki mültecilere temel hak ve ihtiyaçlarını gözeterek destek sağlıyoruz. Geçim kaynağını destekleme
amaçlı mesleki kurslar düzenliyor, istihdama katkı projeleri hayata geçiriyoruz. Bireyi güçlendirmeyi ve
sosyal uyuma katkı sunmayı hedefleyerek toplum merkezleri aracılığıyla psikososyal destek odaklı koruma
çalışmaları yürütüyoruz. Bireysel koruma faaliyetlerimiz kapsamında ise mültecilerin temel haklarından
haberdar olmaları ve hizmetlere erişimlerini sağlıyoruz.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma
Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalıştırılan ve çalıştırılma riski altında olan
çocuklara yönelik faaliyetler yürütüyor, özellikle de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına odaklanıyoruz.
Öncelikli hedefimiz, mevsimlik tarım sahalarında çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve
işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalığının artırılması. Çocukların çocuk olma hakkına
sahip çıkmak, okullaşmaya yönlendirerek çocuğun güçlendirilmesine katkıda bulunmak ise çocuk koruma
çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme
Katılımcı, kapsayıcı ve koordineli 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
güçlendirmeye çalışıyoruz. Uzmanlık alanlarımızda düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra sivil toplum
kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve
kaynak paylaşımına, iletişim ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik veriyoruz.

Acil Yardım
İnsani krizler sonrası, afetlerden etkilenen toplulukların hayatına destek için ihtiyaçları çerçevesinde acil
yardım operasyonları yürütüyoruz. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçları karşılamayı, barınma
koşullarını iyileştirmeyi, ayrıca su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz.

www.hayatadestek.org
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
İnsani yardım faaliyetlerimizde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine uzanan yolda
katkı sunmak; sağlıklı, dirençli ve refah sahibi bir toplumda #BeraberBirGelecek
için çalışıyoruz.
• Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal koruma sistemleri ve
önlemlerinin hayata geçirilmesi, 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde
korunma sağlanması
• Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı
erken uyarı, risk azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi
• 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin bu hastalıkların
önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması, akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin
geliştirilmesi
• 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi
eğitime erişimlerinin güvence altına alınması
• 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi
kapsayan yükseköğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması
• 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri
de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması
• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi
• Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve
her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması
• Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan
kaldırılması
• Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve
hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla
tanınması ve değer görmesi
• Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek, çocukların
askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını
ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması, 2025’e kadar çocuk
işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi
• Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz
işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi
• Çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her türünün
sona erdirilmesi
• Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması
• Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü bölgesel ve uluslararası
işbirliğinin, bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin ilerletilmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde
mevcut mekanizmalar arasında geliştirilmiş işbirliği ve küresel bir teknoloji kolaylaştırma mekanizması
aracılığıyla üzerinde anlaşmaya varılan hükümler konusunda bilgi paylaşımının çoğaltılması

8
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MÜLTECİ DESTEK PROGRAMI
Türkiye dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. 3,6 milyonu
Suriye’den gelen bu mülteci nüfus için öncelikli ihtiyaç bugün gündelik hayatı
normal rutininde yaşayabilmek.
Dünya genelinde 2018 itibariyle 68,5 milyon
kişi zorla yerinden edilmiş durumda, yani her
iki saniyede bir kişi kendi rızası dışında evini,
yaşadığı yeri, gündelik hayatını terk etmek
zorunda kalıyor. 25,4 milyon insan ağırlıklı
olarak, savaş gibi insan eliyle meydana gelmiş
afetler yüzünden başka bir ülkeye göç etmiş,
mülteci konumunda. Türkiye’deki mültecilerin
insani yardım ihtiyacı, koruma, eğitim ve
geçim kaynağını destekleme olarak ortaya
çıkıyor. 2012 yılından bu yana mültecilerin
hayatına destek olmak için yürüttüğümüz
çalışmalarda bugün bizim de odağımız
aynı. Bu çalışmalarla mültecilerin kendi
ayakları üzerinde duran güçlü bireyler haline
gelmesine ve ‘onurlu bir yaşam’ hakkına
erişmesine destek oluyoruz.

Türkiye’nin 7 ilinde (Batman, Diyarbakır, Hatay,
İstanbul, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) mülteci
destek programımız kapsamında yürüttüğümüz
çok boyutlu çalışmalarla, 2018 yılı boyunca
32.139 hayata destek olmayı başardık.

32.139
kişi

Batman
Diyarbakır
Hatay
İstanbul
Mardin
Mersin
Şanlıurfa

www.hayatadestek.org
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KORUMA
Hayata Destek koruma çalışmalarında, Türkiye’de mültecilerin güvenliği, onuru
ve haklarına saygı göstererek geçici koruma altındaki hizmetlere erişebilmelerini
sağlamayı hedefliyoruz.
Mülteci Destek Programımızın temelini
oluşturan koruma çalışmalarımız 2018 yılının
ortasından itibaren yeniden hız kazandı.
Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Mardin,
Mersin ve Şanlıurfa’nın üç bölgesindeki
Akçakale, Harran ve Süleymaniye’de yer alan
toplam 7 ildeki 9 Hayata Destek Noktamızda
yerinden takip yaparak mültecilerin temel
haklarına erişmelerine destek olduk. Ayrıca
bu yıl Diyarbakır’da çocuk odaklı çalışmalar

10
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yürütmek üzere bir Hayata Destek Evi daha
Bağlar mahallesinde faaliyete geçti. Böylece
mültecilerin yerel nüfusla beraber etkinliklere
katıldığı, sosyal uyuma önemli katkı sunan
toplum merkezlerimiz, Hayata Destek
Evlerimizin sayısı 5’e yükseldi. Bu merkezlerde
bir yandan mülteci nüfusun psikososyal destek
faaliyetlerle güçlenmelerine bir yandan da ev
sahibi toplumla diyaloglarının gelişmesine
katkı yaptık.

11

HAYATA DESTEK NOKTALARI
Mültecilere yönelik bireysel koruma çalışmalarımızda hedefimiz, Türkiye’deki
mülteci nüfusun hak ve sorumluluklarının farkında olarak devletin kendilerine
sunduğu hizmetlerden etkili şekilde yararlanabilmesini sağlamak.
Türkiye’ye sığınmış mültecilere doğrudan
destek sağladığımız koruma çalışmalarımızı
Hayata Destek Noktaları adını verdiğimiz
danışma merkezlerimiz aracılığıyla sürdürdük.
Çalışmalarımız kapsamında bireysel koruma
ve vaka yönetimi desteği sunduk, farkındalık

ve bilgilendirme oturumları düzenledik. Ayrıca
2018 yılında göreve başlayan ve 6 avukatın
yer aldığı hukuk ekibimiz, adli süreçlerde
danışanlarımıza birebir takip ve bilgilendirme
hizmeti verdi.

Bireysel Koruma ve Vaka Yönetimi
Mülteci nüfusun önemli ihtiyacı, haklarını
bilmek ve kendilerine sunulan hizmetlerden
etkili şekilde yararlanmak. Bu ihtiyaca cevaben
mültecileri temel hak ve sorumlulukları; sağlık,
eğitim, kayıt, yasal yardım ve benzeri hizmetler
hakkında birebir görüşmelerle bilgilendiriyor,
bu hizmetlere erişimlerinde karşılaştıkları
sorunları doğrudan takip veya ilgili kurumlara
yönlendirmeyle çözüyoruz.

12
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Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal
Yardımlaşma Vakıfları başta olmak üzere kamu
kurumları, belediyeler ve hizmet sağlayıcılarla
işbirliği içinde ihtiyaçlara dair yerinden takip
yaparak çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bu çalışmalarımız kapsamında 2018 yılında
toplam 6.070 kişiye bireysel koruma ve vaka
takip desteği sağladık.

www.hayatadestek.org
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Bilgilendirme ve Farkındalık Oturumları
Mülteci nüfusun yararlanabileceği hizmetlerden
ve bu hizmetlere nasıl erişebileceklerinden
haberdar olması için mahalle mahalle, köy köy
gezerek oturumlar düzenliyoruz. Oturumların
yürütücülüğünü ise bizzat topluluğun içinden
belirlenen gönüllülerimiz yapıyor. Mültecilerle
aynı dili konuşan, benzer deneyimlere sahip
gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla doğru
zamanda doğru yerde doğrudan bir iletişimle
çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Gönüllülerin yürütücülüğünde bilgilendirme
oturumları düzenlediğimiz ilk sahamız
Hatay oldu. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
(UNWOMEN) destekli projede amacımız, mülteci

Vaka
Temelli
Müdahale

14
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6.070
mülteci

kadınları güçlendirerek, topluluklarında cinsel
ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet farkındalığı
oluşturmak ve kadınların ihtiyaç duydukları
koruma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktı.
Gönüllümüz olan 16 Suriyeli kadın önce ilgili
konu başlıklarında eğitmen eğitimleri aldı.
Ardından mahallelerde düzenlenen ‘kadın
toplantıları’ ile kadınların dile getirmekte zorluk
çektiği birçok konuyu ele aldılar. Mart-Ekim
döneminde yürütülen proje kapsamında 1.231
kadına ulaştık.
Bilgilendirme ve farkındalık oturumlarından
ise bir yıl içinde, 88 gönüllümüzün desteğiyle
14.770 kişi faydalandı.

Bilgilendirme
ve Farkındalık
Oturumu

14.770
mülteci

Bu projeyi duyduğumda kadınların
yararına bir şeyler yapacağım için çok
heyecanlandım. Aldığımız eğitimlerde
boşanırken çocuklarımın velayetinin
benim hakkım olduğunu ve benden
alınamayacaklarını öğrendim. Bunu
daha önce bilseydim çocuklarımdan
asla vazgeçmezdim. Şimdi
çocuklarımı sadece ayda üç gün
görebiliyorum. Gönüllü oldum çünkü
benden çok daha ağır şeyler yaşayan
kadınlar olabilir. Benim durumum
belki ileride çözülür ancak onların
problemleri çözülemeyecek noktalara
gelebilir. Bunu engelleyebileceğimi
düşünerek öğrendiklerimi kadın
toplantılarında çok daha severek
anlatıyorum.
Nasibe (34), Hatay
Hayata Destek Gönüllüsü

www.hayatadestek.org
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HAYATA DESTEK EVLERİ
Ev sahibi toplum ile mültecilerin birlikte paylaştığı, ürettiği, akıl yürüttüğü güvenli
mekânlarda yeni bir hayat kurma çabasındaki mültecilerin güçlü bireyler haline
gelmesine destek veriyoruz. İki topluluk arasındaki sosyal uyuma da katkı
sağlıyoruz.
Mülteci ve ev sahibi nüfusun bir arada
doğrudan katılımıyla ihtiyaçları belirleyerek
yürüttüğümüz koruma faaliyetlerimizi bu
yıl da Hayata Destek Evleri adını verdiğimiz
toplum merkezlerimizde sürdürdük. Ruh
sağlığı ve psikososyal destek çalışmalarında
mültecilerin karşılaştıkları sorunlarla daha
etkili baş edebilmelerini sağlayacak şekilde
güçlenmelerini hedefledik. Sosyal uyum
etkinliklerimizdeyse ‘beraber bir gelecek’
kurabilmek için attığımız adımları ilerlettik.

16
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Danışanlarımızın kendilerini özgürce ifade
edebildikleri, yeteneklerini keşfedip becerilerini
geliştirdikleri Hayata Destek Evlerimizde
odağımız yine çocuklar ve kadınlardı.
Şanlıurfa’da Süleymaniye ve Viranşehir olmak
üzere, Diyarbakır, Hatay ve İstanbul’da yer
alan toplamda 5 Hayata Destek Evimizde
yürüttüğümüz toplum temelli koruma
çalışmalarımızda 21.679 kişinin hayatına
destek olduk.

Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek
Psikolojik olumsuzluklar yaşayan mültecilere
toplum merkezlerimizin güvenli alanlarında
uzmanlarımız aracılığıyla destek olmaya
çabaladık. Ruh sağlığı çalışmalarımızı birey
ve grup danışmanlıkları sunarak sürdürdük.
Psikologlarımız birebir takiplerde aktif rol
oynadı. Psikososyal destek faaliyetlerimizle
de bireyler ve topluluk bazında önleyici ve

güçlendirici mekanizmaları hayata geçirmeye
öncelik verdik.
Hayata Destek Evlerimizdeki yaşam becerilerini
artırma ve bireyi güçlendirme odaklı psikososyal
destek etkinliklerine 5.788 çocuk, 512 yetişkin
katıldı. 119 kişiye de merkezlerimizde doğrudan
psikolojik destek sağladık.

Sosyal Uyum
Yıl boyu toplum merkezlerimizde mülteciler ve
ev sahibi toplum üyelerinin beraber yaşama
pratiklerinin geliştirilmesini sağlayacak
etkinlikler düzenledik. Kültürlerarası
paylaşımın artırılması, ortaklıkların ön plana
çıkarılması, karşılıklı öğrenme ve paylaşım

Psikososyal
Destek

512 5.788

Sosyal Uyum
Faaliyetleri

911 1.618

yetişkin çocuk

temelinde şekillenen etkinliklerimizde
mültecilere yönelik olumsuz bakışın
dönüşmesine etki etmeyi hedefledik. İlgili
kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığımız
faaliyetlerimizde 1.618 çocuk, 911 yetişkine
ulaştık.

Psikolojik
Destek

47

72

yetişkin çocuk

yetişkin çocuk

www.hayatadestek.org
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Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
ederek hayata destek olduk.
Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde,
mobil ekipler kurarak sokakta
çalıştırılan çocuklara ulaştık.
Çocukların durumlarını tespit ettik.
Ailelerinin uygun destek modellerinden
faydalanabilmeleri için girişimlerde
bulunduk. Çocuklara kimlik kaydı,
sağlık hizmetlerine erişim ve okula
yönlendirme desteği sağladık.
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/ Bulmaca / #AynıDiliKonuşuyoruz /
2011’de patlak veren Suriye Savaşı
sebebiyle 5,5 milyon kişi ülkesini terk
etmek zorunda kaldı. Bugün yüzde
70’i kadın ve çocuk 3,6 milyon Suriyeli,
kayıpları ve umutlarıyla hayata
devam etme gücünü, Türkiye’de, dilini
bile bilmedikleri bu ülkede, buluyor.
Oysa, hepimiz duygularımız,
isteklerimiz ve mücadelemizde insan
olmanın dilini paylaşıyoruz. Üstelik
bazen tamemen aynı kelimeleri
kullanıyor, #AynıDiliKonuşuyoruz. Size
hazırladığımız bulmacanın doğru
cevaplarını, kapı komşumuzla
paylaştığımız ortak kelimelerden
seçtik. Çünkü, beraber tadını
çıkardığımız, barış içinde bir gelecek,
ancak ortak noktalarımızı
benimsediğimizde gelecek.
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SOLDAN SAĞA
2. Suriye Savaşı, ülkenin önemli merkezlerini “.....” etti, evler, okullar,
hastaneler, iş yerleri yıkıldı; kentlerde elektrik ve su bulunmaz oldu. Yıkım,
yıkıntı.
3. Çinli çağdaş “.....”çı Ai Weiwei, 2015’ten beri, Ortadoğu’dan Avrupa’ya
göçlere dair eserlerle mültecilerin hayatta kalma mücadelesine dikkat
çekmeye çalışıyor. Bir duygu, tasarı, güzellik vb. anlatımında kullanılan
yöntemlerin tamamı.
5. “.....”iniz aracılığıyla hayata destek olmak için, bağışınızla ‘acil yardım’
ya da ‘çocuk koruma’ konulu kurumsal eğitimler alabileceğinizi biliyor
muydunuz? Anaonim ya da limitet olabilen ortaklık.
11. Bir doğal afet veya savaştan sonra özellikle kadın ve çocuklar, “......” ve
istismara en açık, en hassas gruplar arasında yer alır. Onları “......”e karşı
güçlendirmek için Hayata Destek’e düzenli destekçi olabilirsiniz. Kaba güç.
12. Mülteciler, genellikle son derece düşük “.......”ler karşılığında kayıtdışı
çalışmak zorunda kalıyor. Bir iş günü içinde sarf edilen emek karşılığı
ücret, gündelik.
15. Hayata Destek, mülteci meselesinin “......” tartışmalara alet edilmemesi,
tümüyle insani bakımdan ele alınması gerektiğine inanıyor. Politik.
16. Türkiye, savaştan etkilenen 3,6 milyon kişiye “.......” diyerek dünyada en
fazla Suriyeli mülteciye kapılarını açtı. Bir esenleşme, selamlama sözü.
17. Hayata Destek, ihtiyaç sahibi mültecilerin sadece “......” durumlarını
iyileştirmekle değil, onlara kendi ayakları üzerine duracakları mesleki
donanımı kazandırmakla da ilgileniyor. Var olan, bulunan.
18. Bugün, Suriye mutfağına özgü tatlı ve et yemekleri tadabileceğiniz
lokantaların da bulunduğu, İstanbul’un en eski semtlerinden birinin adı.
Osmanlı Sultanı II. Mehmed’in lakabı.
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YUKARIDAN AŞAĞI
1. Medyada mültecilerle ilgili sadece olumsuz “.....”lerin yer alması
mültecilere yönelik ayrımcılığı körüklüyor. Bir olay, olgu üzerine edinilen,
iletişim ve yayın organlarıyla verilen bilgi.
4. Sadece #AynıDiliKonuşuyoruz diyemeyiz, sınırları aşan Fırat ve Dicle
sayesinde aynı “.....”leri de paylaşıyoruz. Büyük akarsu.
6. Hiçbir dilden olmayan ama her dilde anlaşılan, bizi birbirimize
yaklaştıran en güçlü ses. Yüksek sesli gülüş.
7. Suriyeli ailelerin geçim kaynakları arasında olan mevsimlik tarım
işçiliğinin Marmara ve Kuzey Ege’deki durakları “......” bahçeleridir. Bir
ağacın önce yeşil, sonradan kararan, besin değeri yüksek, yağlı meyvesi.
8. Görevleri arasında insanın insanca yaşama hak ve hürriyetini sağlamak
ve korumak olan hizmet kurumu. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal
bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu
tüzel varlık.
9. Özel günlerde sevdiklerinizi anlamlı bir “......” ile sevindirmek için Hayata
Destek’ten bağış sertiﬁkaları alarak afetten etkilenen insanların hayatına
destek olabilirsiniz. Armağan.
10. Savaşı geride bırakmak için tekinsiz koşullarda evini terk etmek gibi
güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven,
yüreklilik.
13. Hiçbir savaşın “.....” geleni yoktur, her birinde insanlık muhakkak
kaybeder. Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün
gelen, başarı kazanan.
14. İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin haysiyetleri ile, eşit ve devir kabul
etmez haklarının tanınması, dünyada özgürlük, “......” ve barışın temelidir.
Hak ve hukuka uygunluk, hak gözetme.

*Bu bulmaca, Hayata Destek’in Mülteci Destek programı dahilinde savunuculuk çalışması olarak, Suriye Savaşı’nın başlamasının 7. yıldönümü vesilesiyle 17 Mart
2018’de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

Hayatta kalabilmek ve ev
bütçesine katkıda bulunmak için
iş arıyorsun. Bulabildin mi?

İş bulmak istiyorsun ama kent
merkezine çok uzaktasın.
Bu evden ayrılacak mısın?

Zar zor geçimini sağlayan uzak bir akrabanın
yanına yerleştin. 13 kişilik bir aile olarak sosyal
yardımlarla geçiniyorsunuz, daha fazla yük
olmamak için bu evden ayrılacak mısın?

Hayatta kalabilmek için
İŞ VE EV BULMALISIN.

Geçici koruma kaydını buraya alman, senin için çalışma
iznine başvuracak bir işveren bulman gerek. Dil bilmediğin
için ancak merdiven altı bir atölyede çıraklık işi buldun.
Burada riskli koşullar altına girecek misin?

Bulunduğun sınır kentinde iş
olanakları kısıtlı. İş bulmak için
büyükşehre gidecek misin?

Ülke değiştirmek için insan
kaçakçılarına güvenerek
hayatını riske attın.

Başka bir ülkeye iltica etmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’ne başvurman gerektiğini öğrendin. Listedesin ama cevap
alman uzun sürecek ve kesin değil. Bekleyecek misin?

Tarla ya da havvancılık işi bilmediğin için
nakliye ve inşaat firmalarında yine
bilmediğin ama yapabildiğin bir iş buldun.
Aylarca çalıştın ama paranı alamadın.
Burada çalışmaya devam edecek misin?

Vardığın sınır ilindeki kampta kalmaya senden daha fazla
ihtiyacı olan çok insan var. Bu yüzden kampa kabul
edilmedin. Bu ülkede kalmaya devam edecek misin?

Buradan Başla

Genç bir hukuk fakültesi mezunusun.
Ülkende savaş patlak verince can güvenliğin için
komşu ülkeye sığındın.

Çalışan herkes, sadece kendi hayatını değil, ekonomiyi de canlandırarak iyileştiriyor.
Yararlı ve üretken hissetmek herkesin hakkı. #ÇalışmaHakkınaSaygı

"İşimize mi göz diktiler?"

her zaman

Çalışma iznin her yıl yenileniyor
ve diploma denkliğin için
başvuruda bulundun.

Peki şanslı biri misin?

Ülkendeki hukuki uzmanlığın burada
karşılığını bulamıyor. Kısıtlı imkanlar,
bürokratik engeller ve ayrımcılık
sebebiyle para kazanamıyorsun.
Ülkene dönmeye çalışacak mısın?

Kamu kuruluşları ve STK’ların sağladığı dil
kursları ücretsiz fakat yemek, barınma ve yol için
para kazanmalısın. Yasadışı işler yaptığını tahmin
ettiğin biri sana az zamanda para kazanman için
yardım edecekmiş. Onu dinleyecek misin?

Olsun, iş piyasasına dahil olman,
ülkene dönmek istediğinde orayı
kalkındırabilmen için işine yarayacak.

pek değil

Dil kursunun saatlerine uygun bir iş
buldun ve MEB onaylı dil sertifikanı aldın.
Artık kendi ayakların üzerinde durabilir,
üreterek yaşadığın topluma katkı
sunabilirsin. Talih kuşu hâlâ seninle mi?

İş yerinde başına gelen
kazada kolunu kaybettin.

Çalışarak kendi hayatını kazanmak, hayatta kalmak için gerekli olmadığında bile,
uluslararası yasalarla korunan bir insan hakkıdır. Hayata Destek, bugün Türkiye’de
yaşayan herkesin hayatını iyileştirmek için geçim kaynaklarını geliştirmeyi ve geleceklerini
şansa bırakmayacak politikalar oluşturulmasını savunuyor.

Silahlı çatışma arasında kaldın
ve senden haber alınamıyor

Ülkendesin, mahallen
bombalanmış, sular akmıyor,
elektrik yok, gıda fahiş fiyatta.
Kalmakta ısrarcı mısın?

Hırsızlık, cinsel sömürü, sonunu
bilmediğin radikal bir harekete
dahil olmak vb. yollara girerek
hayatını zora soktun.

Kendi ayaklarının üzerinde
duramaman sebebiyle belirsiz bir süre
için insani yardıma ve başkalarının
desteğine bağımlı biri hâline geldin.

GEÇİM KAYNAĞINI DESTEKLEME
Türkiye’de çalışabilir durumdaki her iki mülteciden biri işsiz, üstelik iş sahibi
olanların büyük kısmı kayıtdışı ve güvencesiz koşullarda çalışıyor.
Geçim kaynağını oluşturma/geliştirme
projelerimizde bu yıl da temel hedefimiz mülteci
nüfus başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerinin
güvenceli ve sürdürülebilir iş olanaklarına
erişimlerini artırmaktı. Hayata Destek Evlerimiz
ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla 4 ilde
(Adana, İstanbul, Hatay, Mardin) mülteci ve ev
sahibi nüfusa yönelik çalışmalarımızı cinsiyet
eşitliği ve sosyal uyumu gözeterek sürdürdük.
Bir yıl içinde 1.039 kişiye destek sağladık.

Geçim
Kaynağı
Desteği

1.039
kişi

Google.org ve Tides Foundation desteği, Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz
Hayata Destek Teknoloji Sınıfı projesinde
de bu yıl önemli bir yol katettik. Suriyeli ve
Türkiyeli çocuk ve yetişkinlerin bilgisayar
becerilerini edinmeleri için 8 ilde açılan 10
teknoloji sınıfından 8.695 çocuk ve 777
yetişkin faydalandı.

Teknoloji
Sınıfları

8.695 777
çocuk

yetişkin

5 yıl önce Hama’dan Türkiye’ye
geldim. Kendimi geliştirmem
gerekiyor. İş ararken ya da yeni
bir işe başladığımda benden
bilgisayar bilgisi isteyeceklerini
bildiğim için buradayım.
Her şey yolunda giderse bir
hastanede resepsiyonist
olarak çalışmak istiyorum.
Beriz (19), Hatay
Narlıca Hayata Destek Evi
Teknoloji Sınıfı

www.hayatadestek.org
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Halı dokumak çok zor iş.
Başta yapamam zannettim
ama öğrendikçe, nakışlar
ortaya çıktıkça özgüvenim
yükseldi. Şimdi hangi iş
olsa çalışır, öğrenir, yaparım
diyorum.
Nazife (35), Mardin
Halı Dokuma Kursiyeri
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İstihdama Destek ve Beceri Geliştirme
Geçim kaynağını destekleme projelerimizin yelpazesini bu yıl daha da genişlettik. Milli Eğitim
Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde sertifikalı mesleki eğitim ve dil kurslarına devam
ederken özellikle genç nüfusu odağımıza alarak istihdam edilebilirliği artıracak eğitimler
düzenlemeye başladık.
Çalışabilir yaştaki mülteci nüfusa
meslek edindirmeye yönelik Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı, A1 ve A2
seviyelerinde Türkçe dil kursları
verdik.

Gerekli eğitimleri almış genç yaş
grubundan gençleri ve çalışabilir
durumdaki yetişkinleri işverenlerle
bir araya getirecek staj programı ve
kısa dönemli istihdam çalışmalarını
başlattık.

Faaliyet yürüttüğümüz bölgelerin
piyasa ihtiyaçlarını gözeterek
sertifikalı mesleki yetkinlik kursları
düzenledik.

Çalışma izni danışmanlığı kapsamında,
geçici koruma altındaki Suriyelilere
genel prosedür ve mevzuat hakkında
bilgilendirme yaptık; işverenlere
istihdama teşvik için çalışma izinlerinin
harç ödemesinde destek sunduk.

İstihdam edilebilirliği artırmaya
yönelik eğitimlerde genç yaş
grubuna (18-24) özgeçmiş yazımı,
mülakat teknikleri ve iletişim
yöntemleri gibi konularda yetkinlik
kazandırma çalışmalarına başladık.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde halihazırda
mutfak sanatları ve halı dokuma
kursu almış olan kadınlarla birlikte
ve Yeşilli Kaymakamlığı desteğiyle
kadın kooperatifi KEKİK’i (Kadın
Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi
Kooperatifi) kurduk.

İSTANBUL

ADANA

MARDİN
HATAY

151

Mesleki Eğitim Kursları

227

Türkçe Dil Kursları

299

Kısa Dönemli İstihdam

155
11

Çalışma İzni Danışmanlığı

Staj İmkânı

İstihdam Edilebilirlik Eğitimleri

Kadın Kooperatifi

www.hayatadestek.org
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MEVSİMLİK TARIMDA ÇOCUK KORUMA
Türkiye’de mülteci çocukların da eklenmesiyle çocuk işçi sayısının 2 milyonu
bulduğu tahmin ediliyor. Bu çocukların yarısı ağır çalışma koşulları altında
mevsimlik tarım işçiliğinde çalışıyor.
Mevsimlik gezici tarımda işçi ailelerin göç
yolunu, bu yıl da gezici ekiplerimizle takip
ederek tarlalarda çalıştırılan ya da çalışma riski
altında olan çocukların hayatına destek olduk.
Yoksulluk nedeniyle çocukların çalıştırılmasını
engellemek için ilgili kurumlara yönlendirmeler
ve yerinde takip yaparak ailelerin sosyal koruma
mekanizmaları ve sosyal hizmetlere erişimlerini
vaka yönetimi desteği ile sağladık.
Çalıştırılan çocuklarda çalışmanın fiziksel ve
psikolojik açılardan zararlı etkilerinin azaltılması

Çocuk koruma vakalarına cevap veren ilgili
aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine
destek olduk.

33

742

yetişkin çocuk

Bilgilendirme
ve Farkındalık yetişkin çocuk
Oturumu

Psikososyal
Destek

12

2.114

Okul Kaydı
Desteği

yetişkin çocuk

Aynur (16), Zonguldak
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Çocuk işçiliğinin oluşmasına etki eden sosyal
normların ortadan kaldırılması için ailelerin
ve kurumların çocuk işçiliğinin olumsuz
etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarına
yönelik farkındalık oturumları, yuvarlak masa
toplantıları düzenledik.

Vaka
Temelli
Müdahale

Başka çaremiz yok. Okula gideceğiz
ki bu işten kurtulacağız. Ama bu
işi yaparken okula da yetişilmiyor.
Nisan ayında, daha son sınavlar
olmadan yola çıkıyoruz. Sonbaharda
okul açıldıktan bir iki ay sonra ancak
eve dönüyoruz. Sonra sınavlara,
derslere yetiş bakalım. Ablam
bırakmadı, üniversiteyi kazandı.
Ben de başaracağım.
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için saha faaliyetlerimiz kapsamında psikososyal
destek ve mentorlük aktiviteleri düzenledik.

660 26
210
çocuk

SAHA ÇALIŞMALARI
Çocuk işçiliği ile mücadele yılı olarak ilan edilen 2018’de çalışma sahalarımızı
genişlettik. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Hayata Destek Evimizin yanı sıra
Adana’da da çocuk koruma ekibimiz yıl boyu aktif görev aldı.
Şanlıurfa/Viranşehir:
Nüfusunun büyük
k ısm ı mevsimlik
ŞANLIURFA
tarım işçiliği yaparak
hayatını kazanan Şanlıurfa’nın Viranşehir
ilçesindeki Hayata Destek Evimizde ailelerin
göç yoluna çıktığı Nisan ayına kadar çocukların
gelişimini yerinden takip ettik. Viranşehir’de
yürüttüğümüz vaka yönetimi çalışmalarında
86 çocuğa bireysel koruma desteği ve 6 Özel
ihtiyaç fonu sağlandı. Çalışma koşullarından
etkilenen ya da risk altındaki çocukların iyilik
hallerini korumaya yönelik psikososyal destek
çalışmalarından 1.285 çocuk faydalandı. Bu
aktivitelere ek olarak 99 çocuğun okuldaki
uyumunu sağlayıcı ve okul başarılarını
destekleyici çalışmalar yürüttük. Ayrıca
12 çocuğun okula kaydına destek olduk.
Bilgilendirme ve farkındalık oturumları
aracılığıyla ise 248 yetişkine ulaştık.
Zonguldak /A laplı:
Ağustos ayı itibariyle
Viranşehir ekibimiz
çalışmalarını fındık
işçisi ailelerin çocuklarıyla sürdürdü. Bu
kapsamda da 25 çocuğa bireysel koruma
desteği sağlayarak vaka takibi ve
yönlendirmelerini yaptık. 131 çocuğa ise
psikososyal destek sunduk.
ZONGULDAK

Adana /Seyhan ve
Karataş: Yılın her
ayı tarım yapılan
ADANA
A d a n a ’d a
çocuk
koruma ekibimiz Seyhan ilçesindeki
Mürseloğlu, Salmanbeyli, Çaputçu, Dervişler,
Köylüoğlu, Dörtağaç, Büyükdikili ve Karataş
ilçesindeki Tabaklar çadır alanlarında faaliyet
yürüttü. Bu çadır alanlarında yapılan ihtiyaç
analizleri ışığında risk altındaki çocukların
güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal destek
mekanizmalarına erişimi hedeflendi.
Önceliklerimizin başında çocukların okula
yönlendirilmesi geliyordu. 195 çocuğun
okul kaydının yapılmasını sağladık, 305
çocuğun ise okul derslerine destek olduk.
11 çocuk ve 374 yetişkine çocuk hakları
temelli farkındalık oturumlarıyla ulaştık.
Vaka yönetimi çalışmalarını sahanın dinamik
yapısı gereği mobil ekiplerle koordine ettik,
631 çocuk ve 22 yetişkin bu hizmetlerden
yararlandı. Bireysel koruma çalışmalarımız
kapsamında 100 çocuğa özel ihtiyaçlarını
karşılayacak materyal desteği verdik. Aynı
zamanda, Mürseloğlu çadır alanına tüm yılı
kapsayıcı geçici kurulum ile çocuk dostu
alan inşa ederek çocuklara yönelik düzenli
psikososyal destek ve mentorlük çalışmaları
yaptık. Yıl boyu devam eden çalışmalarımızda
698 çocuğa psikososyal destek sağladık.
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SİVİL TOPLUMDA KAPASİTE GELİŞTİRME
Etkili bir sivil toplum için bu yıl da uzmanlık alanlarımızda bilgi ve deneyim
paylaşımına dayanan eğitimlere, kurumsal kapasitemizi artırmaya ve yeniden
yapılandırdığımız gönüllü ağımızı iyileştirmeye odaklandık.

EĞİTİMLER VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
Kurumsal kapasitemizi geliştirmek için her
Hayata Destek çalışanının oryantasyon eğitimi
başta olmak üzere insani yardım alanında
davranış kuralları, çocuk güvenliği ve çocuk
güvenliği davranış kurallarını iş başlangıcını
takip eden ilk iki ay içinde almasına özen
gösterdik. Bunun yanı sıra 300 kadar çalışanımız
görev aldıkları alanın ihtiyaçları doğrultusunda
26 farklı başlıkta iç eğitime katıldı.
Ayrıca diğer sivil toplum kuruluşlarına, yerel
yönetimlere ve özel sektör kurumlarına afetle
mücadele, temel insani yardım standartları,
birlikte yaşam ve sosyal uyum gibi konuları
içeren bir dizi eğitim verdik. Bununla birlikte
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sahalarımızın bulunduğu illerin baroları
nezdinde bu yıl ‘mülteci hukuku’ eğitimleri
de düzenlemeye başladık.
2018 yılı gönüllülük alanında da önemli bir
dönüm noktası oldu. Gönüllülük stratejimizi
oluşturarak bir gönüllü ağı kurduk ve düzenli
çalışmalarımıza başladık. Sene boyunca
farklı sahalarda 166 gönüllümüz, güçlendirme
eğitimlerinin ardından çalışmalarımıza
destek sundu. Uzmanlıklarıyla katkı sağlayan
gönüllerimizin yanı sıra eğitmen eğitimlerini
alarak aramıza katılan, mülteci nüfusa mensup
gönüllülerimiz de kendilerini ve bizi bir adım
ileriye taşıdı.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Sivil toplum alanında çocuk güvenliği
kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla
yürüttüğümüz proje kapsamında bu yıl önemli
bir yol kat ettik. Eğitmen havuzumuzda yer alan
farklı il ve bölgelerden 10 uzman, sene boyunca
8 şehirde (Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kırıkkale, Mardin, Mersin, Nevşehir) 21 sivil
toplum kuruluşuna tek günlük çocuk güvenliği
eğitimleri verdi. Bu eğitimler aracılığıyla 243
kişiye ulaştık.
Uzmanlık alanları gereği gelecekte çocuklarla
çalışması beklenen 185 üniversite öğrencisi de
çocuk güvenliği eğitimlerimizden faydalandı.

Ayrıca çocuk güvenliği politika ve
prosedürlerinin oluşturulması, çocuk güvenliği
perspektifinin yaygınlaştırılması yoluyla tüm
çocuklar için çocuk katılımının sağlanması
ve çocuk dostu alanların tasarlanmasını
hedefleyecek projeler için yıl sonunda bir
hibe çağrısı açtık. Desteklenen projeler 2019
yılında uygulanmaya başladı. Yeni dönemde
de düzenleyeceğimiz eğitimlerde çocuk
güvenliği kavramını çocuk hakları ve çocuk
koruma ile ilişkisi bağlamında tartışmaya
ve çocuk güvenliği standartlarının kurumlar
tarafından benimsenmesini desteklemeye
devam edeceğiz.

ULUSAL VE ULUSLARARASI
KOORDİNASYON AĞLARI
Güçlü bir sivil toplumun mihenk taşı olan
koordinasyon ağları dahilinde ulusal ve
uluslararası alanda çalışmalarımızı 2018’de
de sürdürdük.
Ulusal düzeyde Türkiye Mülteci Konseyi (TMK),
Denge Denetleme Ağı, Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek için Ortaklık Ağı (ICC) gibi üyesi
olduğumuz platformlar aracılığıyla çalışma
yürüttüğümüz alanlarda etkinlik gösterdik.
Uluslararası alanda ise kuruluşundan bu yana
içinde yer aldığımız, batı-dışı dünyanın sivil
toplum ağı NEAR (Network For Empowered
Aid Response) ile yerel düzeyde sivil toplum
kuruluşlarının güçlendirilmesi üzerine
çalışmaya devam ettik. Nisan ayında
Direktörümüz Sema Genel Karaosmanoğlu’nun

NEAR Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesiyle
koordinasyonun stratejik öncelikleri ve kritik
kararlarına liderlik etme görevini üstlendik.
Yerel düzeyde sivil toplum kuruluşlarının
güçlendirilmesine somut katkı sunacak
web-tabanlı bir insan kaynağı platformu
geliştirmek için HumanSurge ile Lahey’de,
Dutch Humanity Hub’da bir dizi atölyeye
katıldık. Uluslararası koordinasyon içinde
olduğumuz bir diğer yapı ise 2014 yılından
bu yana üyesi olduğumuz ICVA (International
Council of Voluntary Agencies). Afetlerden
etkilenen topluluklara yönelik çalışma yürüten
sivil toplum kuruluşlarının küresel kesişim
noktası ICVA’nın çağrısıyla birçok uluslararası
etkinliğe katıldık ve bu platformlarda insani
yardım alanında yerelleşme tartışmalarına
katkı sunduk.
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ACİL YARDIM
2018 yılı içinde önemli işbirlikleri kurarak afete hazırlık, koordinasyon, acil durumlarda
ihtiyaç analizi ve acil yardım çalışmaları yaptık.
Afet Bilinci Derneği işbirliğinde, pilot olarak
Hayata Destek Evlerimizde uygulanmak üzere
çeşitli eğitim programları tasarladık. Bu eğitim
programlarında, Afet Bilinci Derneği’nin 2013
yılında Afyonkarahisar’da okul öncesi eğitim
düzeyinde uygulanan pilot çalışması esas alındı.
Eğitimlerin daha çok çocuğa ulaşabilmesi için
Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanması ve
yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Kadıköy Belediyesi’nin ‘Kadıköy İlçesinde
Gönüllü Katılımın Arttırılması ve Ortak
Çalışma Projesi’ kapsamında, 11 diğer sivil
toplum kuruluşu ile birlikte Kadıköy İlçesi Afet
Çalışmaları Ortaklık Protokolünü imzaladık.
Protokol kapsamında mahallelerde gönüllü
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katılım artıracak bir model geliştirilmesi ve
sivil toplum kuruluşlarıyla afetlere hazırlık, risk
ve zarar azaltma faaliyetlerinin yürütülmesi
planlanıyor.
Protokolü imzalayan kuruluşlar ise şöyle:
Birleşik Arama Kurtarma Derneği (BKSAR),
Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR), Kadıköy
Belediyesi Gönüllüleri, Lions Kulübü, Marmara
Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü, Mavi Kalem
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK),
Nirengi Derneği, Tesisat Teknolojileri Eğitim
Araştırma Derneği (TESİDER), Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB), Uluslararası
Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı.

• 21 Mart 2018 tarihinde Suriye’nin Kabbasin, Al-Bab bölgesine
ihtiyaç analizi ziyareti düzenledik. Bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına
yönelik bir rapor hazırlayarak ilgili donör ve sivil toplum
kuruluşları ile paylaştık.
• 2018 Mart - Haziran ayları arasında koruma ekiplerimizin
tespit ettiği, Hatay’a yeni gelen 63 aileye Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin desteğiyle gıda-dışı yardım
ve hijyen paketleri dağıttık.
• Adana’nın faaliyet yürüttüğümüz mevsimlik tarım sahalarında
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 400 aileye Ekim ayında
ekiplerimizin saha desteğiyle Türkiye Kızılay Derneği Adana
Şubesi tarafından kışlık yardım ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

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.

Gelirler

€ 3.318.220,61

Birleşmiş Milletler Ajansları

€ 2.136.362,74

Bağışlar (Kurumsal, Bireysel Bağışlar, Etkinlikler. vb) € 87.486,23
Genel Toplam

Uluslararası STK’lar
Birleşmiş Milletler
Ajansları
Bağışlar

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

€ 1.915.172

Toplum Temelli Psikososyal Destek

€ 1.355.363

Vaka Yönetimi / Yönlendirme

€ 736.310

Yasal / Sosyal Danışmanlık

€ 485.305

Rekreasyonal / Formel Olmayan Eğitim
Aktiviteleri

€ 259.492

İş / İşçi Pazarı

€ 83.946

Akıl Sağlığı

€ 39.501

Gençlik / Kadın Güçlendirme

€ 38.434

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet / € 35.747
Kadın Koruma
Ağ Oluşturma

€ 2.332

Diğer

€ 502.982

Genel Toplam

€ 5.454.583

% 97,6
% 2,4

€ 5.454.583,35

Uluslararası STK’lar

% 35,11
% 24,85
% 13,50
% 9,22
% 8,90
% 4,76
% 1,54
% 0,72
% 0,70
% 0,66
% 0,04

%59,87
%38,55
%1,58

Kurumsal Hibeler

€ 5.542.069,58

Giderler

Çocuk Koruma (çocuk işçiliği,
kaçakçılık, erken evlilikler, vb.)
Toplum Temelli Psikososyal Destek
Vaka Yönetimi / Yönlendirme
Diğer
Yasal / Sosyal Danışmanlık
Rekreasyonal / Formel Olmayan
Eğitim Aktiviteleri
İş / İşçi Pazarı
Akıl Sağlığı
Gençlik / Kadın Güçlendirme
Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete
Dayalı Şiddet / Kadın Koruma
Ağ Oluşturma

Verimlilik

Proje Giderleri
Hayata Destek
Genel Yönetim
Giderleri

Proje Giderleri

€ 5.410.514,40 ₺

Hayata Destek Operasyonel Giderler

€ 131.555,18 ₺

Genel Toplam

€ 5.542.069,58

* Tüm sayılar bilgilendirme amaçlıdır. Resmî kayıtlar için Hayata Destek muhasebe kayıtları baz alınmalıdır.
* TL’den EUR’ya çevirirken 31.12.2018 TCMB kuru kullanılmıştır.
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İNSAN KAYNAKLARI
Hayata Destek olarak, 2018 yılı boyunca da işe alım süreçlerimizi herkese eşit fırsatlar
sunma ilkemize bağlı kalarak yürütmeye devam ettik. Beraber çalıştığımız 311 kişiye
kariyer ve eğitim fırsatları sunmayı önemsedik.
Merkez Ofis
Saha Ofisleri
Toplam Hayata Destek Çalışanı

44
267
311

Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
Toplam Hayata Destek Çalışanı

161
150
311

Çalışma İline Göre Çalışan Sayısı
İstanbul
Şanlıurfa
Hatay
Diyarbakır

89
72
50
31

Mardin
Mersin
Adana
Batman

23
22
14
10

%86

%14

Saha Ofis
Çalışanları

Merkez Ofis
Çalışanları

%52

%48

Kadın

Erkek

% 29
% 23
% 16
% 10
%7
%7
%5
%3

Çalışma Yerine Göre Çalışan Sayısı

İstanbul
Şanlıurfa
Hatay
Diyarbakır
Mardin
Mersin
Adana
Batman
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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 www.hayatadestek.org/bagis 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 25 TL’den başlayan tutarlarla katkıda bulunabilirsiniz.
25 TL için HAYATADESTEK
50 TL için HAYATADESTEK50
100 TL için HAYATADESTEK100
yazıp 8071’e SMS atın.
EVET

Gelen onay mesajını EVET yazarak yanıtlayın.
Böylece her ay düzenli bağışınızla hayata destek olun.
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Hayata Destek olmanın yolları
düzenli destekçimiz olun

Düzenli destekçilerimiz bağımsızlığımız ve sürdürülebilirliğimiz için sadece maddi
bir güvence değil, yaptığımız işi iyi yaptığımıza dair bize tasdik ve güç veren birer
motivasyon kaynağı! Hayata destek olun küçük katkıları büyük etkilere dönüştürelim.
‘www.hayatadestek.org/bagis’

arkadaşlarınızı düzenli destekçimiz olmaya davet edin

Yaptıklarımız, bunları yapma biçimimiz ve yapmak istediklerimize inancınızı, ailenizi
ve arkadaşlarınızı, derneğimize düzenli destek olmaya davet ederek gösterebilirsiniz.
Aslında herkes içinde, toplumsal sorunların bir ucundan tutma isteği taşır, içinizdeki
sese kulak verin.

özel günlerinizi daha güzel kılın veya bu fikri yaygınlaştırın

Hayata Destek, yılbaşı, anneler, babalar, öğretmenler, sevgililer ve doğum günleri
için tebrik kartları, düğünler için davetiyeler hazırlıyor ve bağış karşılığında ilgilisine
iletiyor. Özel günlerinizi hayatı destekleyerek güzelleştirebilirsiniz.

koşun, çalın ya da oynayın: kendi bağış kampanyanızı oluşturun

Seçeceğiniz bir amaç için yardımseverlik koşusu yapabilir, partinizde enstrüman
çalabilir, arkadaşlarınızla yoga yapabilir, oyun turnuvaları düzenleyebilirsiniz.
Etkinliğinize katılanlara Hayata Destek Teşekkür Belgeleri sağlayarak, onları bağışa
davet edebilirsiniz. Kampanyanızı oluşturmak için destekol@hayatadestek.org
adresine yazmanız yeterli. Üstelik her türlü yaratıcı fikre açığız!

gönüllü hizmet bağışında bulunun

Dünyadaki tüm STK’ların ortak bir sorunu varsa, o da insan kaynağı ve zaman kısıtı
olmalı. Uzmanlığınızı bizim için konuşturmak isteyebilir veya bizi bunu isteyecek
kişilerle tanıştırabilirsiniz. Bilginiz ve tecrübeniz ile aktaracaklarınız bizim için en
büyük destek.

bizi kurumlarla tanıştırın

Sorunlar çok, kaynaklar az. Bizi tanıdığınız, çalıştığınız firmalarla buluşturabilir;
onlarla yapacağımız işbirliklerinde hayata destek olmanın uygun ve yaratıcı yolunu
tespit etmemize ve özgün projeler yürütmemize aracı olabilirsiniz.

sosyal medya hesaplarımızı benimseyin

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin ve YouTube. Hayata Destek, danışanları,
çalışanları ve destekçileriyle ‘konuşma’nın güncel yollarını es geçmiyor, sosyal medya
hesaplarında renkli bir varlık göstermeyi önemli buluyor. Siz de hesaplarımızı takip
edebilir, gönderilerimizi yaygınlaştırabilir, dikkat çekmeye çalıştığımız toplumsal sorunlar
ve iyileştirme projelerimizin gündelik sohbetlerinize girmesine vesile olabilirsiniz.
Bize

destekol@hayatadestek.org adresinden ulaşabilirsin.
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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

Yasin Almaz

sayfa 2-3, 10, 20, 22, 24
sayfa 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 28, 30, 31, 34

Çiğdem Usta Güner
Yasin Almaz

sayfa 23, 26

Kerem Yücel

www.hayatadestek.org

35

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

