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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

€ 6.466.781,16

Uluslararası STK’lar

€ 4.679.309,35

Birleşmiş Milletler ve BM Kurumları

€ 1.787.471,81

Toplum Temelli Psikososyal Destek

€ 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

Bağışlar (Kurumsal, Bireysel Bağışlar, Etkinlikler vb.)

€ 359.629,09

Diğer

€ 373.466

Genel Toplam

€ 6.826.410,25

Genel Toplam

€ 6.466.781

İnsan Kaynakları
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

Toplam Hayata Destek Çalışanı

54
239
293

#BeraberBirGelecek #HepimizeİyiGelecek

2017
Faaliyet Raporu*

/Support2Life
/Support2Life

biz kimiz?

Doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenen toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini
sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve
hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde; Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda
Kapasite Geliştirme çalışmaları yürütüyor ve hayatı destekliyoruz. www.hayatadestek.org

İKİ ÇOCUĞUMLA
TÜRKİYE’YE GELELİ
BİR YILI GEÇTİ.

%82

Saha Oﬁs
Çalışanları

%18

Merkez Oﬁs
Çalışanları
© Hayata Destek / Zonguldak / 2017 / Sinan Çakmak

YÖNETİM KURULU

Bugün dünyada, savaşlar,
çatışmalar veya doğal afetler
sebebiyle evini terk etmek
zorunda kalan 68 milyon kişi
yaşıyor. #BeraberBirGelecek
#HepimizeİyiGelecek

/HayataDestek

Gökhan Erkutlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Emel Şensezgin Mergen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aylin Gezgüç

Yönetim Kurulu Saymanı

Derya Mutlu

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Sema Genel Karaosmanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU
Aylin Şahin
Alper Buluş
Derya Durmaz

DESTEK OLUN!
Düzenli bağışçımız
olabilir, bizden özel
gün sertiﬁkaları alabilir,
bizim için koşabilir,
kurumunuzla bizi
tanıştırabilir veya bize
gönüllü hizmet
verebilirsiniz. Desteğiniz
çalışmalarımızın
devamını sağlayacak ve
daha çok insana
ulaşmamızı mümkün
kılacak.

Kredi kartınızla desteğinizi tek seferlik ya da
düzenli olarak dilediğiniz miktarda
iletebilirsiniz. bagis.hayatadestek.org
Banka havalesi & EF� yoluyla hesap
numaramızdan TL ile destekte bulunabilirsiniz.
Finansbank TR39 0011 1000 0000 0046 8498 36
Cep telefonunuzdan mesaj göndererek her ay
10 TL ile düzenli bağışçımız olabilirsiniz.
HAYATA DESTEK yazıp 8071’e gönderin.
Gelen mesaja EVET yazarak onay verin.
Her türlü destek sorunuz için bize yazabilirsiniz.
destekol@hayatadestek.org

* Hayata Destek’in 2017 Faaliyet Raporu’nun özetidir. Tamamı: www.hayatadestek.org/belge/HDD_Faaliyet_Raporu_TR_2017.pdf

© Hayata Destek / Mardin / 2017 / Çiğdem Usta

Mülteci
Destek

Mevsimlik Tarımda
Çocuk Koruma

Sivil Toplumda
Kapasite Geliştirme

Acil
Yardım

Türkiye’deki mültecilerin
temel hak ve ihtiyaçlarına
erişimini kolaylaştırmayı
amaçladığımız programda,
birey ve toplum temelli
çalışmalar yapıyoruz.
‘Hayata Destek Evleri’ ve
‘Hayata Destek
Noktaları’ndaki
faaliyetlerde bireyi
güçlendirmeyi ve sosyal
uyuma katkı sunmayı
hedefliyoruz. Sürdürülebilir
bir iyileşme için geçim
kaynağını destekleyecek
mesleki kurslar sunuyoruz.

Mevsimlik tarım işçisi
ailelerin çocuklarına
odaklandığımız
programda, çocukların
yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ile aile ve
işverenlerin çocuk
işçiliği konusunda
farkındalığının artması için
çalışıyoruz. Çocukların
çocuk olma hakkına sahip
çıkmak, onları okula
yönlendirerek
güçlenmelerine katkıda
bulunmak, programın
temelini oluşturuyor.

Etkin bir insani yardım ve
afetle mücadele stratejisi
için, sivil toplumu
güçlendirme çalışmaları
yürütüyoruz. Bu
çalışmalarda; sivil toplum
kuruluşları arasında etkin
koordinasyon ağı
oluşturarak, kolektif bir
zeminde bilgi akışına,
uzmanlık ve kaynak
paylaşımına, iletişim
ve koordinasyon
kapasitelerinin
geliştirilmesini odağımıza
alıyoruz.

İnsani krizler sonrasında,
afetlerden etkilenenler için
acil yardım operasyonları
yürütüyoruz. Gıda ve
gıda-dışı temel
ihtiyaçların karşılanması,
nakit yardımı, barınma
koşullarının
iyileştirilmesinin yanı sıra,
su, sanitasyon ve hijyen
ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere çalışıyoruz.
Program dahilinde afet
bilinci yüksek bir topluma
katkı sağlamayı
hedefliyoruz.

Mülteci Destek

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma

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.
Yürüttüğümüz birey ve toplum temelli çalışmalarda sürdürülebilir bir iyileşmeyi hedefledik.

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. Oysa biliyoruz ki, çalışmak, çocukların
çocukluğunu yaşama haklarını ellerinden aldığı gibi, onları içinden çıkması zor bir yoksulluk döngüsüne sokuyor.

2012’den bu yana kamp dışında
yaşayan mültecilerin temel hak
ve hizmetlere erişimine, bireysel
koruma çalışmalarımızla aracılık ettik. Bilgilendirme oturumları düzenledik, 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.

Hayata Destek
Noktaları

Toplum merkezlerimizde mülteci
topluluğu güçlendirmeye yönelik
ruh sağlığı desteği veriyor; iyileşme ve sosyal uyuma hizmet
eden atölye, kurs, oturum ve
etkinlikler düzenliyoruz.

Danışma noktalarımızda mültecileri sağlık, eğitim, kayıt, yasal
yardım vb. hizmetler hakkında
bilgilendiriyor; bunlara erişimde
yaşadıkları sorunları birebir
takip ediyoruz.

Türkiye’nin 8 ilinde, yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarla,
2017
boyunca
toplamda
28.153 mültecinin hayatına
destek olduk.
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Yenidoğan Destek Çalışmaları
AFAD verilerine göre, 2011’de Suriye’den
mülteci akını başladığından bu yana,
Türkiye’de 225 bin Suriyeli bebek doğdu.
Çoğu yetersiz koşullarda dünyaya gelen
bu bebekler mülteci nüfus içinde en
kırılgan kesimde. 2017’de 3.346 anne
adayı ve yeni doğum yapmış anneye,
bebek bakım rehber ve malzemeleri
ulaştırarak destek olduk.
© Hayata Destek / Mardin / 2017 / Çiğdem Usta

Hayata Destek
Evleri

Çocuklarımı Hayata Destek’in yardımıyla
büyütüyorum. Erima (20), Mardin

Teknoloji Sınıfları
Google.org ve Tides Foundation işbirliğiyle, Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve yetişkinlerin yan yana eğlenerek öğrenecekleri,
teknoloji sınıfları kurduk. Hatay ve Şanlıurfa’daki Hayata Destek Evlerimizde ve
MEB’in belirlediği 8 okulda oluşturulan bu
sınıflardan, 221 yetişkin ve 7.889 çocuk
yararlandı, yararlanmaya devam ediyor.
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Aşı Kampanyası
Sağlık Bakanlığı’nın mülteci çocuklar için düzenlediği
aşı kampanyasına dahil olduk. Adana, Diyarbakır,
Kayseri, Mardin ve Mersin’de, çalışan ve tercüme
desteği ile 981 mülteci çocuğun aşı olmasını sağladık.

Saha Çalışmaları
Nüfusunun
büyük
kısmı
mevsimlik tarım işçiliği yaparak
hayatını
kazanan
Şanlıurfa
Viranşehir’deki Hayata Destek
Evimizde, ailelerin tarladan
tarlaya göç yoluna çıktığı Nisan
ayına
kadar,
çocukların
gelişimini takip ettik.
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Hatay, İstanbul, Şanlıurfa ve
Şanlıurfa
Viranşehir’deki
‘Hayata
Destek
Evleri’nde
mültecilerle yerel halkı yan
yana
getirdiğimiz
toplum
temelli koruma çalışmalarında
18.476 kişinin hayatına destek
olduk. Bu kişilere birey ve grup
danışmanlığı, beceri geliştirme
atölyeleri, MEB onaylı dil
kursları sağladık. 999 çocuğun
okula dönmesinde etkili olduk.

Diyarbakır, Hatay, İstanbul ve
Şanlıurfa’daki bireysel koruma
çalışmalarımız; Adana, Kayseri, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa
Akçakale’de bu yıl hizmete
açılan ‘Hayata Destek Noktaları’ ile genişledi. 7.930 mülteciye bireysel koruma desteği
sağladık. Bilgilendirme ve
farkındalık
oturumlarında
10.580 bireye ulaştık ve 895
vakayı birebir takip ettik.

Geçim Kaynağını Destekleme
Türkiye’de çalışabilir durumdaki mültecilerin yarısının işsiz olduğu tahmin
ediliyor. İstihdam edilenlerin ise çoğu
kayıtsız ve güvencesiz çalıştırılıyor.
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.
2017’de Adana, Hatay, Mersin,
Şanlıurfa, Mardin ve İstanbul’da geçim kaynağını destekledik. 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’da park-bahçeler
ve tarım işletmelerinde geçici
olarak istihdam edildi. İstanbul,
Adana ve Mersin’de 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.

Mevsimlik gezici tarım işçiliği
alanında çalışan ya da çalışma
riski altında olan çocuklara
yönelik faaliyetlerimiz, 2017
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 göç yolunu takip ederek,
mevsimlik tarım sahalarındaki
çocuklara psiko-sosyal destek
sağladık.

Çalışmak çocuğun
fiziksel, zihinsel ve
sosyal gelişimini
olumsuz etkiler.
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Buradaki psiko-sosyal destek
çalışmalarından
94
çocuk
faydalandı. Ayrıca 37 çocuğun
okul kaydına destek olduk,
eğitim 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 itibarıyla faaliyetlerimizi,
Zonguldak Alaplı’da fındık işçisi

ailelerin çocuklarıyla sürdürdük.
Gezici sahalarımızda 200’den
fazla
çocuğa
psiko-sosyal
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 teşvik ve yönlendirme
çalışmalarında önemli bir
başarı sağladık ve 49
çocuğun okullu olmasına
aracılık
ederek
çocukların
yoksulluk
döngüsünden
çıkmasına destek olduk.

Acil Yardım
Türkiye ve çevre ülkelerde afet temelli ihtiyaçları, geçen
yıl da yakından takip etmeyi sürdürdük. İhtiyaç analizi ve
gıda-dışı yardım malzemesi desteği sağladık.
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.
Aralık ayında ise Batman AFAD İl
Müdürlüğü koordinasyonunda,
Batman’ın
Beşiri
Köyü'nde
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.

*2012 TÜİK verilerine göre

Sivil Toplumda Kapasite
Geliştirme
STK’ların etkili sonuçlar elde edebilmesinde, bilgi ve
uzmanlık paylaşımı önem taşıyor.

© Hayata Destek / Van / 2012 / Kerem Yücel

Katılımcı, kapsayıcı ve koordine
bir sivil toplum dokusunu, başarılı ve sürdürülebilir bir insani
yardımın esası olarak görüyoruz. 2017 boyunca iç eğitimlere
ağırlık
vererek
uluslararası
insani
yardım
ilkelerinde
hizalandık. Türkiye’de Çocuk

Güvenliği
Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi ile 16
katılımcının katıldığı Gönüllü
Eğitici
Eğitimi
düzenledik.
Ayrıca Batı-dışı dünyanın sivil
toplum ağı NEAR çatısı altında 5
Suriyeli STK’ya bilgi ve deneyim
paylaşımı sağladık.

