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İÇİNDEKİLER
SUNUŞ

2020 yılı bizi yeni afetlerle buluşturdu. Tüm gezegeni etkileyen 
bir afetle ilk defa karşılaştık. Nasıl baş edeceğimizi de süreç 
içerisinde hızlıca öğrenmek zorunda kaldık. Hayata Destek 
olarak bunu iyi yaptığımıza inanıyorum.

Destek çalışmalarımızda sağladığımız hizmetlerin neredeyse 
tümünü dijital platformlara taşıyabildik. Hatta daha da ötesine 
geçtik; COVID-19 özelinde kurduğumuz çağrı merkezimiz 
sayesinde Türkiye’nin her yerinden mültecilere ulaşabildik, 
destek olduk. Bu sayede faaliyet gösterdiğimiz sekiz ilin 
ötesine de ulaşmış olduk.

Pandemiden en çok etkilenen gruplardan biri olan mültecileri 
yalnız bırakmadık. Bu dönemde artan ihtiyaçlarına yönelik 
nakit yardımları yaptık. Mültecilerin eşit haklara erişimleri 
için savunuculuk çalışmalarımıza devam ettik.

Pandeminin çalışanlarımız üzerinde de beklenmedik etkileri 
oldu. Onları desteklemek adına mekan bağımsız çalışma 
modeline geçtik. Çalışan esenliği için bu döneme özel 
uygulamalar geliştirdik, sivil toplum camiasının beğenisini 
topladık. İşyeri uygulamaları konusunda sivil topluma rol 
model olabildiğimiz için mutluyuz.

2020 yılı insanlığa çok fazla şey öğretti. En çok da her 
birimizin iyilik halinin bir diğerininkine ne kadar bağlı 
olduğunu öğretti. Belki de en çok dayanışmanın; insani 
krizlerin yanında yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik gibi her 
türlü toplumsal sorunun başlıca panzehiri olduğunu öğretti.

2020 yılını sizlerin destekleriyle atlattık, daha fazlasını 2021 
yılında yapacağız. Bize ilham ve güç veren; başardıklarımızı 
mümkün kılan siz destekçilerimize, donör ve ortaklarımıza 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. 
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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 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
Acil müdahale ve acil yardım planımızı, kendi ihtiyaç analizlerimize göre oluşturuyoruz. Olası bir afet 
durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları 
yürütüyoruz. İnsani yardımı siyasi, ekonomik, askeri çıkar gözetmeden, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap 
verebilirlik ilkelerine dayanarak planlıyoruz. Afet alanlarında, temiz suya erişimin sağlanması, hijyen ve 
barınma koşullarının iyileştirilmesi, gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması için çalışıyoruz.  Afete 
müdahale ekiplerimizi gerekli ekipmanlarla afet bölgesine 48 saat içinde ulaştırıyor, acil yardım operasyonu 
süresince ihtiyaç analizlerimizi güncelleyerek bir sonraki adımımızı planlıyoruz. 
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İSTANBUL

ADANA

ELAZIĞ

MERSİN

İZMİR

HATAY

ŞANLIURFA MARDİN

BATMAN

•Viranşehir

89
yetişkin

301
çocuk

124
yetişkin

11
çocuk
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aile

3.249
yetişkin
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çocuk

771
çocuk

110
yetişkin

13
çocuk

46
çocuk

33
çocuk

101
çocuk

19
yetişkin

248
aile

Sayılarla
2020

TOPLAM
23.184

5.230

7.119

3.719

Bilgilendirme ve 
Farkındalık Oturumları

Vaka Temelli 
Müdahale

Psikososyal Destek

Temel İhtiyaç Paketi

2.904

2.874

2.492

2.044

Psikososyal Destek 
Paketi

Bilgi ve Destek Hattı

COVID-19 Tek 
Seferlik Nakit Desteği

Özel İhtiyaç Desteği

1.402

1.245

1.076

679

Sosyal Uyum 
Faaliyetleri

Hukuki 
Destek

Psikolojik 
Destek

Okul Kaydı 
Desteği

630

558

361

148

Yaşam 
Becerileri Kursları

Türkçe Dil Kursu

Çalışma İzni Harç 
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Mülteci Hakları 
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Şiddeti Önleme Eğitimi
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Mesleki Eğitim 
Kursları

İngilizce 
Dil Kursu

Tarım Aracıları 
Eğitimi
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DİYARBAKIR
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6
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2020 yılı boyunca Türkiye’de yaşayan mültecilere, pandemi koşullarına uygun 
önlemler alarak hak ve hizmetlere erişim, koruma ve geçim kaynaklarının 
geliştirilmesi, birlikte yaşamaya dair engellerin aşılması ve sosyal uyumun 
güçlendirilmesi için destek olduk.
Mülteci Destek Programımız kapsamında 
çalışmalarımızı Hayata Destek Evlerimiz  
ve Hayata Destek Noktalarımızın bulunduğu 
8 ilde ve uzaktan erişime olanak veren  
Bilgi ve Destek Hattı ve hayatadestek.online  
web sitesi aracılığı ile yürüttük.

2020 yılı boyunca mültecilere yönelik,  
koruma ve geçim kaynağını destekleme 
temelli çalışmalarımızla, sahada yüz yüze ya 
da çevrimiçi araçlarla toplam 28.491 kişinin 
hayatına destek olduk.

8

28.491
kişi

Adana
Batman
Diyarbakır
Hatay
İstanbul 
Mardin
Mersin
Şanlıurfa

MÜLTECİ DESTEK PROGRAMISÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
İnsani yardım faaliyetlerimizle, sağlıklı, dirençli ve refah sahibi bir toplum için 
#DayanışmanınBağı’nın önemine inanıyor ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına 
uzanan yolda katkı sunmak için el birliği ile 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, 
esenliğinin geliştirilmesi.

• 2030’a kadar bütün kız ve oğlan çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi 
eğitimine 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 ve 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 ve 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 
iş birliğinin ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin ilerletilmesi, özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde 
mevcut mekanizmalar arasında geliştirilmiş işbirliği ve küresel bir teknoloji kolaylaştırma mekanizması 
aracılığıyla üzerinde anlaşmaya varılan hükümler konusunda bilgi paylaşımının çoğaltılması

www.hayatadestek.org
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KORUMA

Vaka Yönetimi 

Vaka yönetimi çalışmalarımızla mültecileri 
sağlık, eğitim, kayıt, yasal yardım gibi haklar 
ve hizmetler konusunda birebir görüşmelerle 
bilgilendirmeyi, bu haklar ve hizmetlere 
erişimlerinde karşılaştıkları sorunları 
doğrudan takip edip gerekli durumlarda 
ilgili kurumlara yönlendirmeyi hedefledik. 
Sosyal çalışmacılardan oluşan ekiplerimizle, 

8 sahamızda uzaktan yürüttüğümüz vaka 
yönetimi çalışmalarıyla risk altındaki 4.826 
kişiye destek olduk. 

Vaka 
Temelli 
Müdahale

2.949 
yetişkin

1.877
çocuk

Hukuki Destek

8 sahamızda, koruma faaliyetleri kapsamında 
aile hukuku, kayıt, ceza hukuku, kadın hakları, 
çocuk koruma, barınma, eğitime erişim, 
sağlığa erişim, iş ve sosyal güvenlik hukuku 
vb. başlıklarda ihtiyaç sahiplerine hukuki 
danışmanlık sağladık. Risk altındaki bireylere, 
kamu kurumlarına veya ilgili özel kurumlara 
ziyaretlerinde eşlik ettik. Danışanların adli 
yardım ve avukatlık hizmetlerine erişimini 

kolaylaştırmak için baroların Adli Yardım 
Büroları nezdinde iş birlikleri kurduk.

Avukatlarımız 2020 yılı boyunca 1.193 kişiye 
ulaştı ve farklı konu başlıklarında hukuki 
destek sundu.

1.036 
yetişkin

157
çocuk

Hukuki
Destek

Ruh sağlığı ve psikososyal destek 
çalışmalarımızla hem yetişkinlerin hem 
de çocukların olumsuzluklarla baş etme 
mekanizmalarını ve adaptasyon becerilerini 
güçlendirmeyi, zorlu yaşam koşullarının  
negatif etkilerini sağaltmayı ve kişilerin 
kendilerini yeniden güvende hissedebilmelerini 
sağlamayı amaçladık.  

Çocukların gelişimlerini ve temel yaşamsal 
becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan 
psikososyal grup çalışmalarımızı uzaktan 
uygulanabilecek, danışanların telefon ve 

çevrimiçi araçlarla katılabilecekleri şekilde 
yeniden tasarladık.  

2020 yılında 349 çocuk ve 642 yetişkine 
bireysel psikolojik danışmanlık sağlarken 
5.369 çocuk, benlik algısı, duygularını fark 
etme, ifade etme ve sosyal etkileşimlerini 
güçlendirmeyi hedefleyen psikososyal destek 
hizmetlerimizden faydalandı.

Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Mardin 
ve Şanlıurfa’da 2.424 adet psikososyal destek 
paketini çocuklara teslim ettik.

Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek 

642 
yetişkin

349
çocuk

Psikolojik
Destek5.369

çocuk

Psikososyal
Destek

Pandemi başladığında ofisimizde 18 tablet vardı. Nisan 
ayında internet yüklediğimiz bu tabletleri dağıtarak 
çocuklarla çevrimiçi çalışmalarına başladık. 4 defa yeni 
kayıt aldık, tabletleri toplayıp yeni çocuklara dağıttık.
 
Dilek
Proje Sorumlusu, Hatay

Bilgi ve Destek hattımızı pandemi 
döneminde Şanlıurfa’dan genç bir mülteci 
kadın aradı: ‘’İl Göç İdaresi Sivas’a geri 
dönmemiz gerektiği söylüyor. Şehir 
dışına çıkma yasağı var. Gitsek de orada 
kalacak yerimiz yok. Burada da kayıtlı 
değilim. Kucağımda bebek, elimde iki 
çocuk, her yerde hastalık…’’  
Bu telefon konuşması, ekonomik 
zorluklar sebebiyle Sivas’tan Şanlıurfa’ya 
gelmiş olan 34 yaşındaki Meryem için 
o zor dönemde açılan yeni kapı oldu. 
Meryem ve çocuklarının geçici koruma 
kaydını Şanlıurfa’ya taşıyarak bebeğine 
kimlik çıkardık. Ardından Meryem’i 
temel geçim kaynaklarına yönlendirdik. 
Bir kadın ve üç gelecek, yeni bir hayatın 
basamaklarını tırmanıyorlar şimdi…

Dilek
Sosyal Çalışmacı, Şanlıurfa
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Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmaları  

Pandemi döneminde kızım 
dünyaya geldi. Türkiye’de 
çocuklara tanınan 
hakları artık biliyorum. 
Bundan sonra, hem kendi 
çocuğum hem de tüm 
diğer çocukların eğitim ve 
sağlık haklarına, sosyal 
haklarına kavuşabilmeleri, 
çocukluklarını yaşayarak 
büyüyebilmeleri için 
çalışmaya devam edeceğim.

Narin (25), Şanlıurfa
Hayata Destek Gönüllüsü

Birlikte Yaşam için 1.000 Fidan 

2020’nin Ekim ayında, Hatay’da 
meydana gelen orman yangınları 
sonrasında kolları sıvadık. 
Türkiyeli ve Suriyeli doğaseverler 
olarak bir araya gelip dostluğun 
ve kardeşliğin simgesi olarak 
1.000 fidanı toprağa kavuşturduk. 
Belen ilçesi, Topboğazı mevkiinde 
bulunan Hatay Dostluk Ormanı’na 
diktiğimiz çam, çam fıstığı ve 
gürgen fidanlarıyla hem geleceğe 
nefes olmaya çalıştık, hem de 
birlikte yaşamın ve sosyal uyumun 
önemini hatırlattık.

Mültecilerin Türkiye’deki hak ve sorumluluk-
larına, temel hakları çerçevesinde sunulan 
hizmetlere nasıl erişebilecekleri konusunda 
bilgi sahibi olabilmeleri için salgın öncesinde 
mahalle mahalle, köy köy gezerek yaptığımız 
farkındalık oturumlarımızı 2020 yılında çevrimiçi 
ortamlara ve telekonferans odalarına taşıdık. 
İnternete ihtiyaç duymadan, ücretsiz olarak 
ulaşılabilen konferans odalarımız ve diğer 
çevrimiçi kanallar aracılığıyla düzenlediğimiz 
oturumlarımıza COVID-19 salgınına dair 
bilgilendirme içeriklerini de ekleyerek toplamda 
21.621 kişiye ulaştık.

Salgınla birlikte daha da kritik hâle gelen, 
doğru bilgiye erişim sorununu çözmek için 

Nisan 2020 itibariyle Hayata Destek Bilgi ve 
Destek Hattı’nı aktif hale getirdik. Türkçe, 
Arapça ve Kürtçe dillerinde bilgi ve destek 
sağladığımız hat aracılığıyla yıl boyunca 2.874 
çağrı yanıtladık; 5.096 konuda bilgi sunduk. 
COVID-19 salgınının seyri, salgından korunma 
yolları, salgınla mücadele kapsamında alınan 
tedbirler ve yapılan düzenlemeleri içeren, 
Türkçe-Arapça dillerinde bilgilendirici içerikler 
hazırladık ve yaygınlaştırdık. Danışanlarımızın 
bu bilgilere doğrudan erişebilmelerini sağlamak 
amacıyla yine içerikleri Türkçe ve Arapça, iki dilli 
hazırlayarak hayatadestek.online web sitesini 
kurduk. hayatadestek.online vasıtasıyla, 26 
farklı başlık altında bilgilendirici video, ses 
kaydı ve yazılı bilgi notunu erişime açtık.

19.848 
yetişkin

1.773
çocuk

Bilgilendirme 
ve Farkındalık 
Çalışmaları

Koruma çalışmalarımızın bir parçası 
olarak, mülteci çocukların okul kaydı, okula  
devamlılığı ve uyumuyla ilgili destek 
sağladığımız çalışmalarımızı 2020 yılı 
boyunca devam ettik. Okul dışında kalmış  
554 çocuğu okula yönlendirerek uzaktan 
eğitime devam etmelerini sağladık.

Fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz bu 
sene içinde çocukların iyilik hallerini ve katılım 
süreçlerini desteklemek için yeni imkânlar 
yarattık. Çocukların katılımını ön plana 
koyarak onlarla birlikte hazırladığımız Dijital 
Çocuk Gazetesi’ni Türkçe-Arapça dillerinde 
yayınladık. Renkli içerikler, bilgilendirici notlar, 
oyunlar, paylaşımlarla dolu gazetemizin 6 
sayısı ile 163 çocuğa ulaştık.

Eğitime Destek Faaliyetleri 

554 
çocuk

Okul Kaydı 
Desteği

2.874 
çağrı

Bilgi ve 
Destek
Hattı
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Geçim kaynağını destekleme projelerimizle, 
mülteci nüfus başta olmak üzere, ihtiyaç 
sahiplerinin güvenceli ve sürdürülebilir iş 
olanaklarına erişimlerini artırmayı hedefledik.  

Salgın sürecinde gözlemlediğimiz en önemli 
sorunlardan biri olan geçim kaynaklarına 
erişimde yaşanan sıkıntıları dikkate alarak 
çalışmalarımızı salgın koşullarına adapte ettik. 
İstihdam edilme potansiyelini artırabilmek 
amacıyla danışanlarımıza verdiğimiz 
eğitimlerimizi çevrimiçi platformlara taşıdık. 
354 danışanımız Türkçe dil kursu eğitimlerini;  
566 danışanımız ise yaşam becerileri 

kurslarımızı başarıyla tamamladı. Eğitimler 
kapsamında gençlere özgeçmiş/CV yazma, 
iş görüşmesi, çalışma hakları ve iş kültürü, 
iletişim ve iş arama başlıklarında bilgiler 
sunarken, akran desteği sayesinde kendi 
aralarında bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları 
için alan açtık. Çevrimiçi platformlarımızla 
eğitimleri uzaktan erişime açarak ülkenin dört 
bir yanından katılım olanağı yarattık. Ayrıca 
geçici koruma altındakilerin kayıtlı istihdama 
katılımlarını mümkün kılmak adına, 361 
danışanımızı çalışma izni harç bedellerinin 
ödemelerini yaparak destekledik. 

COVID-19 salgınının Türkiye’de yaşayan mülteciler üzerindeki etkisini inceleyen 
bir araştırmaya göre, ülke genelindeki mültecilerin %18’i salgın öncesinde 
çalışmıyorken, COVID-19 sonrası bu oran %88’e yükseldi.

Türkçe Dil 
Kursu                                                               354

kişi

Yaşam Becerileri 
Eğitimi 566

kişi

Çalışma İzni için 
Harç Ödemesi 361

kişi

Geçim kaynağını destekleme eğitimleri sırasında kimliğime, 
nereli olduğuma ve hangi dili konuştuğuma bakılmaksızın 
ait olduğumu hissettiğim bir grupla beraber oldum. Kendimi 
hiç ‘yabancı’ gibi hissetmedim. Türkçemi geliştirmek adına 
da pratik yapma fırsatı buldum.

Sheirin (30), İstanbul 
Mesleki Beceri Geliştirme Eğitimi Katılımcısı

GEÇİM KAYNAĞINI DESTEKLEME Mardin’de faaliyetleri salgından olumsuz 
etkilenen Kadın Emeğinin Kalkınması ve 
İyileştirilmesi Kooperatifi’nin (KEKİK) yeni 
bir üretim konseptine geçerek kapasitesini 
güçlendirmesine destek olduk.  

Hatay’da mülteci ve yerel topluluk üyesi 
31 kadın danışanımız Altınözü Aile Destek 

Merkezi’nde sunduğumuz gıda üretimi meslek 
edindirme kursunu başarıyla tamamlayarak 
sertifikalarını aldı. Altınözü’nde sunulan 
KOSGEB Temel Girişimcilik Eğitimi’ne de 21 
danışanımız katılarak sertifika edindi. Ayrıca 
Şanlıurfa’da 32 danışanımız dikiş-nakış 
atölyelerine katılarak becerilerini geliştirdi.

Mesleki Eğitim 
Kursları 31 

danışan

HATAY

Mesleki Eğitim 
Kursları 32

danışan

ŞANLIURFA

Dış ticaret eğitimi aldığım dönemde 
bir arkadaşıma eğitimden bahsettim 
ve o da bana bu alanda iş teklif etti. 
Yani konuşma arasında bahsettiğim 
bu eğitim, bana iş dünyasında 
yepyeni bir kapı açtı.

Yusuf (30), İstanbul
Yaşam Becerleri Eğitimi Katılımcısı
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#YanYanaDeğilizAmaBeraberiz
Kriz zamanlarında üzüntü, endişe, stres, kafa karışıklığı, korku ya da öfke hissetmek 
son derece normaldir. Hepimiz evdeyiz, yan yana değiliz ama beraberiz. Evde 
kalmanın tadını çıkararak hayata destek olmanızı isteriz. #EvdeKal #HayataDestekOl

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Psikolog Cemre Soysal’ın yayınlaştırdığı bilgilerden 
yararlanılmıştır.
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Dünyada 160 milyon çocuk çalıştırılıyor. COVID-19 kriziyle birlikte 2022 sonunda 
bu sayıya 8.9 milyon çocuğun eklenmesi bekleniyor. Üstelik bu çocukların 
yarısının, mevsimlik tarım da dahil birçok tehlikeli sektörde çalıştırıldığı görülüyor. 
Sorun Türkiye’de de maalesef çözülebilmiş değil.

Mevsimlik tarımda çocuk koruma projemizle, 
Adana ili ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki 
mevsimlik gezici tarım alanları başta olmak üzere 
farklı sektörlerde çalıştırılan ya da çalıştırılma 
riski altındaki çocukların, pandemiyle daha da 
zorlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesini, 

ihmal ve istismardan korunmalarını ve 
haklarına erişmelerini sağlamayı amaçladık.  
Sahada yürüttüğümüz destek çalışmaları, 
bilgilendirme oturumları ve çocuk haklarına 
ilişkin savunuculuk çalışmalarımızla yüzlerce 
çocuğun hayatına destek olduk. 

MEVSİMLİK TARIMDA ÇOCUK KORUMA

SAHA ÇALIŞMALARI

2020 yılında, mevsimlik tarım alanlarında 
çalışan aileler ve çocuklarına yönelik 
uzaktan devam ettirdiğimiz koruma 
çalışmalarımız sayesinde toplamda 3.630 
kişinin hayatına destek olduk. Risk altındaki 
çocuklara ve ailelerine yönelik vaka yönetimi 
faaliyetlerimizle 404 kişiye ulaştık. 52 kişiye 
hukuki danışmanlık desteği sunarken 125 
çocuğun okul kaydının yapılmasına destek 
verdik ve eğitime devam etmelerini sağladık. 
Özellikle çocukların çalıştırılmasının yol açtığı 
psikolojik etkilerin azaltılması ve çocukların 
iyilik hallerinin geliştirilmesi için hazırladığımız 

psikososyal destek etkinlikleriyle 1.750 kişiye 
ulaştık; 70 kişiye psikolojik destek sunduk. 
Pandemi döneminde çevrimiçi olarak devam 
ettirdiğimiz psikososyal destek etkinliklerimize 
çocukların ulaşabilmesi için 468 çocuğa 
psikososyal destek paketi dağıttık. 

Mevsimlik tarım sektöründe çalışan ailelerin 
çocuklarının çalıştırılmasını önlemek için 
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Kaymakamlık 
iş birliğiyle 1.211 çocuğun ailesine 3 ay boyunca 
aylık 500 TL şartlı nakit desteği verdik; çocukların 
uzaktan eğitime devam etmelerini sağladık.

Çocuklara Yönelik Destekler 

Vaka Temelli 
Müdahale 402

çocuk
2
yetişkin

23
çocuk

29
yetişkin

125 
çocuk

Okul Kaydı 
Desteği

Şartlı Nakit
Desteği
(3 ay boyunca)

1.211
çocuk

Hukuki
Destek

1.746
çocuk

4
yetişkin

Psikososyal
Destek

468
çocuk

Psikososyal
Destek
Paketi

Çocuk işçiliğinin ortaya çıkmasına neden olan 
kültürel ve sosyal normların ortadan kaldırılması 
için, ailelerin ve kurumların çocuk işçiliğinin 
olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları 

için düzenlediğimiz farkındalık oturumlarıyla 
1.563 kişiye ulaştık. Ayrıca 53 tarım aracısına 
da çocuk işçiliğinin olumsuz etkileri ve yasal 
prosedürlerle ilgili eğitim verdik. 

Bilgilendirme Çalışmaları 

Bilgilendirme 
ve Farkındalık 
Çalışmaları

301 
çocuk

1.262 
yetişkin

Bütün çocuklara ihtiyaç duydukları şeyleri 
ulaştırmalıyız. Bunu devlet, aileler ve Hayata 
Destek gibi sivil toplum kuruluşları yapabilir. 
Mesela, yasaklar başlayınca okullar kapandı. 
Çoğu arkadaşım gibi benim de testlere, 
kaleme, deftere ihtiyacım oldu. Hayata Destek 
bize bunları getirdi ama ihtiyacı olan bir sürü 
başka çocuk var. Bir de çocukları çalıştıran 
insanlar o çocukları kabul etmeyip yanlarında 
çalıştırmazsa, aileler de çocukları okula gönderir 
ve o çocuklar böylece eğitim hakkına erişir.

Sidra (15), Şanlıurfa Çocuk Komitesi Üyesi 

Çocuk hakları alanında yürüttüğümüz 
savunuculuk çalışmalarıyla kamuoyunda 
farkındalık yaratmayı ve ilgili mercileri 
sorumluluk almaya teşvik etmeyi hedefledik. 
Yuvarlak masa toplantılarıyla  kamu, sivil 
toplum, akademi ve sendika temsilcileri gibi 
çocuk işçiliğiyle mücadele için çalışma yürüten 
tüm paydaşları yan yana getirdik.

2020’de Viranşehir Kaymakamlığı tarafından 
kurulan ‘Çocuk İşçiliğini Önleme Komisyonu’nda 
yer aldık. Bu komisyon sayesinde 4.283 
mevsimlik tarım işçisi çocuğun durumunu 
değerlendirdik; 9 pilot okulda faaliyet yürüttük. 
Çocukların çalıştırılmaması için eylem planı 
hazırladık ve böylece 352 çocuğun mevsimlik 
tarım göçüne çıkmasının önüne geçtik. 

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI  
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Elazığ ve İzmir depremleriyle, Türkiye ve 
Yunanistan sınırındaki mülteci hareketliliğiyle 
ve özellikle COVID-19 salgını nedeniyle  
oldukça zor geçen bu yılda çok sayıda acil 
yardım çalışması yürüttük.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 
şiddetindeki Elazığ Depreminde ilk 48 saat 
içinde yaptığımız ihtiyaç analizi sonrası acil 
yardım operasyonumuz kapsamında gönüllü 
ekiplerle geçici barınma merkezlerinde çocuk 
güvenliğinin sağlanması için harekete geçtik; 
psikososyal destek aktiviteleri ve koruyucu-
önleyici çalışmalar yaptık. Ayrıca Elazığ ve 
Malatya’nın kırsal bölgelerinde yaşayan, 
geçimlerini hayvancılıktan sağlayan ve 
ahırları zarar görmüş 244 aileye Tarım İl ve 
İlçe Müdürlükleri iş birliğinde hayvan barınağı 
sağladık. COVID-19 salgını sırasında Elazığ 
merkez ve Sivrice’de Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından kurulan 
geçici barınma merkezlerinde toplam 520 aileye 
hijyen paketi dağıttık.

30 Ekim’de meydana gelen İzmir Depremi’nde 
de bölgeye intikal eden ekiplerimiz 48 saat 
içinde ihtiyaç analizini tamamladı. Acil yardım 
operasyonlarımız kapsamında; AFAD ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla çadır 

alanlarına 72 adet geçici acil durum tuvaleti 
kurduk; 1.200 hijyen paketi dağıttık. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bir Kira Bir 
Yuva’ kampanyası kapsamında tespit edilen 4 
aileye toplamda 40 bin TL nakit yardım sağladık. 

COVID-19 salgının etkilerini azaltabilmek için, 
acil yardım operasyonlarımız kapsamında; 
salgından olumsuz etkilenen ve çeşitli koruma 
riskleri bulunan 2.492 haneye, tek seferlik olmak 
üzere 1000 TL tutarında nakit yardımı sağladık. 
Ayrıca salgın döneminde Hatay’da, sivil toplum 
kuruluşu Ahbap ile ortak yürüttüğümüz çalışma 
kapsamında, ihtiyaç sahibi 174 aileye market 
ihtiyaçlarına destek için 250 TL katkı içeren 
akıllı kart verdik. Yine Hatay’da Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 
desteğiyle de Türkiye’ye yeni gelen mültecilere 
yönelik destek programı kapsamında 102 aileye 
hijyen ve mutfak paketi, 40 çocuğa bebek bezi, 
146 kadına hijyenik ped, 257 kişiye ise yatak 
ve battaniye ulaştırdık.

Adana’da çadır alanlarında yaşayan ve 
mevsimlik tarım ile uğraşan 642 aileye 
hijyen paketleri dağıttık. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğiyle, belediye tarafından 
sağlanan 416 adet gıda ve 396 adet hijyen 
paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık.

Afete hazırlık ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında, dahil olduğumuz 
koordinasyon ağlarıyla iş birliği içinde, oldukça zorlu geçen 2020 yılı boyunca 
da faaliyetlerimizi sürdürdük. 

Temel İhtiyaç  
Paketi (hijyen, 
temizlik ve gıda)  

3.719
aile

Tek Seferlik 
Nakit Yardımı 

2.492
aile

ACİL YARDIM

2020 Şubat ayının son haftasında 
yaşanan Türkiye-Yunanistan sınırında 
mülteci hareketliliğinde, acil müdahale 
ekiplerimizin ihtiyaç analizi sonrasında 
Edirne Valiliği ve Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda 
yürüttüğümüz acil yardım operasyonu 
kapsamında; 15.360 bebek maması, 20 bin 
hazır konserve gıda ve 15.100 yağmurluk 
dağıtımı yaptık. Pazarkule Sınır Kapısı’nda 
bekleyen mülteciler için mobil tuvaletler ve 
el yıkama ünitelerinin kurulumuna destek 
verdik. COVID-19 nedeniyle karantinaya 
alındıkları illerden yaşadıkları şehirlere 
dönmek isteyen 161 kişiye ulaşım desteği 
ve 19 kişiye ulaşım organizasyonu öncesi 
konaklama desteği sağladık.
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Çocuklar için PSİKOSOSYAL DESTEK  
UYGULAMA REHBERİ   

Hayata Destek Derneği olarak, çalışmak zorunda bırakılan 
çocukların gelişimlerini desteklerken, onlara oyun temelli 
psikososyal destek sağlamak amacıyla bir rehber geliştirdik.  
Özel olarak çocuk işçiliğine odaklanan, daha genel anlamda da 
çocuk koruma alanında çalışan kurumlar için faydalı bir kaynak 
olmasını hedeflediğimiz psikososyal aktivite rehberimiz, dört 
kitapçıktan oluşuyor. Bu dört başlıktan ilki teorik arka plan 
bilgilerine yer veriyor, diğer 3 başlık ise 6-8, 9-13 ve 14-18 yaş 
olmak üzere üç farklı yaş grubuna hitap eden içerikleri barındırıyor. 

Psikososyal Destek Uygulama Rehberi web sitemizde çevrimiçi 
olarak yayında.

23

SİVİL TOPLUMDA KAPASİTE GELİŞTİRME
Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için, hem iç kapasitemizi 
geliştirmeyi hem de diğer kurumların kapasitelerine katkı sunmayı hedefliyor 
ve sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz.

Çalışanlarımızın insani yardım alanındaki 
kapasitelerini geliştirirken diğer sivil toplum 
paydaşlarına, sosyal hizmet müdürlükleri, 
rehberlik araştırma merkezleri ve kamu 
hastaneleri gibi kamu kurumlarına ya da 
barolar gibi insani yardım alanına destek 

veren meslek odalarına eğitimler verdik. 
2020’de Hayata Destek olarak 8 sahada 
Suriyeli, Türkiyeli, Filistinli ve Iraklı 139 
gönüllüyle çalıştık. 33 farklı kuruma yönelik, 
7 farklı şehirde, 36 eğitim düzenledik, 1.002 
katılımcıya ulaştık.

2020 yılında farkındalık artırma, koruma ve 
sosyal uyum alanlarında hizmet veren 10 sivil 
toplum kuruluşunu destekledik; mali işler, 
satın alma, insan kaynakları yönetimi, çatışma 
çözümleri, proje döngüsü yönetimi, çocuk 
güvenliği, insani yardımda korumanın temel 
esasları ve temel insani yardım standartları 
gibi pek çok alanda kapasitelerini geliştirdik.  

Mültecilere yönelik koruma çalışmalarında 
kişi ve kurumların kapasitelerini geliştirmeyi 
hedeflediğimiz çevrimiçi ücretsiz eğitim 
programımızda, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, 

psikolojik ilkyardım ve mülteci hakları konularında 
verdiğimiz eğitimlerle 366 kişiye ulaştık.

Bu sene dördüncü yılını tamamladığımız ve sivil 
toplum alanında çocuk güvenliği kapasitesine 
katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğümüz 
Türkiye’de Çocuk Güvenliği Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ise 15 
kurumun toplamda 119 çalışanına çocuk 
güvenliği eğitimi verdik. Buna ek olarak  
5 sivil toplum kuruluşuna çocuk güvenliği 
kapasitelerini oluşturmaları ve geliştirmeleri 
için hibe desteği sağladık. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) çalışmaları 
kapsamında kurduğumuz, Hayat Destek 
çalışanlarından oluşan TCE çalışma grubuyla 
toplumsal cinsiyete duyarlı çalışmaları 
destekledik. Çalışma grubunun hazırladığı 14 
bülten içeriğiyle hayatta #EşitliğeDestek olduk.

Hayata Destek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifiyle çocuk bakım sorumluluğunun 
eşit olarak paylaşılabileceği çalışma koşullarını 
tüm ebeveynler için sağlamaya özen gösterdik 
ve 2020 Eylül ayından itibaren babalık izninin 
kapsamını genişlettik. 

EĞİTİMLER 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI  
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Güçlü bir sivil toplumun vazgeçilmezi olan 
koordinasyon ağları içinde yer alarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde çalışmalarımızı 2020’de 
de sürdürdük. 

Üyesi olduğumuz Türkiye Mülteci Konseyi, 
Denge ve Denetleme Ağı, Mevsimlik İşçi 
Göçü İletişim Ağı ve Çocuğa Karşı Şiddeti 
Önlemek için Ortaklık Ağı ulusal platformları 
vasıtasıyla çalışmalarımızı yürüttük. Ayrıca 
Ocak 2020’de kurulan Afet Platformu’nun da 
kurucu üyesi olarak sahada ortak insani yardım 
ve savunuculuk faaliyetleri düzenledik. 

Elazığ ve Malatya depremi, Edirne sınırındaki 
mülteci hareketliliği, İzmir depremi ve COVID-19 
salgını sürecinde diğer sivil toplum kuruluşları 
ile iş birliği içinde faaliyetlerimizi yürüttük. 
Afetlerde AFAD ve ilgili belediyeler başta olmak 

üzere kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde 
çalıştık. 

2014 yılından bu yana üyesi olduğumuz, küresel 
bir insani yardım platformu olan ICVA’nın 
(International Council of Voluntary Agencies) ev 
sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi toplantılara 
katıldık. İnsani yardımla ilgili yerel ölçekteki 
sivil toplum kuruluşlarını ve uzmanlarını küresel 
ölçekte bir araya getiren NEAR (Network For 
Empowered Aid Response) ağının üyesi olarak 
yerel kapasite savunuculuğunu yönlendirmeye 
devam ettik. Direktörümüz Sema Genel 
Karaosmanoğlu’nun NEAR Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak sorumluluk üstlendiği 2020 yılı 
boyunca gerek küresel düzeyde, gerek yerel 
düzeyde insani yardım alanında yerelleşme 
için çalışmalarımızı sürdürdük.

KOORDİNASYON AĞLARI VE SAVUNUCULUK

MÜZİKLE YENİDEN  

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüne 
inanan 17 yaşındaki Aden’in tasarladığı 
‘Müzikle Yeniden’ projesi sayesinde, Hayata 
Destek’in farklı illerdeki sahalarında sosyal 
zorluklarla mücadele eden çocuklara 
fırsatlar yaratılmasına destek olduk. 
Aden’in Küçükçekmece Hayata Destek 
Evi’nde çocuklarla düzenlediği müzik 
atölyesinde tanışan Aya ve Aden, Şebnem 
Ferah’ın ‘Sil Baştan’ isimli eserini birlikte 
seslendirdi ve bir kliple bu düeti taçlandırdı. 
Bugün ‘Müzikle Yeniden’ projesiyle 
toplanan destekler, dezavantajlı çocukların 
beceriler kazanmalarını destekleyecek ve 
kişilik gelişimlerinde tamamlayıcı olacak 
bedensel, zihinsel ve kültürel etkinliklerin 
hayata geçirilmesini mümkün kılıyor. 

4 yıl önce Hatay Hayata Destek 
Evi’ne gelip, etkinliklere katılan 
çocukların büyüdüğünü görmek, 
şekillenen hayatlarının bir bölümünde 
yer edinebilmiş olmak beni hem 
motive ediyor, hem de insanlığa dair 
umutlarımın hep taze kalmasını 
sağlıyor. İyileşmenin, güçlenmenin, 
gelişmenin parçası olmak, insanı 
gerçekten yüreklendiriyor. Hayatımın 
geri kalanında da, dünyanın 
neresinde olursa olsun afetlerden 
etkilenen insanlara gücüm yettiğince 
destek olacağım.

Refik 
Sosyal Çalışmacı, Hatay

İletişim faaliyetlerimiz ve kampanyalarımız 
aracılığıyla yıl boyunca savunuculuk 
mesajlarımızı yaygınlaştırdık. 

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü kapsamında Bilgi Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ‘2000-2020 Türkiye’de Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadeleyi Değerlendirmek’ başlıklı 
webinar serisinde saha deneyimlerimizi 
aktardık. Ayrıca çocuk işçiliğiyle mücadelede 
toplumsal farkındalığa katkı için 12 Haziran 
için hazırladığımız multimedya röportaj 
dosyasında, mevsimlik tarımda çalıştırılan 
altı çocuğun hayatına konuk olduk; çocukların 
tanıklıkları ışığında bir kez daha ‘Bu iş çocuk 
oyuncağı değil!’ dedik. 

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde 
mültecilerin eğitime, sağlığa erişimleri, sınır 
dışı ve idari gözetim süreçlerindeki hukuki 
sorunlar ve Türkiye’de mültecilerin genel 
durumunu uzmanlar, akademisyenler ve 
sivil toplum çalışanlarıyla konuştuğumuz bir 
webinar düzenledik. 

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nde, 
derneğimizin farklı sahalarında çalışan 10 
üyesine insani yardım çalışanı olmanın 
kendileri için ne anlama geldiğini sorduk; 
#GerçekHayatKahramanları sloganıyla 
yaygınlaştırdığımız bu dosyayla, dernek 
ekibimizin nezdinde tüm insani yardım 
çalışanlarına teşekkürlerimizi sunduk. 

İLETİŞİM FAALİYETLERİMİZ VE  
KAMPANYALARIMIZ  
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İNSAN VE KÜLTÜR 
Geribildirim ve takdir, paylaşım ve aidiyet, gelişim ve yetenek yönetimi, çalışan 
esenliğini insan ve kültür yaklaşımımızın odak alanları haline getirdik. 2020 
yılında da işe alım süreçlerimizi, herkese eşit fırsatlar sunma ilkemize bağlı 
kalarak yürütmeye devam ettik. Birlikte çalıştığımız 345 kişiye eğitim ve kariyer 
fırsatları sunmaya özen gösterdik. 

Çalışma Yerine Göre Çalışan Sayısı

91İstanbul

23Mardin

23Mersin

37Adana

1Ankara

12Batman

33Diyarbakır

44Hatay

81Şanlıurfa

Çalışma İline Göre Çalışan Sayısı

Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
%54

%84

%16

%46

Kadın Çalışan Sayısı: 185

Erkek Çalışan Sayısı: 160

Saha Çalışan Sayısı: 290

Genel Merkez Çalışan Sayısı: 55

TOPLAM: 345

Hayata Destek olarak bu yıl da hesapverilebilirlik ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. 
Tüm harcamalarımızı kapsayan kurumsal denetimler yaptık ve denetim raporlarımızı 
internet sitemizde paylaştık. 

FİNANS

* Tüm sayılar bilgilendirme amaçlıdır. Resmî kayıtlar için Hayata Destek muhasebe kayıtları baz alınmalıdır.
* TL’den EUR’ya çevirirken 31.12.2020 TCMB kuru kullanılmıştır.

%0,66
%2,40
%96,94
%53,88
%1,13
%44,90
%0,08
%100

Bağışlar (Kurumsal,Bireysel Bağışlar,Etkinlikler,vb)
Diğer (Genel Yönetim Giderleri)
Kurumsal Hibeler
   Uluslararası STK'lar
   Ulusal STK'lar
   Birleşmiş Milletler Ajansları
   Diğer
TOPLAM 

 € 43.942,01 
 € 159.481,52 
 € 6.441.376,87
   € 3.470.801,50 
    € 72.967,88 
    € 2.892.490,86 
    € 5.116,64 
 € 6.644.800,39 

GELİR
Kaynak Türüne Göre

%0,36
%0,53
%2,58
%96,53
%100

Geçim Kaynakları
Acil Yardım
Kapasite Geliştirme
Koruma
TOPLAM 

 € 22.955,11
 € 34.035,53  
 € 166.509,54 
 € 6.217.876,68 
 € 6.441.376,87 

GİDER
Faaliyet Alanına Göre

%97,6
%2,4
%100

Proje Giderleri
Hayata Destek Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM  GİDER

Verimlilik

 € 6.441.376,87 
 € 159.481,52 
 € 6.600.858,38 

6.644.800,39

GELİR

6.600.858,38 

GİDER
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İhtiyaç sahiplerinin el emeğiyle, yetenekli 
tasarımcıların fikirlerinin buluştuğu ürünler 
burada. Gelirinin tümünü Hayata Destek’e aktaran 
destekar dükkan, sizi alışverişinizle daha adil ve 
eşit bir dünyaya #destekar olmaya davet ediyor.

www.destekar.org
destekar, hayata destek olmak isteyenlerin alışveriş noktasıdır. 
destekar’ın tüm ‘kâr’ı hayata destek olmaktır. Oluşturduğu sosyal tasarım 
(   ) pazarıyla hem tüketiciyi hem de üreticiyi birer ‘destekar’ olmaya 
davet eder; alışverişinizi herkes için daha adil ve eşit bir dünyaya destek 
olma fırsatına dönüştürür. destekar’ın tüm tasarımları, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Küresel Amaçlar’dan bir veya birden fazlasına yaklaşmaya 
hizmet eder. destekar, bir Hayata Destek Derneği markasıdır.

ürün - destekar’ın tüm ürünleri, farklı disiplinlerden yetenekli 
tasarımcıların afetten etkilenen insanlar ya da onların gündemleriyle 
buluşmalarından doğar. 
 
sanat - destekar, özgün ürünler sunmanın yanında bir sanat galerisi 
işlevi görerek sanatı herkes için erişilebilir hâle getirir. Daha adil ve eşit 
bir dünyaya dair düşünen sanatçılara ait kısıtlı sayıda illüstrasyon, imzalı 
kitap, resim ya da başka eseri meraklısıyla buluşturur.
 
atölye & eğitim & danışmanlık - destekar, birey ve kurumlar için 
sanatsal atölyeler ve uzmanlık eğitimleri düzenleyerek beceri ve bilgi 
yaygınlaştırır. Danışmanlık hizmeti aracılığıyla daha adil ve eşit dünya 
için mikro projeler üretilmesine ilham vermeyi önemser.

destekardukkan destekardukkan destekardukkan

SİZ DE HAYATA DESTEK OLUN!
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri, haklarına 
erişebilmeleri için 16 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
  75 TL için HAYATADESTEK75
100 TL için HAYATADESTEK100 
 yazıp 8071’e SMS atın.

Gelen onay mesajını EVET yazarak yanıtlayın.

Böylece her ay düzenli bağışınızla hayata destek olun.

EVET

28 www.hayatadestek.org
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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.

Fotoğraflar

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

sayfa 2-3, 4, 9, 12, 13, 19, 25 Sahadan 

Yasin Almaz

Emel Şensezgin Mergen
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Şahin
Burcu Kuğu Bolak

Gülistan Yılmaz Karapeçe

Alper Buluş 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aylin Gezgüç
Yönetim Kurulu Saymanı

Derya Mutlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Sema Genel Karaosmanoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

KAPAK FOTOĞRAFI

sayfa 11
sayfa 21
sayfa 24

Yasin Akgül
Kerem Uzel
Çiğdem Usta Güner
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