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2019 Hayata Destek 
Panoraması

Türkiye’nin 8 ilinde, 361 kişilik ekibimizle binlerce hayata destek olarak geçirdiğimiz 
üretken bir yılı daha geride bıraktık. İnsan onuruna yakışır, birlikte bir geleceğin inşası 
için yeni yılda da yoğun bir mesai bizi bekliyor. İşte 2019 Hayata Destek panoraması…

2019 itibarıyla dünyada 70 milyondan 
fazla insan zorla yerinden edildi, bunun 31 
milyonu çocuk. 25 milyondan fazla insan 
ülkesini terk edip başka bir ülkenin 
korumasına sığınmak zorunda kaldı.1 262 
milyon çocuğun okula erişimi yok, en temel 
haklarından biri olan eğitim hakkına 
erişemiyorlar.2 Güncel veriler, dünya 
genelinde 650 milyon kadın ve kız 
çocuğunun 18 yaşına basmadan evliliğe 
zorlanmış olduğuna işaret ediyor. Bu 
sayıya her yıl, 18 yaşından önce 
evlendirilen 12 milyon kız çocuğu daha 
ekleniyor.3 Dünyada 152 milyon çocuk işçi 
var ve bunların 10 da 7’si ağır ve tehlikeli 
işlerde çalışıyor.4

Türkiye, dünyanın en büyük mülteci 
nüfusuna ev sahipliği yapıyor. 2019 yıl 
sonu itibarıyla 4 milyon mülteci Türkiye’de 
yaşıyor. Suriye krizinden etkilenen ve 
Türkiye’de geçici koruma sağlanan mülteci 
sayısı ise yaklaşık 3,6 milyon. Bu nüfusun 
yaklaşık yarısı çocuklardan oluşuyor.5  
Mültecilerin yüzde 1.7’si, 7 resmî geçici 
barınma merkezinde yaşarken, geri kalan 
yüzde 98.3’lük kesim kentlerde, kent 
çevresinde ve kırsal alanlarda ev sahibi 
toplulukla iç içe yaşıyor.6

1 milyon mülteci çocuk okul çağında, bu 
çocukların yüzde 37’si okula gitmiyor.7 ILO 
verilerine göre dünyada 152 milyon çocuk 
işçi var ve bunların 10 da 7’si ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışıyor. Çocuklarımız hâlâ 
Türkiye’de çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimleri kabul edilen alanlarda, yani 
sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
ağır ve tehlikeli işlerde, tarım alanlarında 
çalışıyor.  
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öncelemesi ve çocuk katılımını 
benimsemesi için kapasite geliştirme 
faaliyetleri yürütüyoruz. Tüm bu 
çalışmalarımızı hak temelli yaklaşımla ve 
insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, 
bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerini 
benimseyerek yürütüyoruz.  

2019 yılında İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin 
olmak üzere 8 ilde yer alan, 5 Hayata Destek 
Evimiz ve 11 Hayata Destek Noktamız 
aracılığıyla 40.415 kişinin hayatına destek 
olduk.

Hayata Destek Olmak için…

Hayata Destek Derneği olarak 2005 
yılından bu yana afetten etkilenmiş birey ve 
toplulukların insan haklarının korunması ve 
onurlu yaşam koşullarının sağlanması için 
çalışıyoruz. Mevsimlik gezici tarımda 
olumsuz koşullarda yaşamak ve/veya 
çalışmak zorunda kalan, eğitimden, güvenli 
ve sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma, 
gelişim gibi temel haklarından mahrum 
bırakılan çocukların ve aynı zamanda 
savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek 
zorunda kalan, bu göç nedeniyle şiddet, 
ihmal ve istismara açık hale gelen mülteci 
çocukların haklarının korunması için 
uğraşıyoruz. Risk altındaki mültecilerin 
yasalarla korunan temel haklarına 
erişimlerini destekliyoruz. Kadının insan 
hakları bağlamında adalete, eğitim, sağlık, 
korunma gibi haklarına erişimi için 
çalışmalar yürütüyoruz. Çocuk işçiliğinin 
ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi 
konusunda çocuğun yüksek yararını 
gözeterek ailelerle, kamu kurumlarıyla ve 
paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Hem kendi 
kurumumuzun hem de diğer kurumların 
yaptığı çalışmalarda çocukların güvenliğini 
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24 Aralık’ta Adana’da başlayan yoğun 
yağışlardan özellikle Seyhan, Yüreğir ve 
Karataş ilçelerinde geçici tarım işçisi aileler 
olumsuz etkilendi. Yağışlar devam ederken 
ilçe belediyeleriyle koordine şekilde sahada 
acil ihtiyaç analizi yaptık ve sonuçları 
insani yardım aktörleri ile paylaştık. 2020 
yılının Ocak ayı itibarıyla, 250 aileye hijyen 
paketi dağıttık. Afet nedeniyle özel ihtiyacı 
olan aileleri tespit ederek destek vermeyi 
sürdürdük.

Ayrıca sene içinde geçici barınma 
merkezlerinin kapanması sebebiyle 
Hatay’da kamp dışına çıkan veya şehre yeni 
gelen birçok mülteci aileye gıda dışı insani 
yardım malzemesi dağıtımı yaptık.
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Çalışmalarımız

Acil Yardım ve Müdahale 
Programımız kapsamında 
geçen yıl 25-26 Ocak'ta Antalya'da 

meydana gelen ve özellikle sera tarım 
alanlarını, orada yaşayan insanları olumsuz 
etkileyen fırtına sonrası, Mersin ve Hatay’dan 
ekiplerimizle sahada acil ihtiyaç tespiti 
çalışması yaptık. Elde ettiğimiz sonuçları, Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 
ilgili insani yardım kuruluşlarıyla paylaştık.

Ekim ayında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 
sırasında Mardin ve Şanlıurfa’da güvenlik 
sebebiyle sınır ilçelerden geçici olarak taşınan 
ailelerin durumları ve ihtiyaçları konusunda 
kriz masası ile koordine şekilde ihtiyaç analizi 
yaptık ve sonuçlarını tüm ilgili paydaşlara 
sunduk. Viranşehir Hayata Destek Evi 
ekiplerimizle Ceylanpınar’dan güvenlik 
nedeniyle Viranşehir’e aileleriyle birlikte gelen 
çocuklara yönelik psikolojik ilk yardım ve 
psikososyal destek faaliyetleri yürüttük.

250 
aile

Hijyen Paketi
Desteği
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Psikologlarımız aracılığıyla bir senede tüm 
çalışma sahalarımızda toplam 343 çocuk 
ve 313 yetişkine psikolojik destek sunduk.  

Psikososyal destek ekiplerimizin çocuklar 
için uyguladığı yapılandırılmış grup 
çalışmalarımız kapsamında 808 çocuğun 
hayatına destek olduk.  

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 
Birleşmiş Milletler ajansları ve diğer 
paydaşlarla mülteci koruma alanında 
yuvarlak masa toplantıları, çalıştaylar ve 
seminerler düzenledik. ‘Karşılaş, Paylaş, 
İham Al – Mülteci Koruma Alanında İyi 
Uygulamalar Konferansı’nı, 24-26 Eylül 
tarihleri arasında düzenledik. Üç temaya 
–Çocuk Koruma, Temel Hak ve Hizmetlere 
Erişim, Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete 
Dayalı Şiddet– odaklanan konferansımızda, 
mülteci koruma alanındaki çözümleri ve 
stratejileri tartışmak üzere 6 uzman 
moderatör eşliğinde 5 kıtaya yayılan 11 
ülkeden 23 değerli panelisti ağırladık.  

Geçim kaynakları çalışmalarımızla topluluk 
üyelerinin geçim kaynaklarına erişimini 
güçlendirmeye yönelik eğitimler verdik. Bu 
eğitimlerle katılımcıların hem istihdam 
edilebilirliğini artıracak genel becerilerini 
geliştirmeyi, hem de mesleki eğitimlerle iş 

Mülteci Destek Programımız 
kapsamında, Türkiye’de yaşayan 
mültecilere, hak ve hizmetlere 

erişim, koruma ve geçim kaynaklarının 
geliştirilmesi için destek olduk. Özellikle 
çocuk koruma, çocuk işçiliğiyle mücadele 
ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 
önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttük.  
Erişim ekiplerimizin uyguladığı toplum 
temelli çalışmalarda 170 topluluk 
gönüllüsüyle birlikte çalıştık. Mahallelerde, 
köylerde temel hak ve hizmetler konusunda 
bilgilendirme çalışmaları yaptık.  2.459 
oturum düzenledik ve 26.461 kişiye eğitim, 
sağlık, barınma, koruma, kayıt, sosyal 
yardımlar gibi temel hizmetlere erişim, 
ayrıca çocuk hakları, çocuk işçiliğinin 
olumsuz etkileri, çocuk yaşta evliliklerin 
önlenmesi, kadın hakları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği gibi konularda bilgilendirme 
sağladık.

Sosyal çalışmacılarımız, avukatlarımız ve 
psikologlarımız aracılığıyla, risk altında 
olan mültecilere bireysel koruma desteği 
çerçevesinde vaka yönetimi ve 
yönlendirme desteği sağladık. 7.127 
kişinin doğru zamanda, doğru desteğe 
erişmesine aracı olduk.  8 sahada çalışan 
avukatlarımız, 1.329 kişiye kayıt, aile 
hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, 
refakatsiz çocuklara vasi atanması veya 
kamu gözetimine alınmaları, ceza hukuku 
uyuşmazlıkları, iş hukuku uyuşmazlıkları, 
aile birleşimi, sınır dışı ve idari gözetim 
süreçlerinde destek olma gibi farklı 
konularda hukuki destek sundu. Ruh 
sağlığı ve psikososyal destek 
çalışmalarımızla topluluk üyelerinin 
travma ve uyum sorunlarının azaltılmasını, 
gündelik hayata uyum sağlamalarını 
amaçladık.  
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üzerinden devam ediyor. Bu çerçevede 2 
Ağustos 2019 tarihinde imzalanan yeni 
protokolümüzle Türkçe ve yabancı dil 
kursları, mesleki eğitim kurslarının 
düzenlenmesini ve tasarım-beceri 
atölyelerinin kurulmasını planlıyoruz. Mesleki 
eğitim, dil kursları ve işe yerleştirmeye dönük 
çalışmalarla, ihtiyaç sahiplerinin kendi 
ayakları üzerinde durabilmesine katkı 
sağlanması ve gerekli becerileri edinerek 
istihdam piyasasına dahil olabilmelerinin 
kolaylaştırılması amaçlanıyor.  

Gündelik hayata uyum ve toplumların 
birlikte yaşamasını desteklemek amacıyla 
sosyal uyum çalışmaları yürüttük. Halk 
Eğitim Merkezleri ile iş birliği içinde 
yürüttüğümüz sertifikalı Türkçe dil kursları 
ile 1.409 kişiyi, topluluk komiteleri ve 
sosyal etkinliklerle de 1.462 kişiyi 
destekledik.  

piyasasında ihtiyaç duyulan alanlarda 
uzmanlıklar kazanmalarını sağlamayı 
hedefledik. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, 
çalışma izni başvuru süreçlerinde ve staj 
imkanlarına erişimde de danışanlarımıza 
destek sunduk. 2019 yılında mesleki 
eğitimler aracılığıyla 969 kişinin hayatına 
destek olduk. Tüm bunları yaparken yerel 
ekonomilerin canlanmasına, sosyal 
uyumun birlikte çalışarak gelişmesine katkı 
sunmayı amaçladık. Bunun yanında 
İstanbul sahamızda 18-24 yaş grubundaki 
132 gence istihdam edilebilirlik eğitimi 
vererek 30 genci 3 aylık staj programlarına 
yerleştirdik ve 10 gencin  de kalıcı olarak 
işe yerleşmesini sağladık.  

Mardin’in Yeşilli ilçesinde yaşayan mülteci 
ve yerel topluluk üyesi 20 kadın ile birlikte 
ve kaymakamlık iş birliğiyle Şubat 2019 
tarihinde Kadın İstihdamını Kalkındırma ve 
İyileştirme Kooperatifi’ni (KEKİK) kurarak 
ilçe merkezinde KEKİK Lokantası’nı açtık. 
Kooperatif faaliyetleri kapsamında bugün 6 
kadın lokantada çalışarak gelir elde 
ederken, 14 kadın da halı dokuma kursları 
ile geçim kaynağına erişiyor.   

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ile mevcut işbirliğimiz 
2020-2021 yıllarını kapsayan yeni protokol 
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Mültecilere yönelik çalışmalarımızda 
koruma ve geçim kaynaklarını destekleme 
faaliyetlerimizin bir araya geldiği, sosyal 
uyumun güçlendirilmesi amacıyla 
desteklediğimiz, Altınözü Kaymakamlığı ve 
Altınözü Belediyesi ile işbirliği kapsamında 
kurulan Altınözü Aile Destek Merkezi 
Ağustos sonu itibarıyla faaliyetlerine 
başladı. Merkezin geniş faaliyet yelpazesi 
içinde sosyal uyum aktiviteleri, vaka 
çalışmaları, psikososyal destek ve geçim 
kaynaklarını destekleme çalışmaları yer 
alıyor. Merkez, yerel halktan kadınlar  ile 
mülteci kadınların sosyalleşebilecekleri, 
becerilerini geliştirip bilgilerini 
paylaşabilecekleri bir alan olarak toplum 
temelli yaklaşımla çalışmalarına başladı. 7 
Türkiyeli ve 7 Suriyeli kadından oluşan 
gönüllü ekiple kadınların ihtiyaçlarına 
uygun proje ve etkinlik üretiliyor.   

Kasım ayında Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) ve 
Save The Children (SCI) ortaklığında 
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İstanbul’da ‘Geçim Kaynağını 
Desteklemede İyi Örnekler Konferansı’nı 
düzenledik. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, 
zorunlu yer değiştirme neticesinde zarar 
görebilir konuma gelen birey ve 
toplulukların geçim kaynaklarına erişim 
ihtiyaçlarına cevap veren kişi ve kurumları 
bir araya getirdik. Böylece konunun ilgili 
paydaşları ortak bir mecrada bilgi ve 
tecrübelerini paylaşma fırsatı yakaladı. 
Etkinlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
geniş bir paydaş kitlesinin katılımıyla, 
benimsenebilecek iyi uygulama örnekleri 
sunuldu. Bu paylaşım ortamı, çalışma 
çağındaki mülteci topluluklar ile topluluğun 
istihdam ihtiyacına yönelik faaliyet yürüten 
kurumların ve özel sektör temsilcilerinin de 
diyalog zeminini güçlendirdi.  

Aralık ayı içinde Mardin'de 'Kalkınmada 
Kadın Girişimciliği' temalı Geçim 
Kaynakları Çalıştayı düzenledik. Çalıştay, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş 
Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
ortaklığında, Mardin ve Türkiye'nin farklı 
bölgelerinden sivil toplum kuruluşları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 
düzenlendi. Katılımcılar, mevcut durum ve 
dönemsel koşullar ışığında atılması 
gereken adımları değerlendirdi. Geçim 
kaynakları alanındaki örnek modellerin 
sunulduğu panel bölümünde, kırsal 
kalkınma temelinde kadın girişimleri, kamu 
eliyle yürütülen çalışmalar, kooperatifçilik 
örnekleri sunuldu. Etkinliğin öğleden 
sonraki oturumunda ise bu iyi örneklerden 
yola çıkılarak tarım, hayvancılık, turizm ve 
kooperatifçilik alanlarında bölgesel 
kalkınmaya katkı sunacak yeni proje 
fikirlerinin oluşması için yuvarlak masa 
tartışmaları ekseninde alt grup çalışmaları 
yapıldı.  
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Kapasite Geliştirme Programımız 
kapsamında sivil toplum 
kuruluşları arasında bilgi akışına, 

uzmanlık ve kaynak paylaşımına zemin 
olacak koordinasyon ağları kurmaya 
çalışıyor, insani yardım kapasitesinin 
gelişmesine önem veriyoruz. Hayata 
Destek olarak iç kapasitemizi geliştirirken, 
diğer kurumlara da bu konuda eğitimler ve 
destekler sunuyoruz. Diğer yandan sosyal 
hizmet müdürlükleri, rehberlik araştırma 
merkezleri ve kamu hastaneleri gibi kamu 
kurumlarına ve barolar gibi insani yardım 
alanına destek veren meslek odalarına 
eğitimler sağlıyoruz. 2019 yılında 12 farklı 
kuruma yönelik 6 farklı şehirde 16 eğitim 
düzenledik. 30 uzmanımız bu eğitimlerle 
925 katılımcıya ulaştı.  

2019 yılında çocuk güvenliği konusunda dış 
kapasite geliştirme çalışmalarımız 
çerçevesinde 9 kurumun toplamda 262 
çalışanına çocuk güvenliği eğitimi verdik. 
Buna ek olarak 5 STK’ya da çocuk güvenliği 
kapasitelerini oluşturmaları ve geliştirmeleri 
için hibe desteği sağladık.  

Mevsimlik Tarımda Çocuk 
Koruma Programımız kapsamında 
Adana ve Şanlıurfa’da tarımda 

olumsuz koşullarda yaşamak ve/veya 
çalışmak zorunda kalan, güvenli ve sağlıklı 
bir ortamda büyüme, barınma, gelişim ve 
eğitim gibi temel haklarından mahrum 
bırakılan çocuklarla ve aileleriyle 
çalışmalar yürüttük. Çocukların 
dayanıklılığını arttırmak ve iyi olma 
hallerini geliştirmek amacıyla yaptığımız 
psikososyal destek faaliyetleriyle 804 
çocuğa destek olduk. 367 çocuğumuza 
okul kaydı, okula devamlılığı sağlamak için 
vaka yönetimi ve temel hizmetlere erişim 
çalışmalarıyla kurumlara yönlendirme 
desteği sunduk. Ayrıca çocuk işçiliğinin bir 
hak ihlali olduğuna ve önlenmesi 
gerektiğine ilişkin toplumsal farkındalığın 
artmasını hedeflediğimiz bilgilendirme ve 
farkındalık oturumlarımızla 1.601 kişiye 
ulaştık. Kamu, sivil toplum, akademi ve 
sendika temsilcileri gibi çocuk işçiliği ile 
ilgili çalışma yürüten paydaşları yan yana 
getirdiğimiz yuvarlak masa toplantıları 
organize ettik.  

Bilgilendirme 
ve Farkındalık 
Oturumu

1.601
kişi

367 
çocuk

Okul Kaydı 
Desteği

 804
çocuk

Psikososyal
Destek



web-tabanlı bir insan kaynağı platformu 
geliştirmek için Human Surge ile Lahey’de, 
Dutch Humanity Hub’da bir dizi inovasyon 
atölyesine katıldık, prototip geliştirdik.

2014 yılından bu yana üyesi olduğumuz, 
küresel bir insani yardım platformu olan 
ICVA (International Council of Voluntary 
Agencies) çağrısıyla birçok uluslararası 
etkinliğe katıldık ve bu platformlarda insani 
yardım alanında yerelleşme tartışmalarına 
katkı sunduk.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ile İsviçre hükümetinin 
ortaklaşa ev sahipliğinde, ilki Cenevre’de 
düzenlenen Birinci Küresel Mülteci 
Forumu’na katıldık. Forum, Birleşmiş 
Milletler’in Aralık 2018’de New York’ta kabul 
ettiği Mültecilere İlişkin Küresel 
Mutabakat’ın hayata geçirilmesi yolunda 
bakanlıklar seviyesinde düzenlenen ilk 
toplantı oldu.  Foruma Türkiye’den 
Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar olmak 
üzere, üst düzey devlet temsilcileri, yerel ve 
uluslararası sivil toplum kuruluşları, 
akademi, özel sektör ve farklı mülteci 
gruplardan çok sayıda temsilci katıldı. 

Koordinasyon ve Savunuculuk 
çalışmalarımız kapsamında güçlü 
bir sivil toplumun mihenk taşı 

olan koordinasyon ağları dahilinde ulusal 
ve uluslararası alanda çalışmalarımızı 
2019’da da sürdürdük.   

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK), Denge ve 
Denetleme Ağı (DDA) ve Çocuğa Karşı Şiddeti 
Önlemek için Ortaklık Ağı (ICC) gibi üyesi 
olduğumuz ulusal platformlar üzerinden 
çalışma yürüttüğümüz alanlarda etkinlik 
gösterdik. Hayata Destek Derneği olarak Sivil 
Toplum Afet Platformu’nun (SİTAP) 
yürütücülüğünü üstlenmeye devam ettik.

Uluslararası alanda ise kuruluşundan bu 
yana içinde yer aldığımız, Küresel Güney’in 
sivil toplum kuruluşları ağı NEAR (Network 
For Empowered Aid Response) ile yerel 
aktörlerin güçlendirilmesi üzerine 
çalışmayı sürdürdük. Direktörümüz Sema 
Genel Karaosmanoğlu’nun NEAR Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak sorumluluk 
üstlendiği 2019 yılı boyunca yerelleşmenin 
stratejik öncelikleri ve kritik kararlarına 
liderlik ettik. İnsani yardımın yerel 
uzmanlarını bir araya getirecek 

#BeraberBirGelecek   #HepimizeİyiGelecek

Beraber bir gelecek için Hayata Destek olarak 
çalışmalarımızı sürdürürken yanımızda olup 
desteğiyle bizi güçlendiren tüm destekçilerimize 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni yılda da 
daha fazla hayata destek olmak için yan yana 
yürümekten duyduğumuz mutluluğu dile 
getirmek isteriz.

HAYATA DESTEK PANORAMASI, 201908



Huzurevleri Mh. 53. Sk. Surkent Dubleks No:11 
Kayapınar

Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 
Antakya

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk. 
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece

Devteyşti Mh. Süleymaniye Cd. No:166 Haliliye

Kışla Mh. Emiroğlu Cd. No:23 Viranşehir

0549 832 74 94

0326 221 63 76

0212 697 54 35
0549 818 55 17

0414 351 18 82

0549 821 95 21

DİYARBAKIR

HATAY

İSTANBUL

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

İL ADRES TELEFON

Hayata Destek Evlerimiz

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan

Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8

5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar

Huzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok 
Zemin Kat Kayapınar                              

Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun

Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 
Antakya

Halkalı Merkez Mh. Fatih Cd. Sima Plaza No:20/5 
Küçükçekmece                           

Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe

Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz

Fatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale

Süleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye

Süleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd. 
No:53/C Harran

0322 432 77 61

0488 213 11 21

0538 733 92 05

0412 237 64 79
0549 770 70 46         

0326 614 85 38

0326 221 63 76

0212 697 54 32
0549 370 02 70          

0482 312 41 49

0324 336 35 31

0549 814 78 11

0538 733 87 61

0549 769 70 62

ADANA

BATMAN

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

HATAY

HATAY

İSTANBUL 

MARDİN

MERSİN 

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

İL ADRES TELEFON

Hayata Destek Noktalarımız



www.hayatadestek.org
info@hayatadestek.org

bagis.hayatadestek.org
olun


