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2020 Hayata Destek
Panoraması

COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği 2020 yılında, Türkiye’nin 10 ilinde, 345 
kişilik ekibimizle binlerce hayata destek olduk. İnsan onuruna yakışır ve beraberce 
sahiplendiğimiz bir geleceğin inşası için yeni yılda da yoğun bir mesai bizi bekliyor. 
Deneyimlerimiz daha iyisini ortaya koymamıza kılavuzluk ediyor. İşte 2020’nin Hayata 
Destek panoraması…

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin (UNHCR) Kasım 2020’da 
yayımlanan raporuna göre dünya genelinde 
toplam 79,5 milyon insan, bulundukları 
ülkelerdeki afetler sebebiyle yerinden 
edilmiş durumda. Bu sayının 29,6 milyon 
kadarını ülkesini terk etmek zorunda kalan 
mülteciler oluşturuyor ve bu nüfusun 
yaklaşık yarısı çocuk. 10 milyon kişinin ise 
yasal statüsü dahi bulunmuyor. Mart 2020 
verilerine göre ise, 3,6 milyonu Suriye’den 
gelen ve geçici koruma altında olan; 330 
bini diğer ülkelerden gelerek sığınma 
başvurusu yapan toplam 4 milyona yakın 
kişi Türkiye’de yaşıyor.1

Dünyada Ocak 2021 itibarıyla, 100 milyon 
kadar insana bulaşan ve 2 milyondan fazla 
insanın hayatını kaybetmesine yol açan 
COVID-19 salgını, küresel bir kamu sağlığı 
krizi yaratmanın yanı sıra kırılgan gruplar 
açısından bir koruma ve geçim krizine de 
neden oldu.2 Salgın, insan yaşamını ve iyilik 
halini her yönüyle etkilerken, zorla 
yerlerinden edilmişler ve vatansızlar için 
mevcut zorluklar bu süreçte ciddi şekilde 
katmerlendi. Yapılan araştırmalara göre, 
pandemi sadece maddi koşulları değil, 
psikolojik alanı da etkiledi, çok sayıda kişide 

stres bozukluğuna neden oldu. Aile içi şiddet 
vakalarında artış meydana geldi. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizlikleri derinleşirken ev içinde 
iş yükü kadınların ve kız çocukların 
omuzlarına yüklendi. Çocukların, özellikle kız 
çocuklarının eğitime erişimleri sekteye 
uğradı ve çocuklar destek 
mekanizmalarından yoksun kalarak 
istismara daha fazla açık hale geldi.   

Türkiye’de mülteci çocuklar ve kayıtlı 
olmayan çocuklarla birlikte, toplamda 
çalıştırılan çocuk sayısının 2 milyona 
ulaştığı tahmin ediliyor; 2019’un yalnızca 
dördüncü çeyreğinde 5-17 yaş arasında 
720 bin çocuk çalışmak zorunda bırakıldı. 
Üstelik bu sayıya mülteci çocuklar dahil 
değil. 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 çalıştırılıyor. COVID-19 
salgını sebebiyle okulların 2020 yılının Mart 
ayından itibaren kapatılması ve uzaktan 
eğitime geçilmesiyle birlikte, hâlihazırda 
okula gidemeyen ve çalıştırılma riskiyle 
karşı karşıya olan 400 bin mülteci çocuğa, 
uzaktan eğitim imkanları olmayan mülteci 
ya da Türkiyeli çocuklar da eklendi.
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ve İzmir’de Acil Yardım müdahaleleri 
yürüttük. Çalışmalarımızda geçen yıl içinde 
toplam 34.181 kişinin hayatına destek 
olduk.

Hayata Destek Olmak için…

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler 
kapsamında, 16 Mart 2020 itibariyle 
ofislerimizi kapatmak durumunda kalsak da 
mekan bağımsız çalışma modeline geçerek 
faaliyetlerimizin büyük çoğunluğunu devam 
ettirdik. Bu süreçte, saha faaliyetlerimizi 
durdurmak zorunda kalsak da salgın 
sebebiyle doğan ihtiyaçlara yönelik yeni 
müdahaleler geliştirdik.

2020 yılında İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin’de 
çalışan ekiplerimiz aracılığıyla Mülteci 
Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma 
ve Kapasite Geliştirme programlarımızı 
yürütmeye devam ederken, Elazığ, Edirne 

34.181
kişi

Batman
Diyarbakır

Adana

Hatay
İstanbul 
Mardin
Mersin
Şanlıurfa

sağlayan ve ahırları zarar görmüş 244
aileye Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile iş 
birliğinde 269 adet geçici hayvan barınağı 
sağladık.     

● COVID-19 salgını sırasında Elazığ 
merkez ve Sivrice’de Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından 
kurulan geçici barınma merkezlerinde 
konaklayan toplam 520 aileye hijyen 
paketi dağıttık.

Çalışmalarımız

Acil Yardım ve Müdahale 
Programımız kapsamında 
zorlu geçen bir yıl boyunca hem 

doğal afetler hem de salgın özelinde çok 
sayıda faaliyet yürüttük.

Elazığ Depremi
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana 
gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası 
hızlıca bölgeye intikal eden ekibimiz ilk 48 
saat içinde ihtiyaç analizini yaptı. 

Acil yardım operasyonumuz kapsamında;

● Gönüllü ekiplerle birlikte Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinas-
yonunda geçici barınma merkezlerinde 
çocuk güvenliğinin sağlanması, psiko-
sosyal destek aktiviteleri ve koruyucu 
önleyici çalışmalar yürüttük.

● Elazığ ve Malatya’nın kırsal bölgelerinde 
yaşayan, geçimlerini hayvancılıktan 
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İzmir Depremi
30 Ekim’de meydana gelen, merkez üssü 
Yunanistan Sisam Adası açıkları olan ve 
İzmir’i de etkileyen deprem sonrası 
ekiplerimiz bölgeye intikal etti ve 48 saat 
içinde ihtiyaç analizini tamamladık. Acil 
yardım operasyonlarımız kapsamında;

● AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonuyla çadır alanlarına 72 
adet geçici acil durum tuvaleti kurduk.

● Tuvaletleri kurduğumuz çadır alanlarında 
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. Ocak-Şubat 2021 döneminde 
45 aileye daha toplamda 450 bin TL nakit 
yardımın ulaştırılmasını planlıyoruz. 

Mülteci Destek Programı-
mız kapsamında, Hayata Destek 
Evlerimiz ve Hayata Destek Nokta-

larımız aracılığıyla 8 ilde yürüttüğümüz 
çalışmaları, 16 Mart itibarıyla uzaktan 
devam edebilecek şekilde mekan bağımsız 
çalışma modeline dönüştürdük. 2020 yılı 
boyunca toplamda 30.551 kişiye destek 
olduk. 

COVID-19 salgınının Türkiye’de de 
ortaya çıkmasıyla daha kritik hâle 
gelen, doğru bilgiye erişimi 

kolaylaştırmak için Nisan 2020 itibariyle 
Hayata Destek Bilgi ve Destek Hattı’nı aktif 
hale getirdik. Bu hattın tek bir telefon 
numarası veya e-posta adresi üzerinden 
ulaşılabilir şekilde işlemesini sağladık. 
Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinde bilgi ve 
destek sağladığımız hat aracılığıyla yıl 
boyunca 2.874 çağrı yanıtladık; 5.096 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğiyle, belediye tarafından sağlanan 
416 adet gıda ve 396 adet hijyen paketini 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık.

● ‘Askıda fatura’ uygulamasını 
yaygınlaştırdık; İstanbul'da ailelerin bu 
uygulamadan faydalanmasına ve 
faturalarının ödenmesine destek olduk. 

COVID-19 Salgını 
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de 
olumsuz etkileyen salgının etkilerini 
azaltabilmek için çalışmalara başladık. Acil 
yardım operasyonlarımız kapsamında;  

● Çalıştığımız illerde salgınından olumsuz 
etkilenen ve çeşitli koruma riskleri 
bulunan 2.492 haneye, tek seferlik olmak 
üzere 1000 TL tutarında nakit yardım 
sağladık.

● Salgının olumsuz etkileri sebebiyle, 
mevsimlik tarım sektöründe çalışan 
ailelerin çocuklarının çalıştırılmak zorunda 
kalmalarını önlemek için Şanlıurfa’nın 
Viranşehir ilçesinde kaymakamlık iş 
birliğiyle 1.211 çocuğa 3 ay boyunca her ay 
500 TL şartlı nakit desteği sağladık; uzaktan 
eğitime devam etmelerine destek olduk.  

● Adana’da çadır alanlarında yaşayan ve 
mevsimlik tarım ile uğraşan 642 aileye 
hijyen paketleri dağıttık. 

● Adana, Batman, Diyarbakır, Hatay, 
İstanbul, Mardin ve Şanlıurfa’da 2.823 
adet psikososyal destek paketini 
çocuklara teslim ettik. 

Türkiye-Yunanistan Sınırında Mülteci 
Hareketliliği
2020 Şubat ayının son haftasında ülkenin 
dört bir yanından binlerce mülteci ve 
göçmen Avrupa’ya geçme hayaliyle 
Edirne’ye akın etti. Süreci başından itibaren 
yakından takip eden acil müdahale 
ekiplerimiz, en kısa sürede sahada ihtiyaç 
analizini tamamladı.   

Edirne Valiliği ve Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğümüz 
acil yardım operasyonumuz kapsamında;   

● Bölgede 15.360 bebek maması, 20 bin 
hazır konserve gıda ve 15.100 yağmurluk 
dağıtımı yaptık. 

● Nef Vakfı iş birliği ile Pazarkule Sınır 
Kapısı’nda bekleyen mülteciler için mobil 
tuvaletler ve el yıkama ünitelerinin 
kurulumuna destek verdik.

● Edirne ve İstanbul’da bulunan, sonrasında 
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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eğitimleri ile bireylerin istihdam edilebilme 
kapasitelerini artırarak güçlenmelerini 
hedefledik. Eğitimler kapsamında gençlere 
özgeçmiş/CV yazma, iş görüşmesi, çalışma 
hakları ve iş kültürü, iletişim ve iş arama 
başlıklarında bilgiler sunarken, akran 
desteği sayesinde gençlerin kendi 
aralarında bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmaları için de alan açtık. Çevrimiçi 
platformlara geçiş süreciyle birlikte 
eğitimleri İstanbul dışına da taşıyarak, ülke 
genelinden katılıma açık hale getirdik. Yıl 
boyunca toplam 290 genci hem yaşam 
becerileri eğitimleri hem de ilgili başlıklarda 
yürütülen bireysel mentorluk yoluyla 
destekledik. Ayrıca 49 danışanımız beceri 
geliştirme eğitimleri kapsamında dış 
ticaret, e-ticaret, İngilizce ve MS Office 
Programları eğitimlerini başarıyla 
tamamladı. Mültecilere yönelik 
hazırladığımız yükseköğretime erişim 
konulu bilgilendirme oturumlarına 42 
danışanımız katılırken; bireysel 
bilgilendirme faaliyetlerinden de 20 
danışanımız yararlandı. Ayrıca 361 
danışanımızı çalışma izni harç ödemelerini 
karşılayarak destekledik.  

Bu dönemde ayrıca çocukların katılımını 
önceliklendirerek Dijital Çocuk Gazetesi 
çalışmasına başladık. Şimdiye kadar 
çocuklarla renkli içerikler, bilgilendirici 
notlar, oyunlar, paylaşımlarla dolu 
gazetemizin 6 sayısını Türkçe-Arapça iki 
dilli olarak hazırlayıp çıkardık. Bu 
çalışmayla 163 çocuğun iyilik hallerini ve 
katılım süreçlerini destekledik.

Sahalarda ihtiyaçları gözlemek ve destek 
için harekete geçmenin yanı sıra ihtiyaçlara 
daha etkin cevap verebilmek amacıyla 
koordinasyon ve iletişim çalışmalarımızı da 
artırdık. Mayıs ayında, Mardin ve 
Batman’da yaşayan Ezidi mültecilerin 
hizmetlere erişimde sorunları ve var olan 
ihtiyaçlarını tespit için yaptığımız ihtiyaç 
analizi çalışmasının bulgularını 
raporlaştırdık ve ilgili kurumlara ilettik. 

Salgın sürecinde gözlemlediğimiz 
en önemli sorunlardan biri geçim 
kaynaklarına erişimde yaşanan 

sıkıntılar oldu. Bu alanda halihazırda 
yürütmekte olduğumuz çalışmaları da hem 
salgın koşullarına adapte ettik hem de 
kapsamını genişleterek sürdürdük.   

İstihdam edilme potansiyelini artırabilmek 
amacıyla danışanlarımıza verdiğimiz 
eğitimlerimizi çevrimiçi platformlara 
taşımakla işe başladık. Türkçe dil kursu 
öğretmenlerimizin özverili çalışmaları 
neticesinde Hatay’da 67, İstanbul’da ise 49 
danışanımızla B1 ve B2 seviye Türkçe dil 
kursu eğitimlerini; Mardin’de ise 48 
danışanımızla 1. kademe yoğunlaştırılmış 
dil eğitimini başarıyla tamamladık.

İstanbul geçim kaynaklarını destekleme 
ekibimizin yürüttüğü yaşam becerileri 

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.

Eğitim Katılımcımız
Yusuf, İstanbul

BECERİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

konuda bilgi sunduk. Ayrıca salgının seyri, 
salgından korunma yolları, salgınla 
mücadele kapsamında alınan tedbirler ve 
yapılan düzenlemeleri içeren, 
Türkçe-Arapça iki dilde bilgilendirici 
içerikler hazırladık ve yaygınlaştırdık. 
Danışanlarımızın bu bilgilere doğrudan 
erişebilmelerini sağlamak amacıyla yine 
Türkçe-Arapça içerikli olan yeni bir 
platform olarak hayatadestek.online web 
sitesini tasarladık ve yayına aldık. Bu web 
sitesi vasıtasıyla, 26 farklı başlık altında 
bilgilendirici video, ses kaydı ve yazılı bilgi 
notunu erişime açtık.  

COVID-19 öncesinde mahallelerde, 
köylerde yaptığımız farkındalık 
artırma oturumlarımızı, internete 

ihtiyaç duymadan ve ücretsiz olarak 
ulaşılabilen çevrimiçi konferans odalarımız 
ve diğer çevrimiçi kanallar üzerinden 
düzenlemeye devam ettik. Bu oturumlarda 
toplamda 21.621 kişiye ulaştık. COVID-19 
salgınına dair bilgilendirmenin yanı sıra 
eğitim, sağlık, barınma, koruma, kayıt, 
sosyal yardımlar gibi temel hizmetlere 
erişim; ayrıca çocuk hakları, çocuk 
işçiliğinin olumsuz etkileri, çocuk yaşta 
evlendirmelerin önlenmesi, kadın hakları, 
toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da 
bilgilendirme yaptık.   

Sosyal çalışmacı ekiplerimizin uzaktan 
yürüttüğü vaka yönetimi çalışmaları 
kapsamında, risk altındaki 4.826 çocuk ve 
yetişkine destek olduk; çocukların uzaktan 
eğitime devam etmesini sağladık. Saha 
avukatlarımız, bireylere hukuki 
danışmanlık desteği vererek haklarına 
erişimlerini kolaylaştırdı. Psikologlarımız, 
çocuk ve yetişkinlerin iyilik hâllerini 
geliştirmek için psikolojik danışmanlık
sağladı. Psikososyal destek ekiplerimiz, 

uzaktan uygulanabilecek şekilde uyarlanan 
psikososyal destek programını takip 
ederek çocuklarla faaliyetlerini telefon ve 
çevrimiçi araçlarla yürütmeye devam etti; 
böylece çocukların gelişimlerine destek 
oldu.   

559
çocuk

Okula
Yönlendirme

991
kişi

Psikolojik
Destek

5.370
kişi

Psikososyal
Destek

Vaka
Yönetimi 4.826

kişi

1.193
kişi

Hukuki
Destek

Pandemi başladığında ofisimizde 18 tablet
vardı. Nisan ayında internet yüklediğimiz 

bu tabletleri dağıtarak çocuklarla çevrimiçi 
PSS çalışmalarına başladık. 4 defa yeni kayıt 
aldık, tabletleri toplayıp yeni 
çocuklara dağıttık. Toplam 
168 çocuğa böyle ulaştık.

Hayata Destek Proje 
Sorumlusu
Dilek, Hatay

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI
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şehirde 36 eğitim düzenledik. 23 uzmanımız
bu eğitimlerle 1.002 katılımcıya ulaştı.  

2020 yılında çocuk güvenliği konusunda dış 
kapasite geliştirme çalışmalarımız 
çerçevesinde 15 kurumun toplamda 117 
çalışanına çocuk güvenliği eğitimi verdik. 
Buna ek olarak 5 sivil toplum kuruluşuna da 
çocuk güvenliği kapasitelerini oluşturmaları 
ve geliştirmeleri için hibe desteği sağladık.

Yıl boyu 8 sahada 139 gönüllümüz oldu. 
Suriyeli, Türkiyeli, Filistinli ve Iraklı 
gönüllülerimizin 81’i kadın, 58’i erkekti.

2020 yılında hem karbon ayak izimizi 
azaltmak, hem kapasite gelişiminde fırsat 
eşitliği yaratabilmek amacıyla pandemi 
öncesinde eğitim, çalıştay gibi etkinliklerimizi 
elden geldiğince çevrimiçi platformlar 
üzerinden düzenlemeyi hedeflerimiz arasına 
eklemiş ve planımızı hayata geçirmeye de 
başlamıştık. Pandeminin başlamasıyla bir 
zorunluluk olarak karşımıza çıkan ihtiyaç, 
süreci hızlandırmamıza neden oldu ve tüm 
kapasite geliştirme aktivitelerimizi çevirimiçi 
araçlarla düzenledik.

Savunuculuk çalışmalarımızın başarılı bir 
örneği olarak, Viranşehir Kaymakamlığı 
tarafından kurulan ‘Çocuk İşçiliğini Önleme 
Komisyonu’nun içinde 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 bu kapsamda 352 çocuğun mevsimlik 
tarım göçüne çıkmasının önüne geçebildik.

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. Bir yandan 
çalışanlarımızın kapasitelerini geliştirirken 
diğer sivil toplum paydaşlarına da 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 da eğitimler sağlıyoruz. 2020 
yılında 33 farklı kuruma yönelik 7 farklı 

Hatay’da ise Altınözü Aile Destek 
Merkezi’nde sunduğumuz gıda üretimi 
meslek edindirme kursunu başarıyla 
tamamlayan mülteci ve yerel topluluk üyesi 
31 kadın danışanımız sertifikalarını aldı. 
Yine Altınözü’nde sunulan KOSGEB Temel 
Girişimcilik Eğitimi’ne de 21 danışanımız
katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Mardin’de faaliyetleri salgından olumsuz 
etkilenen Kadın Emeğinin Kalkınması ve 
İyileştirilmesi Kooperatifi (KEKİK) ise bu 
dönemi, kapasitesini güçlendirerek ve yeni bir 
üretim konsepti üzerine çalışarak değerlendirdi. 

Temel ihtiyaçlara cevap verebilmek için de 
sahadaydık. Hatay ekibimizin Birleşmiş 
Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) ile birlikte yürüttüğü 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.

Ekim ayında Hatay’da meydana gelen 
orman yangınları sonrasında, dostluğun ve 
kardeşliğin simgesi olarak, Türkiyeli ve 
Suriyeli doğaseverler ile bir araya gelip 
geleceğe nefes olmak adına, Belen ilçesinde, 
Topboğazı mevkiinde Hatay Dostluk Ormanı
için fidan dikimi yaptık. 1000 ağaç dikerek 
ormanlara nefes olmaya çalıştığımız bu 
etkinlikle, aynı zamanda birlikte yaşamanın 
ve sosyal uyumun da önemini hatırlattık.   

Mevsimlik Tarımda Çocuk 
Koruma Programımız
kapsamında Adana ve Urfa’nın 

Viranşehir ilçesinde mevsimlik gezici tarım 
alanları başta olmak üzere farklı alan ve 
sektörlerde çalıştırılan ya da çalıştırılma riski 

125
çocuk

Okula
Yönlendirme

70
kişi

Psikolojik
Destek

1.750
kişi

Psikososyal
Destek

Vaka
Yönetimi 404

kişi

52
kişi

Hukuki
Destek

altındaki çocukların, ihmal ve istismardan 
korunmasını ve haklarına erişmesini 
amaçlıyoruz. 2020 yılı içinde uzaktan da olsa 
devam ettirdiğimiz koruma çalışmalarımızda 
risk altındaki çocuklara ve ailelerine vaka 
yönetimi ve hukuki danışmanlık desteği 
sunduk. Çocukların okula devam etmesini 
sağladık. Toplamda 3.630 kişiye destek 
olduk. Özellikle çocukların çalıştırılmasının 
yol açtığı psikolojik etkilerin azaltılması ve  
çocukların iyilik hallerinin geliştirilmesi için 
çocuklara ve ebeveynlerine psikolojik ve 
psikososyal destek sunduk.  

Ayrıca, çocuk işçiliğinin ortaya çıkmasına 
neden olan kültürel ve sosyal normların 
ortadan kaldırılması için ailelerin ve 
kurumların çocuk işçiliğinin olumsuz 
etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarına 
yönelik farkındalık oturumları düzenledik 
ve böylece 1.563 kişiye ulaştık. Çocuk 
işçiliğinin önlenmesi konusunu gündemde 
tutmak amacıyla yuvarlak masa 
toplantıları düzenledik; kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel 
paydaşlarla çözümler geliştirdik. 
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#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 amacıyla yan 
yana yürüdüğümüz için mutluyuz.

multimedya röportaj dosyasında, mevsimlik 
tarımda çalıştırılan altı çocuğun hayatına 
konuk olduk. Pandemi koşullarında telefon 
üzerinden yürüttüğümüz görüşmelerde 
Adana, Konya ve Şanlıurfa’dan Abdullah, 
Ayşe, Hasan, Leyla, Yusuf ve Zeynep’in bir 
gününü onların sesinden dinledik. Çocukların 
tanıklıklarını örnek göstererek bir kez daha 
‘Bu iş çocuk oyuncağı değil!’ dedik.  

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nü, 
mültecilerle dayanışmak ve güncel sorunlara 
mercek tutmak için bir fırsat olarak gördük. 
Hatay ekibimizin proje yöneticilerinden Elif 
Cabadak’ın imzasını taşıyan ‘Afet Üstüne 
Afet: Mülteciler için Pandemi Ne Demek?’ 
başlıklı köşe yazısı medyada yer aldı. Ayrıca 
açık çağrıyla, ‘Dünya Mülteciler Günü’nde 
Haklar Temelinde Bugüne Bakmak’ 
başlığıyla 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.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde 
yetişkinler olarak biz susalım, çocuklar 

talep ettiklerini, hakları, hayalleriyle birlikte 
kendi cümleleriyle anlatsın istedik. 
Sahalarımızdaki psikososyal destek 
çalışmaları kapsamında çocuklara ‘Elinde 
sihirli bir değnek olsa neyi değiştirmek 
isterdin?’ diye sorduk. Cevaplarını ise 
animasyonlarla görselleştirerek, çocuk 
haklarına dikkat çeken #ÇocuğaKulakVer 
video serisini hazırladık.   

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde ise 
‘10 Aralık’ta 10 Soru: Afet ve İnsan Hakları’ 
başlıklı bir webinar düzenledik. Alanlarında 
uzman konuklara yönelttiğimiz 10 soruya 
afet ve insan hakları bağlamında cevap 
aradık vae afet koşullarında dahi insan 
haklarının öneminin altını çizdik. Ayrıca 
Hukuk Sektör Yöneticimiz Av. Mahmut Can 
İsal'ın kaleme aldığı ‘Pandeminin 
Gölgesinde İnsan Hakları’ başlıklı makale 
Gazete Duvar’da yayımlandı. Bu yazı 
aracılığıyla, pandeminin dayattığı 'yeni 
normal'i çok daha sert tecrübe eden 
çocuklar, kadınlar, mülteciler, işçiler, 
engelliler ve yaşlılar, yani toplumun en 
kırılgan kesimlerine İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nin koruduğu bazı temel hakların 
ihlali bağlamında mercek tuttuk.

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 yerel 
kapasitenin güçlenmesi için 
çalışmalarımızı sürdürdük.  2014 yılından 
bu yana üyesi olduğumuz, küresel bir 
insani yardım platformu olan International 
Council of Voluntary Agencies ICVA’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi 
toplantılara katıldık.  

İletişim faaliyetlerimiz ve 
kampanyalarımız aracılığıyla da 
yıl boyunca savunuculuk 

mesajlarımızı yaygınlaştırdık. Pandemi 
koşullarına rağmen hayatlara dokunmak 
için çalışmaya devam eden tüm sivil 
toplum çalışanlarını onurlandırmak ve 
dayanışmamızın sesini yükseltmek için 
#AslaYalnızÇalışmayacaksın ve 
#YanYanaDeğilizAmaBeraberiz dedik; sivil 
toplum örgütleriyle ortak bir klip hazırladık. 
ASAM, Barış İçin Müzik, Çorbada Tuzun 
Olsun, IBC, MUDEM, Sosyal Ben Vakfı, 
TEGV, TOG ve WWF çalışanlarına 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü kapsamında Bilgi Üniversitesi 
tarafından düzenlenen ‘2000-2020 
Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadeleyi 
Değerlendirmek’ başlıklı webinar serisine 
katıldık, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin 
olumsuz etkilerini saha deneyimlerimiz 
üzerinden anlattık. Ayrıca çocuk işçiliğiyle 
mücadelede toplumsal farkındalığa katkı için 
12 Haziran özelinde hazırladığımız 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
(TCE) çalışmaları kapsamında 
TCE çalışma grubu, çalışanların 

toplumsal cinsiyete duyarlı çalışmalarını 
desteklemek için 14 farklı içerikle hayatta 
#eşitliğedestek oldu. 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. Böylece baba 
olan Hayata Destek çalışanları, 4 hafta 
ücretli izin, sonrasında 4 hafta ücretsiz izin 
veya yarı zamanlı çalışma haklarına 
kavuşmuş oldu. 

Koordinasyon ve Savunuculuk 
çalışmalarımız kapsamında, güçlü 
bir sivil toplumun vazgeçilmezi 

olan koordinasyon ağları içinde yer almayı 
ve ulusal/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 üzerinden, 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 
pandemisi sürecinde diğer sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği içinde 
faaliyetlerimizi yürüttük. Afetlerde AFAD ve 
ilgili belediyeler başta olmak üzere kamu 
kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştık.  

İnsani yardımla ilgili yerel ölçekteki sivil 
toplum kuruluşlarını ve uzmanlarını 
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