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İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
2021 yılı hem küresel hem de yerel ölçekte, insani yardım 
çalışanları için çoklu afetlerle mücadele ettiğimiz bir yıl 
olarak kayda geçti. Covid-19 salgınının devam eden olumsuz 
etkileri, ekonomik darboğaz, derinleşen yoksulluk ve iklim 
kaynaklı afetlerle boğuşurken Türkiye’nin dört bir yanında 
yürüttüğümüz faaliyetlerle 62 bin kadar hayata destek olduk.

Bu yıl iklim değişikliğinin afetlere etkisini derinden hissettik.  
Orman yangınları ve sellerle mücadelede topluluk temelleri 
risk azaltma ve hazırlık çalışmaları için adım attık. Temel 
hak ve hizmetlere erişmekte zorluk yaşayan mültecilerin 
hayatına destek olmak için sahadaydık.  İhtiyaç sahiplerinin 
ekonomik iyileşmesine katkı sağlamak için kooperatif ve 
sosyal girişimleri destekledik. Belediyelerle iş birliği içinde 
hayata geçirdiğimiz kısa dönemli istihdam projeleri, kalıcı 
istihdama aracılık eder duruma geldi.  

Yoksullukla beraber büyüyen çocuk işçiliğinin artma riski 
nedeniyle çocuk koruma faaliyetlerimize ayrı bir ağırlık 
verdik.  Çocuklar için çok boyutlu destek çalışmaları yürüttük. 
Çalıştırılma riski altındaki çocukları okula yönlendirdik.  
Psikososyal destek ekiplerimiz kimi zaman telefonun ucunda, 
atölyelerde, toplum merkezlerinde görev başındaydı. 

2021 yılındaki bir diğer yeniliğimiz Hayata Destek 360 dijital 
öğrenme platformumuzu hayata geçirmemiz oldu.  Önemli 
bir gündemimiz olan yerelleşmeye aracı olacak şekilde 
tasarladığımız bu öğrenme platformumuz, yerel örgütlere 
ve insani yardım çalışanlarına kapasite desteği vermeye 
başladı. 22 yıllık birikimimiz, ne mutlu ki her yıl daha da 
iyisini ortaya koymamıza kılavuzluk ediyor.

Biz “herkes için onurlu bir yaşam” sloganımızla insani 
yardım maratonumuza 2021 yılında da sizlerin desteğiyle 
devam ettik.  Hayata destek olmamıza katkı sunan siz 
destekçilerimize, donör ve ortaklarımıza sonsuz teşekkürler… 
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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 olmalarını ve 
hizmetlere erişimlerini sağlıyoruz.  
 
Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma
Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalıştırılan veya 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 
yapı taşı 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 oluşturuyor; böylece 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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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
İnsani yardım faaliyetlerimizle katkı sunduğumuz sağlıklı, dirençli ve refah sahibi 
bir toplum için şimdi #DayanışmanınZamanı diyor, 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına  uzanan yolda 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 

• 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi 
ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi

• 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerin, bu hastalıkların 
önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin 
geliştirilmesi

• 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların 
ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması

• Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sağlık hizmetleri ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı 
(tüm hizmetler için güvenilir olmayan su, sağlık hizmetleri ve hijyene maruz kalma)

• 2030’a kadar bütün kız ve erkek 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

• İstihdam yaratan, yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir 
kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar geliştirilmesi ve uygulanması

• 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması

• İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde 
güçlendirilmesi

• İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi

• İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında 
eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin 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 ve özellikle Birleşmiş 
Milletler düzeyinde mevcut mekanizmalar arasında geliştirilmiş işbirliği ve küresel bir teknoloji 
kolaylaştırma mekanizması aracılığıyla üzerinde anlaşmaya varılan hükümler konusunda bilgi 
paylaşımının çoğaltılması

www.hayatadestek.org www.hayatadestek.org 7
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Resmi verilere göre 5 milyon kadar mültecinin 
yaşadığı Türkiye, hala dünyada en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Yaptığımız 
düzenli ihtiyaç analizlerinde, mülteci topluluğun 
%70’inin ekonomik alanda salgın yüzünden daha 
da kırılgan hale geldiğini tespit ettik. 

Mülteci Destek Programımız kapsamında 2021 
yılında da Türkiye’de mülteci nüfusun yoğun 
olduğu illerde, koruma ve geçim kaynağını 
destekleme çalışmalarımızı sürdürdük. 9 ilde 
Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek 
Noktalarımız aracılığıyla, ayrıca uzaktan erişim 
çalışmalarımızla 48.014 kişiye destek olduk.

48.014
kişi

Adana
Batman
Diyarbakır
Hatay
İstanbul 
İzmir
Mardin
Mersin
Şanlıurfa

2021 yılı boyunca, COVID-19 salgınının sosyal ve ekonomik alandaki olumsuz 
etkileriyle, Türkiye’de başta mülteciler olmak üzere toplumun tüm kırılgan 
kesimlerinin hayatı daha da zorlaştı. Zorlukların aşılması için hayata destek 
olduk.

Türkiye’de mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak, 
sorumluluklarının farkında olmalarına katkı sağlamak için koruma çalışmalarımızı 
9 ilde ofislerimiz vasıtasıyla ve uzaktan erişim kanallarıyla bilgilendirmeler 
yaparak yürütmeyi sürdürdük.

MÜLTECİ DESTEK PROGRAMI KORUMA

Vaka Yönetimi 

Vaka yönetimi çalışmalarımızda mültecileri 
sağlık, eğitim, kayıt, yasal yardım gibi haklar 
ve hizmetler konusunda birebir görüşmelerle 
bilgilendiriyor; hizmetlere erişirken 
karşılaştıkları sorunları doğrudan takip 
ederek, gerekli durumlarda ilgili kurumlara 
yönlendiriyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarından 
oluşan ekiplerimizle, 9 ilde yürüttüğümüz  
vaka yönetimi çalışmalarıyla risk altındaki 
3.850 kişiye destek olduk. 

Vaka 
Temelli 
Müdahale

2.376 
çocuk

1.474
yetişkin

Hukuki Destek

Avukatlarımız bu yıl da, geçici koruma ve 
uluslararası koruma altında olan ya da statü 
başvurusu devam eden mültecilere hukuki 
destek sağlamayı sürdürdü. Ağırlıklı olarak 
mülteci hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar, 
ayrıca medeni hukuk, iş hukuku, ceza hukuku, 
idare hukuku, tüketici hukuku gibi alanlarda 
danışanların hak kayıplarına uğramalarının 
önüne geçmeye çalıştık. Bu alanda başta 
barolar olmak üzere kamu kurumları ve diğer 

derneklerle yakın temasta kalmaya, iş birlikleri 
kurmaya devam ettik. 

Avukatlarımız 2021 yılı boyunca 1.621 kişiye 
ulaştı ve farklı konu başlıklarında hukuki 
destek sundu.

1.386 
yetişkin

235
çocuk

Hukuki
Destek

Çocuk 
koruma

Diğer hak temelli 
hizmetler

Çocuk 
işçiliği ile 
mücadele

Toplumsal 
cinsiyete 
dayalı şiddetle 
mücadele

%10

%13

%33

%44
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Çocukların çok yönlü gereksinimlerini 
göz önünde bulundurarak hazırladığımız 
Psikososyal Destek Programı (PSS) 
ile yeni beceriler kazanmalarına ve 
gelişimsel süreçlerini sağlıklı biçimde 
sürdürmelerine destek olduk. 13.139 
çocuk PSS çalışmalarımıza katıldı. Kız 
Çocuklarının Güçlenmesi Programı 
kapsamında psikologlarımız ve psikososyal 
destek ekiplerimiz, ergenlik dönemindeki 
376 kız çocuğuna, gelişimsel özellikleri 
hakkında doğru, güvenilir ve bilimsel 

bilgileri sağlayarak büyüme yolculuklarında 
destek oldu. 

Psikologlarımız, bireysel ve grup 
danışmanlıkları yoluyla toplam 999 çocuk 
ve yetişkinin iyilik hallerinin artmasına ve 
korunmasına katkı sundu. Tüm ruh sağlığı 
ve psikososyal destek çalışmalarımız, 
pandemi risklerinden korunmak ve erişim 
olanağı bulamayan kişileri dâhil edebilmek 
amacıyla hem uzaktan hem de yüz yüze 
uygulanabilecek şekilde uyarlandı.

Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek 

554 
çocuk

445
yetişkin

Psikolojik
Destek
(grup ve bireysel)

13.139
çocuk

Psikososyal
Destek

Doğru bilgiye danışanlarımızın 
kolayca erişebilmeleri için 2020 
yılında hayata geçirdiğimiz Bilgi 
ve Destek Hattı’nın daha yaygın 
şekilde kullanılabilmesi amacıyla 
altyapı çalışmalarını hızlandırdık. 
Hizmet verdiğimiz dillere Türkçe, 
Arapça ve Kürtçe’nin yanı sıra 
Farsça ve İngilizce’yi de ekledik. 
Yıl boyunca 7.973 çağrı yanıtladık. 
Kurduğumuz SMS paneli üzerinden 
de 12.255 adet bilgi içerikli SMS 
paylaştık. Bilgi hattımız aracılığıyla 
hukuk, sağlık, sosyal hizmetler, 
çalışma hayatı, psikolojik ve 
sosyo-ekonomik destek gibi 
alanlarda bize ulaşan talepleri 
yanıtladık. Türkçe-Arapça içerikli  
hayatadestek.online web sitemiz 
üzerinden de güncel bilgilendirme 
çalışmalarımıza devam ettik.

Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmaları  

Mülteci toplulukların temel hak ve hizmetlere 
erişimini sağlamak, bu alandaki bilgi 
ve farkındalıklarını artırmak amacıyla 
düzenlediğimiz bilgilendirme oturumlarını  
2021’de de yoğun şekilde sürdürdük. Bu 
oturumlarda toplamda 22.811 yetişkin ve 
823 çocuğa 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.

Ev sahibi topluluk ile mülteciler arasındaki 
etkileşimi artırmaya, sosyal uyumu 
güçlendirmeye yönelik etkinliklerimizde  
çocukları odağımıza aldık. Çalışma 
yürüttüğümüz sahalarda düzenlenen sosyal 
uyum faaliyetlerine 1.936 çocuk ve 161 yetişkin 
katıldı.

22.811 
yetişkin

823
çocuk

Bilgilendirme 
ve Farkındalık 
Oturumları

7.973 
çağrı

Bilgi ve 
Destek Hattı

12.255 
SMS

Bilgilendirici 
SMS

Kadınlar haklarını öğrendikleri 
oturumlardan psikolojik olarak 
da rahatlamış çıkıyorlar. Ben de 
aynısını yaşıyorum; o yüzden 
insanları buraya çağırıyorum. 
Burada çalışanların yaklaşımı 
da çok iyi. Bir problemim 
olduğunda Hayata Destek’e 
gelebileceğimi, sorunumun 
burada çözülebileceğini 
biliyorum. Etrafımda desteğe 
ihtiyacı olanları da gönül 
rahatlığıyla Hayata Destek’e 
yönlendiriyorum. 

Hayata Destek Gönüllüsü 
Meiyyede (54), Hatay

1.936 
çocuk

161
yetişkin

Sosyal Uyum 
Faaliyetleri
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Eğitime Destek Faaliyetleri 

Koruma çalışmalarımızın bir parçası olarak, 
mülteci çocukların okul kaydı, okula devamlılığı 
ve uyumuyla ilgili desteklerimizi sürdürdük. Okul 
dışında kalmış 710 çocuğu okula yönlendirerek 
eğitime devam etmelerini sağladık. Okul 

derslerinde yardım için de etüt sınıfları açtık, 
böylece 677 çocuğun okul başarısına katkı 
sunduk. Şanlıurfa ve Hatay sahalarımızdaki 
Türkçe dil becerilerini artırmaya yönelik 
programımızdan 131 çocuk yararlandı.

13

677 
çocuk

Okul Derslerine 
Destek 710 

çocuk

Okul Kaydı 
Desteği

Türkçe Dil 
Kursu                                                               131

çocuk

3 sene önce eşim Suriye’ye hasta annesini ziyarete gitti, bir 
daha dönmedi. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu kayıpla 
başa çıkmaya ve 5 çocuğumla beraber hayatımızı sürdürmeye 
çalışıyoruz. Gözlerim iyi görmüyor, iş bulmakta zorlanıyorum. 
Evimizden çıkmamız istendiğinde artık bu son nokta demiştim. 
Aldığımız destek sayesinde bugün hala ayaktayız. Başımızı 
soktuğumuz bir evimiz var, çocuklarım okula gidiyor.

Abdurrahman (57), Mersin
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Teknik ve İşbaşı Mesleki Eğitim

Piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye 
personel yetiştirmek amacıyla başlattığımız 
yeni projemiz kapsamında, ihtiyaç sahibi 
kesimden gençlerin mesleki beceri ve 
deneyimlerini arttırarak geçim kaynaklarına 
erişmelerini kolaylaştırdık. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Mersin ve Hatay’da, 18-35 yaş arası, iş 
sahibi olmayan Türkiye vatandaşı ve mültecilere 
açık çağrı yapılarak proje katılımcıları belirlendi.  
Katılımcılar e-ticaret, sosyal medya yönetimi, 
yazılım alanlarında mesleki eğitim ve işbaşı 
eğitim programlarından yararlandı. 

Bilişim ve teknoloji alanındaki teknik eğitimleri 
İstanbul’da 45, Ankara’da 28, İzmir’de 40, 

Mersin’de 44, Hatay’da 39 olmak üzere 
toplamda 196 kişi başarıyla tamamladı. Bu 
eğitimin ardından katılımcılar, teorik bilgilerini 
3 aylık işbaşı eğitim programıyla pratikte 
uygulama ve kalıcı istihdama geçme imkânı 
yakaladı.

28
45

44 39

40

Geçim kaynaklarına erişimdeki zorluklar, mülteciler için en öne çıkan sorunlardan 
biri olmaya devam etti. Bu kapsamda çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek, 
sürdürülebilir sonuçlar elde etmeyi hedefledik. 

GEÇİM KAYNAĞINI DESTEKLEME

Kısa Dönemli İstihdam

Özellikle salgın nedeniyle gelirini kaybeden, 
ihtiyaç sahibi kesimi hedeflediğimiz 
proje kapsamında Adana ve İstanbul’da 
danışanlarımıza 4 ay boyunca Adana Büyükşehir 
Belediyesi ve İstanbul Küçükçekmece 
Belediyesi bünyesinde istihdama erişim imkânı 
sağladık. Adana’da 79, İstanbul’da 99 olmak 
üzere toplam 178 kişiye ulaştığımız bu proje 
ile krizin etkilerinin belli ölçüde hafifletilmesini 
sağladık. Danışanlarımızın İŞKUR sistemine 
kayıtlarının yapılması ve proje kapanışını 
takiben, her iki ilde toplamda 40 kişinin kalıcı 

istihdama erişmesi, kayıtlı ve sürdürülebilir 
istihdama destek hedefimize yönelik önemli 
bir adım oldu.

79

99

Zor günler geçirdim. 
İçime kapanmıştım, 
kimseyle konuşmazdım. 
Tek başıma evden dışarı 
bile çıkmıyordum. Bu 
proje sayesinde iş 
sahibi oldum, arkadaş 
edindim, özgüvenim ve 
moralim yerine geldi. 
Çalışan bir kadın olarak 
kendi ayaklarımın 
üzerinde duruyorum. 

Şenay (36), İstanbul

Bu proje bittikten sonra 
kendime üç tekerlekli bir 
motor almak ve nakliye 
işi yapmak istiyorum. 
Araştırmaya başladım. 
Her şeyi kızım için 
başarmak istiyorum. 
Kızım en güzel okulda 
okusun, en güzel 
yemeği yesin, arabası 
olsun, düzgün ve güzel 
arkadaşları olsun… 
Hayalim bu. 

Muhammed (25), Adana
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Kooperatif ve Sosyal Girişimleri Destekleme 

10 kooperatif ve sosyal girişime toplam 
133 özelleştirilmiş destek sunduk. Bu 
özelleştirilmiş destekler arasında kapasite 
geliştirme faaliyetleri ve kuruluşların gelir 
getirici faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik 
ayni ve nakdi destekler yer aldı. Kapasite 
geliştirme faaliyetlerimiz, bir dizi eğitim, 
atölye, çalıştay, danışmanlık ve mentorluk 
çalışmalarına yoğunlaştı. Öte yandan 
makine, ekipman ve hammadde alımları, 
tamir ve tadilat, sigortalama, belgelendirme, 
markalaşma, görünürlük, abonelik giderleri, 
personel istihdamı, yol ve yemek ödemeleri 
gibi özel gelir getirici faaliyetleri artırmaya 
yönelik desteklerde bulunduk. 

Mardin’de faaliyetlerine devam eden Kadın 
Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi 
Kooperatifi KEKİK'i tam kapasiteli üretim 
merkezini oluşturması ve ürün gamını 
genişletmesi için destekledik. Bunun yanı sıra 
mesleki eğitimler ve sosyal uyum eğitimleriyle 
üye kapasitesinin artırılmasını ve uyumun 
desteklenmesini hedefledik. 

Altınözü Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi ve Altınözü 
Belediyesi’nin iş birliğiyle kurulan, Hayata 
Destek’in destekleriyle gelişen Hatay Altınözü 
Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi (HAZEK) kadınların istihdamını 
desteklerken onlara kendilerini rahatlıkla 
ifade edebildikleri güvenli bir alan da sunuyor. 
Yerli ve mülteci kadınların bir araya geldiği, 
el becerilerini geliştirip geçim kaynaklarına 
erişebildiği Altınözü Kültür Evi’nde bir yandan 
el işi ve halıcılık atölyelerinde üretim yapılıyor; 
bir yandan da gastronomi mutfağında lezzetli 
yemekler hazırlanıyor. Kadınlar kendileri üretiyor, 
kendileri kazanıyor, kendi ayakları üzerinde 
duruyor. Hayata Destek ayrıca, psikolog ve 
avukatları aracılığıyla Altınözü Kültür Evi’ndeki 
kadınlara bireysel vaka desteği sunuyor.
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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 yarısı, 
mevsimlik tarım da dâhil birçok tehlikeli sektörde çalışmak zorunda kalıyor. 
Sorun, Türkiye’de de maalesef çözülebilmiş değil.

Mevsimlik tarımda çocuk koruma projemizle, 
çalıştırılan ya da çalıştırılma riski altındaki 
çocukların, COVID-19 salgını ile daha da 
zorlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesini, 

ihmal ve istismardan korunmasını ve haklarına 
erişmesini sağlamayı amaçladık. Adana ve 
Şanlıurfa’da yürüttüğümüz faaliyetlerde 13.960 
müdahaleyle hayata destek olduk.

MEVSİMLİK TARIMDA ÇOCUK KORUMA

SAHA ÇALIŞMALARI
Adana’daki çadır alanları ve Şanlıurfa’nın 
Viranşehir ilçesindeki mevsimlik gezici tarım 
alanları başta olmak üzere çalıştığımız tüm 
illerde, 2021 yılı boyunca hem yüz yüze hem 
de uzaktan erişimle devam ettirdiğimiz koruma 
çalışmalarımızda risk altındaki çocuklara ve 
ailelerine vaka yönetimi ve hukuki danışmanlık 
desteği sunduk. Özel ihtiyaç sahibi 169 çocuğa 
materyal desteği sağladık.

Adana ve Şanlıurfa’da 158 çocuğun okula 
kaydolmasını sağladık; 126 çocuğun ise etüt 

sınıflarımızdan faydalanarak okul başarısına 
destek olduk. Çocukların çalıştırılmasının 
yol açtığı psikolojik etkilerin azaltılması 
ve çocukların iyilik hallerinin artırılması 
için çocuklara ve ebeveynlere psikolojik ve 
psikososyal destek sunduk. 5.079 çocuk 
PSS etkinliklerimize katıldı, 166 çocuk 
ekiplerimizden psikolojik destek aldı.  
Mardin’de kuyubaşları bölgesindeki 
çalışmalarımızı daha aktif haâle getirdik; 
Mersin’in Silifke ilçesindeki tarım alanlarında 
ise faaliyete başladık.  

Vaka Temelli 
Müdahale

Psikolojik 
Destek 

685
çocuk

166
çocuk

6
yetişkin

4
yetişkin

80
çocuk

169 
çocuk

Özel İhtiyaç 
Desteği 

Hukuki
Destek

5.079
çocuk

Psikososyal
Destek

Bilgilendirme 
ve Farkındalık 
Çalışmaları

249 
çocuk

2.233 
yetişkin

Çocuk işçiliğinin ortaya çıkmasına neden olan 
ekonomik, kültürel ve sosyal normların ortadan 
kaldırılması için ailelerin ve kurumların çocuk 
işçiliğinin olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi 
olmalarına yönelik farkındalık oturumları 

düzenledik ve 2.482 kişiye ulaştık. Çocuk 
işçiliğinin önlenmesi konusunu gündemde 
tutmak amacıyla yuvarlak masa toplantıları 
yaptık; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve diğer yerel paydaşlarla çözümler geliştirdik. 

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI  
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Ağustos ayı boyunca Akdeniz Bölgesi’nde 
devam eden orman yangınlarından toplam 
53 il etkilendi ve 170 bin hektar orman yandı. 
Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen 
sellerde ise 81 kişi yaşamını yitirdi ve en az 
454 yapı ağır derecede hasar aldı. Ekiplerimiz 
ilk inceleme ve ihtiyaç analizleri için afet 
bölgelerindeydi. Bu bölgelerde 168 aileye 
temel ihtiyaç paketi, 201 çocuğa psikososyal 
destek paketi ulaştırdık. Afet sonrası iyileştirme 
çalışmalarında ise başlıca odağımız geçim 
kaynaklarını desteklemek oldu.

2021 Orman Yangınları

Türkiye’nin güney illerini tehdit eden 
yangınlar sonrasında, küçük ölçekli tarım 
ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ve 
yangınlardan olumsuz etkilenen 88 haneye 
tek seferlik 4.000 TL nakit desteği sağladık. 
Bölgedeki paydaşlarla koordinasyon içinde 

yürütülen çalışmada özellikle Antalya ve 
Adana illerine yoğunlaştık.

Nakit yardımlarımızı tamamladıktan sonra 
çam balı üretiminde kritik öneme sahip olan 
ve yangınlardan olumsuz etkilenen Muğla’da 
arıcılığa destek çalışmamızı başlattık. Muğla 
Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa çalışarak 22 
ton arı keki tedarik ettik ve 201 arıcıya dağıttık. 
Bal sağma makineleri, bal dinlendirme kazanı 
gibi üretim ekipmanlarının teminiyle, yangın 
sonrası toparlanma evresinde arıcılarımızı 
güçlendirdik.

2021 Türkiye için doğal afetler açısından zor bir yıl oldu. Yaz aylarında, güney 
bölgelerinde çıkan yangınlar ve kuzeyde meydana gelen sel felaketleriyle 
mücadelede aktif rol aldık.

ACİL YARDIM Acil yardımda nakit transferler için inovatif bir çözüm: DestekApp

Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç 
Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğiyle hayata 
geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’nda birinci 
aşamayı tamamlayarak, DestekApp projemiz ile 2021 Temmuz ayında 
10.000 dolarlık hibe kazandık. 

DestekApp, afet sonrasında afetten etkilenen kişilerin, temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
sivil toplum kuruluşlarının sağlayacağı nakit yardımlarını yerel esnaftan alışveriş yaparken 
kullanmalarını sağlayacak bir e-nakit mobil uygulaması. Eylül 2022’de başlayan ikinci 
aşamada DestekApp’i geliştirme sürecini ve pilot uygulamalarını tamamladık. DestekApp, 
afet sonrası acil yardım alanında çalışan farklı sivil toplum kuruluşları tarafından da 
kullanılabilecek. Bu uygulamayla, 2030 yılına kadar 100.000 hane ve 1000 yerel esnafın 
afetlere karşı dayanıklılığını artırarak ve afetlerin ekonomik kayıplarını azaltarak, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

9
79

Kışın, yandaki inşaat yüzünden evin bir duvarı 
yıkıldı. 7 kişilik bir aileyiz, evde 5 yaşında bir 
torunum var, çocuklarımdan biri engelli. Hepimiz 
soğuktan titriyorduk. Türkiye’ye geldiğimden 
beri Hayata Destek’i bilirim, buradaki haklarımızı 
onlardan öğrendim. Zora düştüğümde de onlara 
danışıyorum. Evdeki bu sıkıntıyı da söyledim, 
yardım istedim. Şükür, destek oldular. 5 gün içinde 
yeni bir ev bulduk, sokakta kalmaktan kurtulduk.  

Meryem (54), Şanlıurfa
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SİVİL TOPLUMDA KAPASİTE GELİŞTİRME
Kurumlar arası bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına zemin olacak 
koordinasyon ağlarına destek veriyor, eğitim programları ve savunuculuk 
çalışmalarıyla sivil toplumda insani yardım kapasitesinin gelişmesine katkı 
sağlıyoruz.

Programımız hem kurum içi hem de dışarıya dönük faaliyetleriyle şunları hedefliyor:

- Bilgi ve uzmanlığımızı kurumumuz içinde 
kalıcı hale getirmek ve çalışanlarımızın 
yetkinliklerini geliştirmek,

- İnsani yardıma yönelik konu başlıklarında 
verdiğimiz eğitimlerle, ilgili alanlarda 
çal ışan profesyoneller in bireysel 
kapasiteleri geliştirmek,

- Sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurumlarının çalışmalarını daha etkin 
hale getirmek amacıyla kurumsal kapasite 
gelişimlerini desteklemek,

- Sivil toplum kuruluşları arasında bilgi 
akışı, uzmanlık ve kaynak paylaşımına 
zemin olacak, insani yardım alanındaki 
koordinasyon ve iş birliğini iyileştirecek 
ağlar kurmak.

2021 yılında sivil toplum kuruluşlarına 
ve kamudaki paydaş kurumlara yönelik 
ihtiyaca özel içerikler geliştirdik; alandaki 
profesyonellere yönelik açık çağrılı eğitimlerin 
yanı sıra, kurumlara özel eğitim, mentorluk ve 
danışmanlıklar sağladık. Bu kapasite geliştirme 
faaliyetleri Temel İnsani Yardım Standardı,  
Proje Döngüsü Yönetimi, Mali ve İdari İşler, 
Satın Alma ve Lojistik, Geçici ve Uluslararası 
Koruma, Sosyal Uyum, Çocuk Koruma, Cinsel 
Sömürü ve İstismarın Önlenmesi, Koruma 
Anaakımlaştırma, Psikolojik İlkyardım, İzleme 
ve Değerlendirme gibi başlıklarda hazırlandı. 

Yıl boyunca sivil toplum kuruluşları, barolar, 
sosyal hizmet müdürlükleri ve belediyelerin de 
içinde olduğu 50 kurum kapasite geliştirme 
programımızdan faydalandı. İnsani yardım 

alanında çalışan profesyonellere ya da bu 
alanda çalışmak isteyenlere yönelik yüz yüze 
ve çevrimiçi eğitimlerimizle 4.799 kişiye 
ulaştık.

Çocuk Güvenliği konusunda bu yıl kurumsal 
kapasite geliştirme çalışmalarımız çerçevesinde 
16 kurum çalışanı ve gönüllü katılımcılara 
hitaben düzenlediğimiz eğitimlerde toplam 
610 kişiye ulaştık. Buna ek olarak Çocuk 
Güvenliği Akademisi ağı kapsamında 2021 
yılında yapılan toplantılarda 16 sivil toplum 
kuruluşu ve 8 kamu kurumundan toplamda 46 
katılımcı ile bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık.

EĞİTİMLER 

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi 
ve bu konuda farkındalık geliştirilmesini 
desteklemek için Kadınların Adalete 
Erişiminin Güçlenmesi; Kadınım Haklarım 
Var eğitim modülünü oluşturduk. Kadınlarla 
çalışan kurumlara ve kendi ekibimize eğitici 
eğitimleri düzenleyerek daha fazla kadının 
haklarını öğrenmesine destek olduk. Ayrıca 
bu modüllerin uygulama kılavuzu niteliğinde, 
Türkçe-Arapça iki dilli kolaylaştırıcı rehberini 
hazırlayarak modüllerin yaygın kullanımını 
sağlamayı hedefledik. Rehberimizi web 
sitemizdeki yayınlarımız bölümünde herkesin 
erişimine açtık.

Kız Çocuklarının Güçlenmesi Programı’nın 
(KGÇP) tasarımını ve pilot uygulamasını 
Şanlıurfa’da tamamladık; kolaylaştırıcı 
eğitimlerinin ardından Diyarbakır, Hatay ve 

Mardin’de de bu programı uygulamaya başladık. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle (TCDŞ) 
kapsamlı mücadele için çalışmalarımızı erkekleri 
de dâhil ederek genişlettik. Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı modülünü 
Adana ve Hatay’da erkek gruplarıyla uygulamaya 
başladık. Şanlıurfa, Harran’da ise kız çocukları 
için güçlenme programıyla eş zamanlı oğlan 
çocuklarıyla da çalışma fırsatı bulduk. 

Hayat Destek çalışanlarından oluşan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) çalışma 
grubu, çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğini 
hedefleyen çalışmalarını desteklemek için 
bültenler hazırlayarak hayatta #EşitliğeDestek 
oldu. 2021 yılında, ulusal ve uluslararası 
sözleşme ve belgelere dayanarak Hayata 
Destek’in taahhüdünü ortaya koyan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Politikamızı yayınladık. 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI 

Hayata Destek 360 

Kapasite geliştirme programımız kapsamında 2021 yılının en önemli gelişmesi, dijital 
platformumuz Hayata Destek 360’ın yayına girmesi oldu: 360.hayatadestek.org 

İnsani yardım alanında, özellikle sivil topluma ve ilgili paydaşlara hizmet edecek bir 
kapasite geliştirme platformu olarak tasarlanan Hayata Destek 360’la, afet ve insani 
yardım alanındaki bilgi ve deneyimimizi paylaşmayı hedefliyoruz. Hayata Destek 
uzmanları tarafından hazırlanan, çevrimiçi 7 farklı asenkron eğitimle yola çıkılan 
platformdaki eğitimlerden 2021 yılında 1062 kişi yararlandı. Hayata Destek 360 üzerinden 
ücretsiz olarak erişilebilen ilk 7 eğitimimizin başlıkları ise şöyle: 

• Afet ve kriz durumlarında psikolojik ilkyardım 
• Çocuk güvenliği 
• Cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi 
• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemede destek sağlamak 
• Geçici ve uluslararası koruma 
• Korumanın anaakımlaştırılması 
• Çocuk koruma 

610
kişi

Çocuk Güvenliği 
Eğitimi
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Üyesi olduğumuz ulusal düzeyde koordinasyon 
ağları Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG), Afet 
Platformu, Türkiye Mülteci Konseyi, Denge ve 
Denetleme Ağı, Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı 
ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık 
Ağı ile çalışmalarımızı yürüttük. 

2021’de üye sayısı 35’e ulaşan Yerelleşme 
Savunuculuk Grubu çalışmalarına aktif destek 
verdik. Savunuculuk grubu, Yerelleşme Stratejisi 
ve Minimum Standartlar Belgesi'ni oluşturdu; 
finansman, kapasite, ortaklıklar ve savunuculuk 
temalı çalışma grupları da hayata geçirildi. 

Afet Platformu çatısı altında, afetlere hazır 
bir toplumun oluşmasına önayak olmak için 
başta bilinçlendirme ve eğitim olmak üzere ilk 
müdahale timlerinin ve yerel yönetimlerle hazırlık 
planlarının oluşturulmasına, risk haritalarının 
çıkarılmasına destek olduk. 2021’in Türkiye’de 
Afet Eğitim Yılı olması sebebiyle AFAD’ın 
yürüttüğü yaygınlaştırma çalışmalarına katkı 
sunduk. Afet ve acil durum yönetimine ilişkin 
görüş ve önerilerimizi Şubat 2021’de ‘TBMM 
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma 
Komisyonu’na ilettik. 

Türkiye Mülteci Konseyi’ne (TMK) Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçildik. Türkiye’de yaşayan 
mültecilerin kalıcı çözümlere ulaşmalarına 

destek olacak ihtiyaçların ele alındığı bir 
çevrimiçi çalıştaya destek verdik. Hayata 
Destek, Watan Derneği ve Uluslararası Mavi Hilal 
tarafından organize edilen çalıştayın ardından, 
Türkiye’de yerinden edilmeden etkilenen nüfuslar 
için kapsayıcı kalıcı çözümlerin ve politika 
önerilerinin yer aldığı bir rapor yayınlandı.

İnsani yardımla ilgili yerel ölçekteki sivil toplum 
kuruluşlarını ve uzmanları, küresel ölçekte bir 
araya getiren NEAR (Network For Empowered Aid 
Response) ağında çalışmalarımıza devam ettik. 
İnsani Yardımda Hesap Verebilirlik ve Performans 
için Aktif Öğrenme Ağı’nın (ALNAP)  ‘State of the 
Humanitarian System’ raporunda insani yardım 
sektörünün performansına bakılırken ilk defa 
‘yerelleşme’ başlığı altında bir araştırma yapıldı. 
Türkiye ve Somali’de yürütülen araştırmanın 
Türkiye ayağını Savunuculuk Yerelleşme Grubu, 
NEAR ve Humanitarian Advisory Group (HAG) iş 
birliğiyle yürüttük. 

Kasım 2021’de, küresel bir insani yardım 
platformu olan Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar 
Konseyi’nin (ICVA) ev sahipliğinde İstanbul’da 
düzenlenen Yerelden Küresel Alana İlkeli 
ve Etkili İnsani Eylemlerin Teşvik Edilmesi 
çalıştayında ‘Collective Advocacy’ (Kolektif 
Savunuculuk) oturumunu Direktörümüz Sema 
Genel Karaosmanoğlu yönetti. 

KOORDİNASYON AĞLARI VE SAVUNUCULUK
Güçlü bir sivil toplumun vazgeçilmezi olan koordinasyon çalışmalarımızı, etkin 
ağlar ve kurumlar arası diyalog çerçevesinde sürdürdük. 

Afganistan’a Bahar Gelir Mi? 

Direktörümüz Sema Genel Karaosmanoğlu, ‘Afganistan’a bahar 
gelir mi?’ başlıklı yazıyı kaleme aldı ve 20 yıl önce Afganistan’da 
parçası olduğu insani yardım çalışmalarına değindi; 2021’de 
Taliban yönetimine giren ülkede on yıllardır süren insanca 
yaşam mücadelesine mercek tuttu. Savunuculuk çalışmalarımız 
kapsamında ayrıca, Aralık ayında Türkiye’de Afgan mültecilere 
yönelik çalışmalar yürüten ve Afganlar tarafından kurulan sivil 
toplum örgütlerinin yanı sıra ilgili paydaşları yuvarlak masa toplantısı 
ile bir araya getirdik. Türkiye’deki Afgan mültecilerin mevcut durumu, 
karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları ve gerekli iyileştirmelere dair 
çözüm önerilerinin ortaya konduğu bir yol haritası çıkardık.
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İNSAN VE KÜLTÜR 
'Desteğe hayat' mottosuyla insan ve kültür yaklaşımımızı hem çalışan hem de 
kurum çerçevesinde iyileştirmeyi sürdürdük. Geri bildirim ve takdir, paylaşım ve 
aidiyet, gelişim ve yetenek yönetimi, çalışan esenliğini odağımıza alarak 330 kişilik 
ekibimize 2021 yılında da eğitim ve kariyer fırsatları sunmaya özen gösterdik. 
İşe alım süreçlerimizde ise herkese eşit fırsatlar sunma ilkemize bağlı kaldık.

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 31.12.2021 TCMB kuru kullanılmıştır.

GELİR
Kaynak Türüne Göre

GİDER
Faaliyet Alanına Göre

Verimlilik
GELİR GİDER
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d e s t e k a r ,  h a y a t a  d e s t e k  o l m a k  i s t e y e n l e r i n  a l ı ş v e r iş  n o k t a s ıd ı r .
d e s t e k a r ’ ın  t ü m  ‘k â r ’ ı  h a y a t a  d e s t e k  o l m a k t ı r .  O l uş t u r d uğu

s o s y a l  t a s a r ım  ( s t )  p a z a r ı y l a  h e m  t ü k e t i c i y i  h e m  d e  ü r e t i c i y i
b i r e r  ‘d e s t e k a r ’  o l m a y a  d a v e t  e d e r ;  a l ı ş v e r iş i n i z i  h e r k e s  i ç i n

d a h a  a d i l  v e  eş i t  b i r  d ü n y a y a  d e s t e k  o l m a  f ı r s a t ın a  d ö n üş t ü r ü r .
 

d e s t e k a r ’ ın  t ü m  ü r ü n l e r i ,  f a r k l ı  d i s i p l i n l e r d e n  y e t e n e k l i
t a s a r ım c ı l a r ın  a f e t t e n  e t k i l e n e n  i n s a n l a r  y a  d a  o n l a r ın

g ü n d e m l e r i y l e  b u l uşm a l a r ın d a n  d oğa r .  d e s t e k a r ’ ın  t ü m  g e l i r i
H a y a t a  D e s t e k  D e r n eğ i ’n i n  i n s a n i  y a r d ım  ç a l ı şm a l a r ın a

a k t a r ı l ı r .
 

d e s t e k a r ,  b i r  H a y a t a  D e s t e k  D e r n eğ i  m a r k a s ıd ı r .

www.destekar.org

bizi takip edin

.
d e s t e k a r  y a p t ı ğ ın ı z  h e r  a l ı ş v e r iş  i l e  K ü r e s e l  A m a ç l a r 'a

y a k l aşm a y a  d e s t e k  o l u r s u n u z .

/destekardukkan//destekardukkan/ /destekardukkan/
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SİZ DE HAYATA DESTEK OLUN!

EVET

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.

Afetlerden etkilenen insanların yaşamlarına onurlu bir şekilde devam edebilmesi 
için size ihtiyacımız var. İster tek seferlik, ister düzenli desteğinizle bir insanın 
hayatına bugün dokunun. Katkınızla, evini terk etmek zorunda kalan insanların, 
okul yerine tarlada çalışan çocukların hayatını iyileştirmek için çalışalım.

Yapı Kredi Bankası
Recipient: Hayata Destek Derneği    |    688 - Maslak Ticari Şubesi

IBAN No (TL) : TR09 0006 7010 0000 0097 1858 85  
IBAN No (EUR) : TR35 0006 7010 0000 0097 1568 99      SWIFT/BIC: YAPITRIS
IBAN No (USD) : TR80 0006 7010 0000 0097 1969 26      SWIFT/BIC: YAPITRIS

DESTEK yazın 4332'ye gönderin 20 TL bağışla 
hayata destek olun.

Sms ile Tek Seferlik Bağış

Cep telefonunuzdan yalnızca bir kısa mesaj 
göndererek düzenli bağışçımız olabilirsiniz. 

Sms ile Düzenli Bağış

Cep telefonlarınızdan düzenli ya da tek seferlik bağışlarınızla siz de çalışmalarımıza 
katkıda bulunabilirsiniz.  

 

25 TL için HAYATADESTEK 
50 TL için HAYATADESTEK50
75 TL için HAYATADESTEK75
yazıp 8071’e SMS atın.

Gelen onay mesajını EVET yazarak yanıtlayın.

Böylece her ay düzenli bağışınızla hayata destek olun.

29www.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 takip edin   
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, 11 Kerem Uzel 

Kerem Uzel

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 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 24
sayfa 21
sayfa 15
sayfa 25

Çiğdem Güner
Sahadan
Zeynel Abidin Döş
Teddy Leposky



t : +90 (216) 336 22 62
f : +90 (216) 336 29 25

Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok.
No: 42/1 34718 Kadıköy / İSTANBUL


