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2021 Hayata Destek 
Panoraması

2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
salgınının olumsuz etkileri, 2021 yılında da öncelikli konumuz olmaya devam etti. 
Temel hak ve hizmetlere erişim sıkıntıları ve ekonomik sorunlar, başta Türkiye’de 
yaşayan mülteciler olmak üzere toplumun tüm kırılgan kesimlerinin karşılaştığı 
koruma risklerini artırıyor...

2021 yılı itibarıyla dünyada 134 farklı ülke, 
savaş ya da doğal afetler nedeniyle evini 
terk etmek zorunda kalan mültecilere ev 
sahipliği yapıyor. Geçici koruma ve 
uluslararası koruma statüsünde 4 
milyondan fazla mültecinin yaşadığı 
Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ülke. Birleşmiş Milletler 
Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) 
partnerleri olarak Türkiye genelinde hayata 
geçirdiğimiz düzenli ihtiyaç analizlerinde, 
değerlendirmeye katılan mültecilerin 
%70’inin ekonomik durumunun salgın 
yüzünden kötüye gittiğini tespit ettik. Bu 
kişilerin neredeyse tamamı, karşılaştıkları 
zorluklar karşısında temel gıda 
maddelerinden feragat etmek gibi olumsuz 
başa çıkma stratejilerine başvurduklarını 
ifade etti.

2021 yılında ülke çapında fiziksel eğitime 
dönüş kararı alınmasına karşın yerel 
düzeyde risklerin devam etmesi, eğitime 
zaman zaman ara verilmesi zorunluluğunu 
doğuruyor. 2020-21 eğitim yılı boyunca 5, 
6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören 
öğrenciler için okullar, yüksek ve çok 
yüksek risk altında olan illerde yalnızca 20 
gün, orta ve düşük riskli illerde ise 56 gün 
açık kaldı.1 Okula kayıt ve devamlılık 

verileri, 2021 yılı boyunca mülteci ve ev 
sahibi topluluklar için eğitime erişim 
zorluklarının devam ettiğini gösteriyor. 
Salgının yarattığı ekonomik tahribat ile 
birlikte ele alındığında, bu çocuklar 
eğitimden kalıcı olarak uzaklaşma ve erken 
yaşta çalışma hayatına atılma riskiyle karşı 
karşıya kalıyor.  

2021 Türkiye için doğal afetler açısından da 
zor bir yıl oldu. Ağustos ayı boyunca 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.

CIVICUS Vatandaş Katılımına Yönelik 
Dünya Birliği tarafından yayınlanan ve 196 
ülkeyi kapsayan ‘2021 Sivil Toplumun 
Durumu’ raporu2, salgının bir yandan sivil 
toplum kuruluşları için eşi benzeri 
görülmemiş güçlükler yarattığını ifade 
ederken, bir yandan da sivil toplumsuz bir 
yaşam hayal edilemeyeceğinin altını 
çiziyor. Yaşadığımız tüm zorluklar, afetlere 
dirençli toplumlar inşa etmek için birlikte 
çalışma zorunluluğumuzu bir kez daha 
hatırlatıyor.
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Hayata Destek Olmak için…

2021 yılında İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, İzmir 
ve Ankara’da çalışan ekiplerimiz 
aracılığıyla Mülteci Destek, Mevsimlik 
Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite 
Geliştirme programlarımızı sürdürürken, 
Akdeniz bölgesinde meydana gelen 
yangınlardan sonra Acil Yardım 
müdahaleleri yürüttük. Çalışmalarımızda 
geçen yıl içinde toplam 61.302 kişinin 
hayatına destek olduk. 

61.302
kişi

Batman
Diyarbakır

Adana

Hatay
İstanbul 
Mardin
Mersin
Şanlıurfa
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çalışmada özellikle Antalya ve Adana 
illerine yoğunlaştık.

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

Çalışmalarımız

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

doğal afetler hem de salgın özelinde çok 
sayıda faaliyet yürüttük.

2021 Orman Yangınları
Yaz aylarında Türkiye’nin güney illerini 
tehdit eden yangınlar sonrasında geçimini 
küçük ölçekli tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerinden sağlayan ve yangınlardan 
olumsuz etkilenen 88 haneye 4.000 TL 
nakit desteği sağladık. Bölgedeki ilgili tüm 
paydaşlarla koordinasyon içinde yürütülen 

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. 2030 yılına kadar 100.000 hane ve 1000 yerel 
esnafın afetlere karşı dayanıklılığını artırarak ve afetlerin ekonomik kayıplarını azaltarak, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunacak.
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alanlarda bize ulaşan talepleri ilgili 
birimlerimize veya paydaş kuruluşlara 
yönlendirerek danışanlarımızın profesyonel 
destek almalarını sağladık. Doğru bilgiye 
doğrudan erişimi sağlamak amacıyla 
geliştirdiğimiz Türkçe-Arapça içerikli bir 
platform olarak hayatadestek.online web  
sitesi üzerinden de çalışmalarımıza devam 
ettik.  

Mülteci toplulukların temel hak ve 
hizmetlere erişimini sağlamak, bu 
alandaki bilgi ve farkındalıklarını 

artırmak amacıyla düzenlediğimiz 
bilgilendirme oturumlarını 2021’de de 

Mülteci Destek Programı-
mız kapsamında, 2021 yılı
boyunca toplamda 25.050 kişiye 

destek olduk. Hayata Destek Evlerimiz ve 
Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla 
destek sağlamaya devam ederken, uzaktan 
erişim ve destek çalışmalarımızı yapılandı-
rarak iyileştirdik.

COVID-19 salgınıyla daha kritik 
hale gelen, doğru bilgiye erişimi 
kolaylaştırmak için 2020 yılında 

hayata geçirdiğimiz Hayata Destek Bilgi ve 
Destek Hattı’nın daha yaygın şekilde 
kullanılabilmesi amacıyla altyapı 
çalışmalarını hızlandırdık. Hizmet verdiğimiz 
diller olan Türkçe, Arapça ve Kürtçe’ye, 
Farsça ve İngilizce’yi de ekledik; bilgi 
hattımız farklı mülteci toplulukların destek 
alabileceği bir araca dönüştü. Yıl boyunca 9 
bine yakın çağrı yanıtladık. Kurduğumuz 
SMS paneli üzerinden de danışanlarımızla 
140 binin üzerinde bilgi içerikli SMS 
paylaştık. Bilgi hattımız aracılığıyla hukuk, 
sağlık, sosyal hizmetler, çalışma hayatı, 
psikolojik ve  sosyo-ekonomik destek gibi 

https://hayatadestek.online/
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devam etmesini sağladık. Psikologlarımız, 
bireysel ve grup danışmanlıkları yoluyla 
toplam 639 çocuk ve yetişkinin iyilik 
hallerinin artmasına ve korunmasına yönelik 
destekler sundu. 3.265 kişiyle psiko-eğitim 
oturumları yoluyla ruh sağlığı farkındalığı 
kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttü. 

Çocukların bireysel özellikleri, farklılıkları ve 
çok yönlü gereksinimlerini göz önünde 
bulundurarak hazırladığımız Psikososyal 
Destek Programı ile psikososyal destek 
(PSS) ekiplerimiz, 2.288 çocuğun yeni 

yoğun şekilde sürdürdük. Farkındalık 
oturumlarımızı, salgın önlemleri 
kapsamında, internete ihtiyaç duymadan 
ve ücretsiz olarak ulaşılabilen çevrimiçi 
konferans odalarımız ve diğer çevrimiçi 
kanallar üzerinden düzenlemeye devam 
ettik. Bu oturumlarda toplamda 19.428 
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 hizmet uzmanlarından oluşan vaka 
ekiplerimiz aracılığıyla, koruma riski 
altındaki 2.376 çocuk ve 1.474 yetişkin 
olmak üzere toplamda 3.850 kişiye, vaka 
yönetimi süreciyle destek olduk; risklerin 
ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını 
hedefledik. Kişilerin hak ve hizmetlere 
erişimini kolaylaştırdık; çocukların eğitime 

 480
çocuk

Okula
Yönlendirme

639
kişi

Psikolojik
Destek

2.288
kişi

Psikososyal
Destek

Vaka
Yönetimi 3.850

kişi

1.621
kişi

Hukuki
Destek

HAYATA DESTEK PANORAMASI 2021 07

beceriler kazanmasına ve gelişimsel 
süreçlerini sürdürmelerine destek oldu. Kız 
Çocuklarının Güçlenmesi Programı (KÇGP) 
kapsamında psikologlarımız ve psikososyal 
destek ekiplerimiz, ergenlik dönemindeki 
376 kız çocuğuna, gelişimsel özellikleri 
hakkında doğru, güvenilir ve bilimsel 
bilgileri sağlayarak büyüme yolculuklarında 
destek oldu. Tüm ruh sağlığı ve psikososyal 
destek çalışmalarımız, pandemi 
risklerinden korunmak ve erişim olanağı 
bulamayan kişileri dâhil edebilmek 
amacıyla hem yüz yüze hem de uzaktan 
uygulanabilecek şekilde uyarlandı.  

Avukatlarımız 2021’de de geçici koruma ve 
uluslararası koruma statü sahibi veya 
başvuru sahibi mültecilere hukuki destek 
sağlamayı sürdürdü. Başta mülteci 
hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar olmak 
üzere 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, işbirlikleri kurmaya devam ettik.  

Afganistan’da yaşanan iç savaş nedeniyle 
başlayan göç dalgasının Türkiye’yi de 
etkilemeye başladığı süreci yakından takip 
ettik. İran üzerinden yoğun göçün olduğu 
Van ilinde saha araştırmaları yaparak 
bölgedeki ihtiyacı tespit etmeye çalıştık. 
Tespit çalışmalarının ardından 146’sı 
Afgan, 16’sı Türkiyeli 162 aileye nakit 
desteği sağladık. Koruma riski olan 
uluslararası koruma kapsamındaki Afgan 
danışanlarımızı Van ilinde koruma alanında 
çalışan STK’lara yönlendirdik.  



Geçim kaynaklarına erişimdeki 
zorluklar mülteciler için 2021 yılı 
içerisinde de en çok öne çıkan 

sorunlardan biri olmaya devam etti. Bu 
kapsamda çalışmalarımıza yenilerini 
ekleyerek, sürdürülebilir sonuçlar 
hedeflenmeye devam ettik.  

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 Fen 
İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma 
birimlerinde istihdama erişim imkânı sağladık. 
Adana’da 79, İstanbul’da 99 toplam 178 kişiye 
ulaştığımız bu proje ile krizin etkilerinin 
belli ölçüde hafifletilmesi sağlandı. 
Danışanlarımızın İŞKUR sistemine kayıtlarının 
yapılması ve proje kapanışını takiben her iki 
ilde toplamda 40 kişinin kalıcı istihdama 
erişmesi ise kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama 
destek hedefimize yönelik önemli adımlar oldu.

Kooperatifleri ve Sosyal Girişimleri 
Destekleme programımız kapsamında 
seçilen 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 faaliyetleri, ihtiyaç analizleriyle 
belirlenen alanlarda 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.   

Piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye 
personel yetiştirmek amacıyla 
başlattığımız yeni projemiz 
kapsamındaysa İstanbul, Ankara, İzmir, 
Mersin ve Hatay illerinde yerel 
topluluklardan bireylere ve mültecilere 
e-ticaret, sosyal medya yönetimi, yazılım
alanlarında mesleki eğitim ve işbaşı eğitim
programları sunmaya başladık.
Bilişim/teknoloji mesleki eğitimlerini
İstanbul’da 44, Ankara’da 28, İzmir’de 40,
Mersin’de 44, Hatay’da 39 olmak üzere
toplamda 195 kişi başarıyla tamamladı. Bu
teknik eğitimin ardından katılımcılar,
edinilmiş teorik bilgilerini 3 aylık işbaşı
eğitim programıyla pratikte deneyimleme
ve kalıcı istihdama geçiş imkânı yakaladı.

Mardin’de faaliyetlerine devam eden Kadın 
Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi 
Kooperatifi (KEKİK) ile bu dönemde 
başlayan yeni projemiz kapsamında, tam 
kapasiteli üretim merkezinin oluşturulması 
ve ürün gamının genişletilmesi yönünde 
adımlar attık. Bunun yanı sıra mesleki 
eğitimler ve sosyal uyum eğitimleri ile üye 
kapasitesinin artırılması ve uyumun 
desteklenmesini hedefledik.  
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Mevsimlik Tarımda Çocuk 
Koruma Programımız
kapsamında  başta Adana çadır 

alanları ve Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 
mevsimlik gezici tarım alanları olmak üzere 
çalıştığımız tüm illerde farklı alan ve 
sektörlerde çalıştırılan ya da çalıştırılma 
riski altında olan çocukların, ihmal, sömürü 
ve istismardan korunmasını ve haklarına 
erişmesini amaçlıyoruz. 2021 yılı boyunca 
hibrit modelle devam ettirdiğimiz koruma 
çalışmalarımızda risk altındaki çocuklara 
ve ailelerine vaka yönetimi ve hukuki 
danışmanlık desteği sunduk. Çocukların 
okula devam etmesini sağladık. Özellikle 
çocukların çalıştırılmasının yol açtığı 
psikolojik etkilerin azaltılması ve 
çocukların iyilik hallerinin artırılması, 
korunması için çocuklara ve ebeveynlere 
psikolojik ve psikososyal destek sunduk. 
Mardin sahamızın kuyubaşları 
bölgesindeki çalışmalarımızı daha aktif 
hale getirdik ve Mersin’in Silifke ilçesindeki 
tarım alanlarında çalışmaya başladık.  

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

 158
çocuk

Okula
Yönlendirme

84
kişi

Psikolojik
Destek

864
kişi

Psikososyal
Destek

Vaka
Yönetimi 691

kişi

80
kişi

Hukuki
Destek
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● Sivil toplum kuruluşları arasında bilgi 
akışı, uzmanlık ve kaynak paylaşımına 
zemin olacak, insani yardım alanındaki 
koordinasyon ve işbirliğini 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, 
Çocuk Koruma, Cinsel Sömürü ve 
İstismarın Önlenmesi, Koruma 
Anaakımlaştırma, Psikolojik İlkyardım, 
İzleme ve Değerlendirme gibi başlıklarda 
şekillendirildi. Yıl boyunca sivil toplum 
kuruluşları, barolar, sosyal hizmet 
müdürlükleri ve belediyelerin de içinde 
olduğu 24 kurum kapasite geliştirme 
programımızdan faydalandı. İnsani yardım 
alanında çalışan profesyonellere yönelik 
yüz yüze ve çevrimiçi senkron 
eğitimlerimizde ise 2 bine yakın kişiye 
ulaştık.  

Çocuk Güvenliği konusunda bu 
yıl kurumsal kapasite geliştirme 
çalışmalarımız çerçevesinde 16 

kurumun toplamda 217 çalışanına çocuk 
güvenliği eğitimi verdik. Buna ek olarak 
Çocuk Güvenliği Akademisi ağında 2021 
yılında yapılan toplantılarda 16 sivil toplum 
kuruluşu ve 8 kamu kurumundan toplamda 
46 katılımcı ile bilgi ve deneyimlerimizi 
paylaştık. 

Kapasite Geliştirme 
Programımız kapsamında 
sivil toplum kuruluşları arasında 

bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak 
paylaşımına zemin olacak koordinasyon 
ağları kurmaya çalışıyor, insani yardım 
kapasitesinin gelişmesine öncelik 
veriyoruz. Kendi çalışanlarımızın 
kapasitesini geliştirirken, paydaş kurumlara 
da eğitimler ve destekler sunuyoruz.  

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

● Bilgi ve uzmanlığımızı kurumumuz içinde 
kalıcı hale getirmek ve çalışanlarımızın 
yetkinliklerini geliştirmek;

● İnsani yardım ve ilgili alanlarda çalışan 
profesyonellere yönelik teknik konularda 
eğitimlerle bireysel kapasiteleri 
geliştirmek;

● Sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurumlarında, çalışmalarını daha etkin 
hale getirecek kurumsal kapasite 
gelişimini desteklemek;
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Hayata Destek 360 Yayında!
Kapasite geliştirme programımız kapsamında 2021 yılının en önemli gelişmesi, dijital 
platformumuz Hayata Destek 360’ın yayına girmesi oldu: 360.hayatadestek.org

Kapasite geliştirme faaliyetlerinin çarpan etkisini artıran; insani yardım alanında, 
özellikle sivil topluma ve ilgili paydaşlara hizmet edecek bir kapasite geliştirme 
platformu olarak tasarlanan Hayata Destek 360, aynı zamanda afet ve insani yardım 
alanında yapılan çalışmalara yönelik bilgi ve deneyimleri barındıran dijital bir 
uzaktan öğrenme alanına da sahip. Hayata Destek uzmanları tarafından hazırlanan, 
çevrimiçi 7 farklı asenkron eğitimle yola çıkılan platform, eklenecek yeni eğitimler ve 
dijital kütüphane ile daha da zenginleşecek. Farklı formlarda eğitim ve 
danışmanlıklar da bu çatı altına dâhil edilecek. 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 

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 
önlenmesi ve bu konuda farkındalık 
geliştirilmesini desteklemek için Kadınların 
Adalete Erişiminin Güçlenmesi; Kadınım 
Haklarım Var eğitim modülünü oluşturduk. 

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

toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen 
çalışmalarını desteklemek için bültenler 
hazırlayarak hayatta #eşitliğedestek oldu. 
Çalışanımız ve hizmet sağladığımız tüm 
kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan 
çocuklarının, LGBTİ+’ların, eşit fırsatlara ve 
kaynaklara eriştiği, eşit muamele gördüğü, 
barışçıl bir ortamda bulunmalarını garanti 
altına alan asgari standartları ve 
mekanizmaları belirledik. Ulusal ve 
uluslararası antlaşma ve belgelere 
dayanarak Hayata Destek’in taahhüdünü 
ortaya koyan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Politikamızı yayınladık. 
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3. www.sivilsayfalar.org/2021/03/02/afet-platformundan-meclis-deprem-komisyonuna-paydaslar-arasi-isbirligi-artmali-stklarin-
sorumluluklari-tanimlanmali/

Kadınlarla çalışan kurumlara ve kendi 
ekibimize eğitici eğitimleri düzenleyerek 
daha fazla kadının haklarını öğrenmesine 
destek olduk. Ayrıca hazırladığımız 
modüllerin uygulama kılavuzu niteliğinde, 
Türkçe-Arapça iki dilli bir kolaylaştırıcı 
rehberi hazırlayarak modüllerin yaygın 
kullanımını kolaylaştırmayı hedefledik. 
Rehbere web sitemizdeki yayınlarımız 
bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Geliştirdiğimiz Kız Çocukları için Güçlenme 
Programı’nın tasarımını ve pilot 
uygulamasını Şanlıurfa sahasında 
tamamladık; ilgili birimlerimizin dâhil 
olduğu kolaylaştırıcı eğitimlerinin ardından 
Diyarbakır, Hatay ve Mardin sahalarımızda 
da 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 sahalarında 
erkek gruplarıyla uygulamaya başladık. 
Şanlıurfa Harran sahasında ise kız çocukları 

için güçlenme programıyla eş zamanlı oğlan 
çocuklarıyla da çalışma fırsatı bulduk.   

Koordinasyon ve Savunuculuk 
alanlarında çalışmalarımıza, 
koordinasyon ağları ve kurumsal 

diyalog çerçevesinde 2021 yılı içinde de 
yoğun bir şekilde devam ettik. Üyesi 
olduğumuz 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 
ulusal platformları üzerinden 
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, riskleri 
yönetmeye dair önemli adımlar attı. Yeni 
dönemde finansman, kapasite, ortaklıklar 
ve savunuculuk temalı çalışma grupları da 
hayata geçirildi. Afet Platformu çatısı 
altındaysa, afetlere hazır bir toplum 
oluşmasına önayak olmak için başta 
bilinçlendirme ve eğitim olmak üzere ilk 
müdahale timlerinin oluşturulması, yerel 
yönetimlerle hazırlık planlarının 
oluşturulması ve risk haritalarının 
çıkarılması konularında çalışmalara destek 
olduk. 2021 yılı Türkiye’de Afet Eğitim Yılı 
olması sebebiyle de AFAD’ın yürüttüğü 
yaygınlaştırma çalışmalarına katkı sunduk. 
Bununla beraber afet politikalarına dair 
karar vericilerle görüşmeler yürüttük.  Afet 
ve acil durum yönetimine ilişkin görüş ve 
önerilerimizi Şubat 2021’de TBMM 
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri 
Araştırma Komisyonu’na ilettik.3
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4. www.ibc.org.tr/userfiles/files/MEDIA_files_19_1482.pdf 

Türkiye Mülteci Konseyi’nin (TMK) 
çalışmalarına katkı sağlamaya devam 
ederken 2021 yılında TMK'nın Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçildik. Türkiye’de 
yaşayan mültecilerin kalıcı çözümlere 
ulaşmalarına yardımcı olacak süreçlerin en 
etkili şekilde iyileştirilmesi amacıyla yerel 
insani yardım sisteminin nasıl daha iyi 
organize edilebileceği ve desteklenebileceği 
konularının 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.4

İnsani yardımla ilgili yerel ölçekteki sivil 
toplum kuruluşlarını ve uzmanları küresel 
ölçekte bir araya getiren NEAR (Network 
For Empowered Aid Response) ağının üyesi 
olarak 2021’de de 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 yürütüldü. Türkiye ve Somali’de 
yürütülen araştırmanın Türkiye ayağını 
Savunuculuk Yerelleşme Grubu, NEAR ve 
Humanitarian Advisory Group (HAG) iş 
birliğiyle yürüttük.  

11-12 Kasım 2021 tarihinde 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’ oturumunu 
Direktörümüz Sema Genel Karaosmanoğlu 
yönetti. Çalıştaya Türkiye’den 14 yerel sivil 
toplum kuruluşu katıldı. 

Savunuculuk çalışmalarımız kapsamında, 
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 konulduğu bir yol haritası çıkardık. 
Ayrıca Direktörümüz Sema Genel 
Karaosmanoğlu, ‘Afganistan’a bahar gelir 
mi?’ başlıklı yazıyı kaleme aldı ve 20 yıl 
önce Afganistan’da parçası olduğu insani 
yardım çalışmalarına değinerek, 2021’de 
Taliban yönetimine giren ülkede on yıllardır 
süren insanca yaşam mücadelesine 
mercek tuttu.
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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
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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
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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/

#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. 

İletişim faaliyetlerimiz ve 
kampanyalarımızla da 
savunuculuk mesajlarımızı 

yaygınlaştırmayı yıl boyunca sürdürdük. 
Çocuk hakları, mülteci hakları, kadın 
hakları, iklim krizine karşı farkındalık 
artırma, sivil toplumda yerelleşmenin 
önemi, Afganistan’da yaşananlara insan 
hakları çerçevesinden bakış savunuculuk 
söylemimizin temalarından bazılarıydı.

23 Nisan Çocuk Bayramı’nda “Bütün 
çocuklar, doğal birer oyun kurucudur” dedik 
ve çocuğun oyun hakkına #OyunlaBüyüyorum 
diyerek; salgın koşullarında evde 
oynanabilecek başlıca oyunlara değinerek 
dikkat çektik. 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nde ise çocukların haklarına 
odaklanarak hazırladığımız Çocuk 

Aklı/Çocuk Haklı karton oyununa mercek 
tuttuk. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Günü vesilesiyle mevsimlik 
tarımın çocuklarını hatırlamak ve 
hatırlatmak istedik. Bir multimedya içeriği 
hazırlayarak çadır alanlarının resmini 
çizdik, adını Büyük Resim koyduk. Bu 
alanlardaki hayat koşullarının çocukların 
hangi haklarının nasıl önüne geçtiğini 
objeler üzerinden gözler önüne sermeye 
çalıştık. Çağrımız ise şuydu:  Büyük resme 
dikkatli bakalım ve göç yollarında, 
tarlalarda, bahçelerde görünmez olan, 
görmezden gelinen çocukların nasıl 
koşullarda yaşadığını görelim. 20 Haziran 
Dünya Mülteciler Günü’nde 
#GeçimKaynağıYaşamKaynağı diyerek 
istihdama erişimlerine destek olduğumuz 
dört kişiye mikrofonu uzattık, Suriyeli Gade 
ve Muhammed, Türkiyeli Şenay ve Erhan’a 
kulak verdik. Birbirimizi dinlemenin ve 
beraber üretmenin iyileştirici, bütünleştirici 
etkisini vurguladık.  19 Ağustos Dünya 
İnsani Yardım Günü’nde ise odağımıza 
iklim krizini aldık; afetlerin günden güne 
artığı dünyada ve ülkemizde insani yardım 
çalışanlarının başı çektiği 
#İnsanlıkYarışı’na hep birlikte katılmak için 
video çağrımızı yayınladık.  
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