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Mevsimlik Tarımda
Çocuk İşçiliği Farkındalık Programı
Hayata Destek ekibi, çocuk işçiler ile risk altındaki çocuklara odaklanarak mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşama
ve çalışma şartlarını belgelemek için saha araştırması projesine başladı. Araştırma dahilindeki ilk ziyaret Adana’daki
iki farklı işçi kampında gerçekleştirildi. Dört günlük saha
ziyaretinde anketler, derinlikli görüşmeler ve odak grup
görüşmeleri gerçekleştirildi. Hayata Destek, gezici mevsimlik tarımda çalışan aileleri yıl boyunca sahada takip
ediyor olacak.
Hayata Destek, paydaşlarla üçüncü yuvarlak masa toplantısını 21 Şubat’ta düzenledi. Mevsimlik gezici tarımda
çocuk işçiliği, çocuk emeğinin en kötü üç biçiminden biri
olarak kabul ediliyor. Hayata Destek, yuvarlak masa toplantıları, alanda aktif ve/veya konuyla ilgili paydaşları bir
araya getirerek bilgi, deneyim paylaşımında bulunmayı ve
Türkiye’de çocuk işçiliğinin engellenmesi yolunda yapıcı
ortaklıklar kurmayı hedefliyor. Diğer iki yuvarlak masasına
oranla son toplantıda katılımcı sayısı artarak 33 farklı organizasyondan toplamda 54 kişiye ulaştı.
Fındık çiftçileri için düzenlenecek İyi Sosyal Uygulamalar
Eğitimi modülleri tamamlandı. Düzce’de yerli ailelerle yapı-

lacak farkındalık arttırma atölyeleriyle eş zamanlı gerçekleşecek olan eğitmen eğitimi Nisan ayında, toplum eğitimleri
de Mayıs ayında başlayıp Haziran sonunda tamamlanacak.

“Misafir – The Guest” Fotoğraf Sergisi
Suriye krizinin üçüncü yıl dönümü, 15 Mart’ta, Hayata
Destek “Misafir” fotoğraf sergisini açtı. Beyoğlu Cezayir’de 29 Mart’a kadar pek çok İstanbullu tarafından ge-

zilen, Kerem Yücel’in fotoğrafları ile Serdar Korucu’nun
hikayelerinden oluşan sergi, yerli ve yabancı basının da
ilgisini çekti.

Suriye Yardım Programı
Hayata Destek Şanlıurfa’da
Hayata Destek Şanlıurfa Ofisi Suriyeli mültecilere yardım
çalışmalarına devam ediyor. 2013 yılı sonunda Şanlıurfa
Şehir merkezinde başlayan kışlık yardım dağıtımı, Ocak
ayında Viranşehir ilçesini kapsayacak şekilde genişletildi.
Kamp dışında kalan binlerce Suriyeli mülteci hiçbir gelir
kaynağı olmadan yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, barındıkları hanelerin tespiti de oldukça zorlu bir süreç. Hayata Destek ekipleri, tüm kenti tarayarak Suriyeli mülteci-

lere ulaşıyor. İhtiyaç durumu ise hanelerde, yerinde tespit
ediliyor. Ocak ayı sonunda tamamlanan dağıtım çalışmalarında toplam 15.388 Suriyeli’ye kışlık yardım ulaştırıldı.
Ocak ayı içerisinde ayrıca; Şanlıurfa merkezdeki Suriyeli
Çocuklar için AFAD tarafından açılan okula 1000 adet okul
üniforması bağışlandı. Yeni üniformaların dağıtımı, okula
devamı teşvik etmesi yanında bazıları hala yazlık giysilerle
okula gelen çocukları çok sevindirdi.

Hayata Destek Evleri
Hayata Destek, iki yeni toplum merkezinin- Hayata Destek Evinin hazırlıklarına başladı. Şanlıurfa ve
Hatay’ın Narlıca ilçesinde ihtiyaç tespiti çalışmaları
yapıldı. Hayata Destek Evlerinde, koruma programının
devamı açısından Suriyelilerin sosyalleşme, beceri

geliştirme, yerel toplumla kaynaşmaları anlamında
ihtiyaçlarına uygun uygulama olanakları sağlanması
hedefleniyor. Bölgede toplam 8000 Türkiyeli ve Suriyeliye hizmet verecek toplum merkezleri için hazırlıklara
başlandı.
Şanlıurfa kurulacak toplum merkezi bünyesinde yasal
danışmanlık projesini beraber gerçekleştirmek üzere
Açık Toplum Vakfı ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Şanlıurfa’da gerçekleşen gönüllü eğitimleri sonrası
Narlıca ve Şanlıurfa yönetimleri ve gönüllüler, BMMYK
(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-UNHCR) Koruma Eğitimi için Mart ayında Gaziantep’te
buluştu. Ekiplerin oluşturulması süreci Hatay ve Şanlıurfa’da hızlanarak devam ediyor. Hayata Destek toplum
merkezleri, Mayıs ayında Türkiyeli ve Suriyelilere kapılarını açaçak.

Beslenme projesi

2013 Ağustos ayında başlayan, hedef kitlesi kamp dışında yaşayan Suriyeli hamile kadınlar ile 2 yaş altı çocuğu
olan anne ve çocuklar olan Hayata Destek’in beslenme
projesi 31 Mart’ta sona erdi.

durumlarını iyileştirmeyi hedeflerken beslenme yetersizliği kaynaklı hastalık ve can kayıplarını önleme ile kriz
süresi ve sonrasında ailelerin çocuk sağlığı pratiklerini
benimsemesi konularına özel bir önem gösterdi.

Hatay’ın Kırıkhan, Altınözü ve Narlıca ilçelerinde uygulanan projenin ulaşması hedeflenen ihtiyaç sahibi sayısı
185 hamile kadın ile 265 anne-çocuk iken proje sonunda,
185 hamile kadın ile 460 anne-çocuğa ulaşıldı. Proje, öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin sağlık ve psiko-sosyal

Çocuk sağlığı ve bakımı, emzirme, iyi hijyen uygulamaları
konularında yapılan bilinçlendirme çalışmalarına katılan
415 ebeveyne, içinde bebek bezi, havlu, önlük, şampuan,
talk pudrası, tırnak makası ve bebek battaniyesi bulunan
çocuk bakım kitleri dağıtıldı.

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)
Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG)
Vakfı ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği tarafından organize edilen “Sivil Toplum Afet Platformu: Çalışma Grupları Toplantısı”, 27 kurumdan toplam
42 kişi katılımıyla 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da
gerçekleşti.

edilmesi konusunda faydalı olacağı ve her grubun katılımcı
hem sayısını hem de profilini arttırmak gerekliliği konularında uzlaştı.
Toplantı sonunda katılımcılar, bir sonraki çalışma grubu
toplantısını bir kere daha tüm gruplar ile birlikte yapmak
istediklerini ifade ettiler.

Bir önceki toplantıda belirlenen dört ayrı çalışma grubu
dahilinde bir araya gelerek kendilerine verilen yönerge
çerçevesince fikir paylaşımında bulunup çalışma sonunda
sunumlarını yaptılar. Çalışma grupları başlıkları: Zarar
Görebilir Gruplar, Yasal Çerçeve, AFAD İle İlişkiler, Sivil
Aktörler Arası İletişim ve Bilgi Paylaşımı.
Çalışma grupları sunumları sırasında tüm katılımcılar,
çalışma grupları konularının çok geniş olduğu, içeriğini
daraltmak, sınırlı hedefler koymanın somut başarılar elde

Notlar
-Hayata Destek, SIDA (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ajansı)
ile Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler
üzerine görüşüp çalışmaları hakkında
bilgilendirdi.

-Suriyeli Yardım Programı, 2013 yılı
etki değerlendirmesi raporu Ocak
ayında çıktı.

-UNHCR’ın Gaziantep’de düzenlediği
koruma koordinasyonu toplantılarında
Hayata Destek ekibi de yerini aldı.

