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Hayata Destek acil yardımdan
kalkınmaya geniş bir yelpazede projeler
yürüten uluslararası bir insani yardım
organizasyonudur.

Van Depremi Yardımı
Hayata Destek ekibi 23 Ekim 2011
tarihinde Van’da gerçekleşen 7.2
büyüklüğündeki depremden hemen sonra
24 Ekim’de bölgeye ulaştı ve Van’ın
depremden etkilenmiş 16 köyünde 2426 Ekim 2011 tarihleri arasında ihtiyaç
analizi çalışmaları yürüttü.
İhtiyaç analizi çalışmalarından sonra
yardım malzemelerinin dağıtımına
başlandı. Bölgeye barınma, ısınma, gıda,
gıda dışı kalemler, giyecek ve bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde 2
bin adet kışlık çadır ile beraber mutfak
malzemesi, 350 adet soba, 2 bin adet
branda, 10 bin adet battaniye, 10 bin adet
kışlık eldiven-bere-atkı takımı, 4 bin adet
içlik (2 bin adet yetişkinler için, 2 bin adet
çocuklar için), 4 bin adet yün çorap, 4
bin adet uyku seti ve mat, 2.550 adet aile
hijyen kiti ulaştırıldı ve 16 köyde çocuklara
yönelik hijyenle ilgili bilinçlendirme aktiviteleri yürütüldü.
Hayata Destek ekibi Van Acil Yardım
Programında, yerel partnerlerin yanı sıra
Sınır Tanımayan Doktorlar-İspanya (MSF),
Diakonie Katastrophenhilfe-Almanya,
Caritas-Almanya, ACF (Action Contre la
Faim)- İspanya, Association for Aid and
Relief (AAR)-Japonya, Arche Nova-Almanya
ve Shelter Box-İngiltere ile işbirliği içinde
çalışıyor.

Van Afet Bölgesinde ki Acil Yardım Çalışmalarımız

Hayata Destek İnsani Yardım İnisiyatifi (HAYDİ)
İnsani Yardımın Temel İlkeleri Sertifika Programı
22 Mart tarihinde gerçekleştirilen Özel Sektör-Sivil Toplum Diyaloğu Seminerine Hayata
Destek de katıldı.
Hayata Destek, Türkiye’de insani yardım alanında insan kapasitesini arttırmak ve
halihazırda bu alanda çalışan insani yardım gönüllü ve görevlilerine destek sağlamak
amacıyla başlattığı İnsani Yardımın Temel İlkeleri Sertifika Programlarının ilkini Aralık ayı
içinde gerçekleştirdi. Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde Kadir
Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen sertifika programına ilgi büyük oldu.
Eğitimciler Burcu Kuğu ve Yiğit Aksakoğlu’nun ve uzman konuşmacıların katılımıyla
yedi gün boyunca acil durum koşulları, insani yardımın prensipleri ve standartları,
ihtiyaç belirleme, afetlerde proje yönetimi, kaynak yönetimi, lojistik ve insani yardım
malzemelerinin dağıtımı, katılımcı yaklaşımlar, izleme, değerlendirme ve raporlama
konuları işlendi. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı’ndan Elvan Cantekin, Sınır Tanımayan
Doktorlar Atina ekibinden Apostolos Veizis, Mavi Kalem Derneği’nden Nuran
Kızılkan, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü’nden Arzu Özsoy ve Barış Bulut insani yardım
organizasyonunda yerel ve uluslararası mevzuatlar ve uygulamalar konusunda katılımcıları
bilgilendirdiler.
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Simav Afet Bilgilendirme
ve Yapısal Olmayan
Tehlikelerin Azaltılması
Projesi
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Hayata Destek ve
Association for Aid and
Relief (AAR) işbirliğiyle
Van afet bölgesine 24 adet
tandır evinin kurulmasını
da içeren proje 9 Ocak
tarihinde başlıyor.
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Koşuyoluna taşınıyoruz!
Yeni adresimiz:
Katip Salih Sokak
48/1 Koşuyolu-İstanbul

Enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını
kaybettiği ve 122 kişinin de yararlandığı
19 Mayıs 2011 Kütahya Simav
depreminden sonra bölgede ihtiyaç
ve hasar tespitinde bulunan Hayata
Destek ekibi, bölgede depremlerin sık
gerçekleşmesi sebebiyle bölge halkını
afet konusunda bilgilendirmek için bir
proje geliştirme kararı aldı. 1 Ekim
2011 itibariyle başlayan bu proje,
Proje Yöneticisi Berna Köroğlu ve üç
saha çalışanımızla beraber yürütülüyor.
konuşma yaptı. Türkiye ve çevre ülkelerde
oluşabilecek bir insani kriz durumunda
sorumluluk alabilecek kişilerden oluşan bir
insan kaynakları havuzu oluşturulmasına
yönelik Hayata Destek’in yürüttüğü
çalışmaları anlattı.
Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan proje
kapsamında Simav halkından aralarında
öğretmenlerin, ev hanımlarının ve
bölge esnafının bulunduğu 29 kişiye
afet kavramı, deprem anında alınacak
tedbirler ve yapısal olmayan tehlikelerin
azaltılması konusunda uygulamalı olarak
eğitmen eğitimi verildi. Etkin iletişim ve
eğitmenlik konusunda eğitim alan 29
kişi, önümüzdeki aylarda bu bilgilerini iki
saatlik yaygınlaştırma eğitimleri halinde 8
bin Simavlı’ya ulaştırmak için çalışacaklar.

Hayata Destek ekibi
olarak, acil duruma
müdahele simülasyonu
gerçekleştireceğiz.

Hayata Destek ekibi İtalya, Meksika
ve Arjantin’den gelen gönüllülerle
çalışmaktadır.

Hayata Destek
olarak insani yardım
konusunda büyük heves
ve istekliliğe sahip katılımcı
arkadaşlarımızı aramızda görmekten
mutluluk duyuyor ve ileride birlikte
güzel çalışmalar gerçekleştireceğimizi
düşünüyoruz. İlk eğitimimizin
başarısında büyük katkısı olan
eğitimcilerimize ve bütün
katılımcılarımıza çok teşekkür
ederiz.

Kuzey Irak ziyareti
Hayata Destek ekibinden Diana
Gargano ve Rebbeka Bernholt 22 Ekim1 Kasım 2011 tarihleri arasında Kuzey
Irak’taydı.
Ziyaret dahilinde DKH Bölge
Temsilciliği çerçevesindeki hibe
programından yararlanan ortaklarla ve
programa yeni başvuranlarla görüşmeler
yapıldı. Bölgede ilk kez TIEMS (The
International Emergency Management
Society - Uluslararası Acil Durum Yönetimi
Topluluğu) grubun tarafından düzenlenen
Afet Yönetim Konferansında Bölge
Temsilciliği kapsamında yapılan çalışmalar
tanıtıldı.
Kuzey Irak ziyaretinde Hayata Destek
ekibi, bilgi paylaşımı çerçevesinde UNHCR
(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği), UN Women (Birleşmiş
Milletler Kadınlar), NPA (Norveç İnsani
Yardım Kuruluşu), UNDP (Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı) ile de
görüşmeler yaptı.

K. Irak Ziyareti

Siz de bize katılmak
ister misiniz?
Bize info@hayatadestek.org adresinden
ulaşırsanız, size en kısa zamanda geri
döneriz.

Simav YORA Eğitimi

K. Irak Ziyareti

a: Sakız Sk, Moray Apt. No2 D1 Caferağa Mah Kadıköy İstanbul t:216 336 2262 www.hayatadestek.org e:info@hayatadestek.org

