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Suriye Yardım Programı ile Hayata Destek
Urfa ve Hatay’da çalışmalarına devam ediyor
Hayata Destek, Hatay Narlıca ve Şanlıurfa’da Süleymaniye’de iki yeni toplum merkezi-Hayata Destek Evi kurdu.
Bu merkezler, Suriyelilerin sosyalleşmelerine, becerilerini
geliştirmeye ve onları yerel toplumla bir araya getirecek
etkinliklerin yapılmasına, kaynaşmalarına imkan sağlıyor.
Hatay Narlıca Hayata Destek Evi, kamp dışında kalan
3.500 Suriyeli mülteciye
ulaşmayı hedefliyor. Merkez yapılan ihtiyaç analizi
çalışmalarının ardından
23 Haziran’da düzenli
programlarına başladı.
Çocuklar ve gençlere yönelik yaratıcı etkinlikler,
yetişkinler için iş becerisi
eğitimleri, farklı yaş gruplarına göre hazırlanmış
yabancı dil dersleri ve
kadınlara yönelik beceri
geliştirme kursları programda yer alıyor. Devam edecek üç
dönemde de yıl sonuna kadar farklı etkinliklerle program
genişletilecek.
Şanlıurfa Hayata Destek Evi’nin çalışmaları Nisan ve Mayıs
aylarında Suriyeli ailelerle yapılan derinlemesine görüşmelerle başladı. Süleymaniye’de bulunan Hayata Destek Evi’ni

çevreleyen 7 mahallede yapılan görüşmeler doğrultusunda
toplum merkezinde düzenlenecek etkinliklerin çerçevesi
belirlendi. Mayıs ve Haziran aylarında film gösterimlerini
de içeren pilot etkinlikler yapıldı. Haziran ayının sonunda
düzenli kurs ve etkinlikler için ilk kayıtlar alındı ve 1 Temmuz’da 6 haftalık program (bilgisayar, İngilizce, Arapça
kursları; kadınlar
için kuaförlük ve takı
yapımı; yaşam becerilerini geliştirmeye
yönelik çalışmalar;
vb.) başladı. Şanlıurfa
Hayata Destek Evi’nin
resmi açılışı 19 Ağustos Salı günü gerçekleşecek.
Ayrıca her iki ilde yürütülecek olan hukuki
danışmanlık verme ve
yönlendirme, vaka takibi çalışmasının ilk aşaması kapsamında ise Suriyeli mültecilerin kayıt, sağlık, eğitim ve bu
gibi temel konularda hangi yerel hizmet sağlayıcılara başvurabileceğini belirlemek üzere ilgili kurumlara ziyaretler
gerçekleştirildi. Suriyeli mültecilere adli yardım sunulması
konusunda da çalışmalar sürüyor.

Şartlı Nakit Yardımları
Hayata Destek, 2013 yılında başladığı beslenme projesine Hatay’ın
Kırıkhan, Narlıca, Reyhanlı ve Altınözü merkezlerinde devam ediyor.
Haziran sonu itibarıyla Hatay’da
3376 aileye ve 18.533 Suriyeli
mülteciye yardım ulaştırdı. Program çerçevesinde anlaşmalı marketlerde gıda ve hijyen malzemesi
alışverişi yapılabilen bu uygulama

yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.
Hayata Destek, Nisan 2014’de de
Şanlıurfa şehir merkezinin kuzey-batı bölümünü kapsayan altı
mahallesinde yürüttüğü çalışmalarla programı genişletti.
Kartların dağıtımı sonrasında da
izleme ve kartlara yeniden aylık
yükleme çalışmaları sürüyor. Mül-

tecilerle yapılan görüşmelerle beslenme konusunda genel bilgilendirmeler ve kart dağıtımı / kullanımı
ile ilgili geri bildirimler alınıyor.

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Farkındalık Programı

Hayata Destek, paydaşlarla dördüncü yuvarlak masa toplantısını 27 Haziran’da düzenledi. Yerel inisiyatiflerin politikalara dönüşmesi, savunuculuk çalışmalarının artırılması
ve yasa yapıcılara sunulacak politika önerilerinin belirlenmesi temalarıyla gerçekleştirilen dördüncü yuvarlak masa
toplantısına konuyla ilgili çalışan 19 kurumdan 30 kişinin
katılımıyla 27 Haziran’da gerçekleştirilmiştir.
Hayata Destek Derneği, çocuk işçiler ile risk altındaki
çocuklara odaklanarak mevsimlik gezici tarım işçilerinin
yaşama ve çalışma koşulları belgelemek için saha araştırmasına devam ediyor. Araştırma dahilinde Nisan ayında
Adana, Mayıs ayında Kayseri, Nevşehir ve İzmir, Haziran
ayında Manisa ve Denizli ile Temmuz ayında da Afyon ve
Samsun kentlerinde çalışan mevsimlik tarım işçileri ziyaret
edildi. Saha ziyaretlerinde anketler, derinlikli görüşmeler
ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

Mayıs ve Haziran aylarında Doğu Karadeniz’de(Ordu, Giresun ve Trabzon) ve Batı Karadeniz’de( Düzce ve Sakarya)
fındık işçileri için İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimleri yapıldı.
Batı Karadeniz’de gerçekleştirilen 18 İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimlerine 2.054, Doğu Karadeniz’de gerçekleştirilen
17 İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimlerine 1.937 fındık üreticisi katılım göstermiştir. İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimleri
ne katılan çiftçilere/üreticilere çocuk işçiliği, yasal mevzuat
alanında bilgilendirme yapıldı. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz’de İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimleri devam ederken çocuk gelişimi konusunda uzmanlaşmış iki eğitmenin
katılımıyla yereldeki çocuklarla tematik aktiviteler gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında da Doğu Karadeniz’de
2.053 çocuğa, Batı Karadeniz’de de 2.894 çocuğa ulaşılıp
çocuklara “Çocuk Hakları” ve “Çocuk İşçiliği” konularında
bilgilendirme yapıldı.

ZOOM
Hayata Destek çalışanları ve gönüllüleri, ortağı olduğu
muz “Avrupa Birliği Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları”
programındaki ZOOM projesi kapsamında Nisan ayında
İtalya’nın Livorno, Mayıs ayında da Almanya’nın Berlin
şehirlerine hareketlilik düzenlediler. Proje, öğrenme- me
raklılarına, kurum çalışanlarına ve gönüllü katılımcılara
fotoğraf çekme sanatıyla kapasitelerini geliştirerek yerel
sosyal dokuya nasıl “ZOOM” yapabileceklerini gösteriyor.
Hayata Destek, Livorno ve Berlin’de iki gün boyunca diğer
ortak ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte bulundukları
şehirde sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişmeye
çabagösterenmahalleleregiderek,bumahallelerdekihayatların fotoğraflarını çektiler ve deneyimlerini paylaştılar.

“Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil” Kampanyası
Geçtiğimiz yıl 20 Kasım’da kamuoyunda mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmak
için bir iletişim ve imza kampanyası
başlatıldı. Yılın büyük bir bölümünü
son derece zor şartlar altında -geçi
ren, eğitimlerine devam edemeyen
ve haklarından mahrum bırakılan
mevsimlik tarım işçisi çocuklar için
kişilerin www.buiscocukoyuncagidegil.com adresinden imzalarıyla destek
vermelerinibekliyoruz.

Hayata Destek’in mevsimlik tarımda
çocuk işçiliği projesi ve kampanya konusunda bilgi verildi, sahada yapılan
röportaj gösterildi.

Kampanya kapsamında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ve 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Günü dönemlerinde basın
ve sosyal medyada tanıtım çalışmaları yapıldı.
12 Haziran öncesinde CNN Türk’te bir
hafta süren “Okula Değil İşe: Türkiye’nin Çocuk İşçileri” haber dizisinde

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Düzce Genel Müdürlüğü ile birlikte
Hayata Destek 12 Haziran’da bir fo-

toğraf sergisi düzenledi, sergi yerel ve
ulusal basında yer aldı.
Yine 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Günü için sosyal medya
hesaplarında, özellikle Facebook’da
9 Haziran’dan başlayarak girilen-me
sajlarla 235.000’in üzerinde kişiye
ulaşıldı. Gönüllü yaratıcı destek veren
Der-Saadet reklam ajansının hazırla
dığı sosyal medya mesajları ve basın
ilanları geniş bir ilgi oluşturdu. Oyuncu Saadet Işıl Aksoy da bir video
mesaj vererek kampanyaya gönüllü
destekoldu.
21 Haziran’da düzenlenen Ekşifest’te
de proje tanıtımı ve imza kampanyası
için Hayata Destek’e özel bir alan
verildi. Festivale katılım konunun
yayılması ve Hayata Destek’in görünürlüğüne katkı sağlayacak bir fırsat
yarattı

Sivil Toplum Afet Platformu - SİTAP

Hayata Destek, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG) ve Mavi Kalem
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin afet risklerinin azaltılması,
afet müdahalesi çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için
bir araya gelerek oluşturduğu Sivil
Toplum Afet Platformu (SİTAP) çalışmalarına devam ediyor.

Aktörler Arası İletişim ve Bilgi
Paylaşımı” temaları çerçevesinde
dört ayrı çalışma grubu oluştu.
Çalışma grupları notlarını içeren
toplantı raporuna ve grup
sunumlarına ulaşmak için lütfen
tıklayınız.
•

Nisan – Haziran 2014 arası proje kapsamında:
•

Afet Alanında Çalışan veya Çalışma Potansiyeli Olan STK’lara Yönelik Durum Saptama Araştırması
gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %86’sı
mevzuat ve yasaların, afet ve acil
durumlar konusunda STK’ların
kamu kuruluşları ile birlikte çalışasını sağlamaya uygun olmadığını
düşünüyor. Araştırma raporuna
ulaşmak için lütfen tıklayınız.

•

SİTAP Çalışma Grupları oluşturarak farklı sivil aktörleri bir
araya getirdi. İkinci çalışma grubu
toplantısı, 20 farklı kurumdan
toplam 28 kişinin katılımıyla 21
Nisan tarihinde gerçekleşti.“Yasal
Çerçeve”, “AFAD ile İlişkiler”,
“Zarar Görebilir Gruplar” ve “Sivil

•

13 Mayıs 2014’te meydana gelen
Soma maden faciasının ardından
sivil toplum kuruluşlarının böl
geye hareket etmesiyle SİTAP,
ihtiyaca yönelik ve etkin bir toparlanma ve iyileştirme süreci için
bilgi paylaşımı ortamı sağlanması
amacıyla “Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantıları” düzenledi.
Toplantılara 44 farklı kuruluştan
78 kişi katıldı. Toplantıda katılımcı
kuruluşlar, Soma’daki gözlem ve
deneyimlerini paylaştılar ve ilgili
kuruluşlarla paylaşılmak üzere
1K2N (kim, nerede, ne yapıyor)
matrisi oluşturdular. Birinci ve
ikinci toplantı raporlarına ilgili
linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1K2N Matrisi için lütfen tıklayınız.
Kamu-STK İşbirliği Perspektifinde
Suriyeli Sığınmacılar Semineri,
Suriyelilerin statüleri ve kamunun bu konudaki politikaları ilgili

güncel gelişmelerin yaşandığı bu
dönemde, konuya ilgi
duyabilecek sivil kuruluşlar ile
bilgi paylaşımında bulunmayı
ayrıca bu gibi insani krizleri
yönetirken kamu-STK işbirliğinin
nasıl olması gerektiği üzerine
tartışma ortamı sağlama hedefiyle
SİTAP tarafından düzenlendi.
Kadir Has Üniversitesi, Galata
Salonu’nda 23 Haziran 2014
tarihinde gerçekleşen seminere
farklı kurumlardan toplam 45 kişi
katıldı. Seminerde, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nden Fatin Al Lamii,
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Mülteci Destek Programı’ndan
Öykü Tümer, Hayata Destek Derneği’nden Tuna Türkmen, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden Polat Kızıldağ
sunum yaptı. Seminer raporuna
ulaşmak için lütfen tıklayınız.
SİTAP üyelerinin faydalanabileceği
ve forumlar aracılığıyla
haberleşebileceği interaktif bir
web sitesi için çalışmalar devam
ediyor. sitap.org adresi üzerinden
web-sitemize ulaşabilirsiniz.

Hayata Destek’e Destekler
Nisan- Haziran dönemimde Hayata Destek’e ve projelerine bağış yaparak destek veren Ceyda Şanlı, Nilgün Gürsoy, Vedat Toprak ve Ceyhun Göcenoğlu’na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde insanların hayatında
farklar yaratmaya, yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Size teşekkür için “insanca” nedenlerimiz var!
Hayata Destek’e verdikleri kurumsal hizmet desteğinden dolayı DORinsight Araştırma şirketine ve Related Grubu e-pazarlama şirketi Euro.message’a teşekkürlerimiz sunarız.

Notlar
•

•

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Hayata Destek ofisinde,
Council on International Educational Exchange (IECC) öğrencileri
için “Misafir – The Guest” Fotoğraf sergimizi yeniden sergiledik.
Hayata Destek Direktörü Sema
Genel Karaosmanoğlu öğrencilere
Suriyeli mültecilere yardım ve
koruma programımız hakkında
ayrıntılı bilgi verdi.
1-2 Nisan’da Cenevre’de International Council of Voluntary Agencies (ICVA’nin) “Insani Yardım
Fonları” konulu yıllık toplantıya
Hayata Destek’i temsilen Sema
Genel Karaosmanoğlu ve Gök-

han Erkutlu katıldı. https://icvanetwork.org/node/6397
•

•

23-26 Haziran’da New York’ta
Birleşmiş Milletler Insani Yardım
Ofisi’nin ECOSOC toplantısında
Hayata Destek Direktörü Sema
Genel Karaosmanoğlu, Suriye
krizi bağlamında insani yardım
fonlarının etkin kullanımı üzerine
konuştu. http://www.unocha.org/
ecosoc2014
Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde kurulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi
tarafından her yıl düzenlenen,

Sivil Toplum Günlerinin 6.sı bu yıl
15 Mayıs 2014 tarihinde “STK’lar
Markalaşma ve Teknoloji” teması
ile Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Hayata Destek de tanıtım standıyla etkinliğe katıldı.
•

Microsoft Türkiye’nin her yıl
düzenlediği NGO DAY/Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması Günü
etkinliği Microsoft Türkiye İstanbul Ofisi’nde UNDP, Kalkınma
Bakanlığı ve Habitat Kalkınma ve
Yönetişim Derneği ana ortaklığında 20 Haziran’da Hayata Destek
de dahil 40 farklı STK’dan 90
- kişi
nin katılımı ile gerçekleşti.

