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BİZ KİMİZ?
AÇIK ALAN DERNEĞİ

DERİN YOKSULLUK AĞI

2018 yılında kurulan Açık Alan

Çimenev atölyeleri ve sahadan

derneği olarak, sosyal, ekonomik

gelen deneyim ve gözlemler

ve kentsel sorunlar hakkında

neticesinde bir grup araştırmacı,

farkındalık yaratmayı; hak ve

sosyolog, psikolog ve gazeteci

ihtiyaçlarına erişmekte zorlanan,

derinleşen yoksulluğu araştırmak

sosyal dışlanmaya maruz kalan

ve boyutlarını ortaya koymak,

gruplarla dayanışmayı; bu

insan hakları izlemesi yapmak ve

grupları çeşitli faaliyetler

yoksulluğu bir insan hakları ihlali

aracılığıyla güçlendirmeyi; bu

olarak tartışmaya açmak üzere

grupların kamusal hak ve

bir araya gelmesiyle Derin

hizmetlere erişimini

Yoksulluk Ağı (DYA) kuruldu.

desteklemeyi; eğitim, sağlık,

DYA, Açık Alan Derneği'nin aktif

istihdam, sosyal güvenlik dahil

olarak süren başlıca projesidir.

olmak üzere temel insan
haklarına erişimleri yolundaki

Vizyon: Yoksulluğun sebep ve

engelleri azaltmayı amaçlıyoruz.

sonuç olduğu insan hakları

Bu doğrultuda kurulan Çimenev

ihlalleri ve sosyal dışlanmanın

Bilim ve Sanat Merkezi,

ortadan kalktığı bir ülke

ilk mahalle bazlı çalışmamızdır.
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BİZ KİMİZ?
AÇIK ALAN DERNEĞİ

DERİN YOKSULLUK AĞI

YÖNETİM VE DENETİM KURULU

ÇALIŞANLARI

(2021-24)
Şevval Şener, YK Başkanı

Hacer Foggo, Saha Çalışmaları

Selen Yüksel, YK Başkan

Danışmanı

Yardımcısı

Şeyma Duman, Saha Çalışmaları

Elif Göçmen, Sayman

Proje Koordinatörü

Şeyma Duman, YK Üyesi (asil)

Servet Kaplan, Sosyal Hizmet

Nilüfer Çomak, YK Üyesi (asil)

Uzmanı

Ozan Can Ak, YK Üyesi (yedek)

Selen Yüksel, Araştırma &

Hülya Kurt, YK Üyesi (yedek)

Savunu Çalışmaları Proje

Damla Özlüer, YK Üyesi (yedek)

Koordinatörü

Hatice Kapusuz, YK Üyesi (yedek)

Şevval Şener, Araştırma &

Funda Oral, YK Üyesi (yedek)

Savunu Çalışmaları Proje

Derya Kap, YK Üyesi (yedek)

Koordinatörü

Gülay Aydın, YK Üyesi (yedek)
Mine Güliz Baykal, Denetim
Kurulu
Amine Güntay, Denetim Kurulu
Güliz Kalender, Denetim Kurulu
Kubilay Solak, Denetim Kurulu
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DERİN YOKSULLUK

Derin Yoksulluk Ağı olarak; yoksulluğu çok boyutlu bir
çerçevede, kişilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerinin
kısıtlanmasının yanında ekonomik, sosyal, politik ve
kültürel haklarına ulaşımlarının da engellendiği bir olgu
olarak ele alıyoruz.
Yoksullukla mücadelenin ise;
Hak temelli
Dayanışmaya inanarak
Sürdürülebilir politikalarla
Acil müdahale ederek
İnsan onurunu koruyarak
Katılımcı
Açık
Şeffaf
Hesap verebilir
bir mücadele olması gerektiğine inanıyoruz.
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SAHA ÇALIŞMALARI

Ataşehir, Çekmeköy, Ümraniye,
Sancaktepe, Beyoğlu, Şişli, Fatih
ağırlıklı olmak üzere İstanbul'un
tüm ilçelerinde ziyaretler
gerçekleştiriyoruz.

Ziyaretleri sosyal hizmet
uzmanı, klinik psikolog, sosyolog
ve psikolojik danışmandan
oluşan DYA çalışanları yapıyor.

Mahalle bazlı yapılan ziyaretlerde, destek almak için Derin Yoksulluk
Ağı'na başvuran kişi ve aileleri ziyaret ediyoruz.
Bu ziyaretleri kimi zaman yaptığımız yönlendirmeleri takip etmek
amacıyla, kimi zaman çeşitli destekleri ulaştırmak amacıyla, kimi
zamansa bir araştırma kapsamında insan hakları izlemesi yapmak
amacıyla gerçekleştiriyoruz.
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FAALİYETLER

DAYANIŞMA

ARAŞTIRMA

SOSYAL HİZMET

Neden Dayanışma?

Neden Araştırma?

Neden Sosyal Hizmet?

Pandemi, ekonomik kriz
gibi olağanüstü
durumlarda temel gıda
ve bakım ürünlerine
erişemeyen kişiler ile acil
müdahale ilkesi
doğrultusunda
dayanışma gösterilmesi
gerektiğine inanıyoruz.

Yoksulluğun bir insan
hakkı ihlali olarak ele
alınarak politika bazlı
değişimler yapılması
gerektiğine, bir sivil toplum
örgütü olarak ise
araştırma, insan hakları
izlemesi ve savunu
faaliyetleri yürütmenin
önemine inanıyoruz.

Yoksulluk koşullarında
yaşayan evlerdeki her
bireyin ihtiyacı gözetilerek
sosyal hizmet planlaması
yapılması gerektiğine ve
her bireyin haklarına
erişimi için sosyal hizmet
desteği sağlamanın
güçlendirici etkisine
inanıyoruz.
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DAYANIŞMA
DAYANIŞMA
Ne yapıldı?
2020 Mart ayından itibaren 2.000'den fazla bireysel bağışçı
aracılığı ile, İstanbul'da yoğunluklu olmak üzere derin
yoksulluk koşullarında yaşayan
3.000'in üzerinde hanede 15.000'den fazla kişiye gıda,
bebek bezi, bebek maması, kira, fatura, ilaç, kırtasiye,
oyuncak desteği sağladık.
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DAYANIŞMA
Başlangıç aşamasında bireysel destekçilerin online
marketler aracılığı ile evlere doğrudan alışveriş yaptığı
#EvdenDeğiştir dayanışma kampanyasını, zaman
içerisinde artan destek sayısı ve değişen ihtiyaçları daha
hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayabilmek için dönüştürdük.
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DAYANIŞMA
2021 itibari ile, destek olunan hanelere belirli marketlerde kullanabildikleri;
aylık 400 ya da 600 lira bakiyesi bulunan ve yeniden doldurulabilen market
kartı/market kodu göndermeye başladık.
Böylece evde buzdolabı bulunmayan, belirli bir ikamet adresi olmayan ya da
ihtiyacına göre günlük alışveriş yapmak isteyen kişiler özel durumlarına göre
alışveriş yapabiliyor.
Ayrıca dönemsel olarak yapılan kampanyalar ya da iş birlikleri ile kıyafet,
kırtasiye, sıcak yemek destekleri de sağlıyoruz.
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Derin Yoksulluk Ağı, 2021 Aylara göre destek olunan hane sayısı dağılımı
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DAYANIŞMA
DAYANIŞMA
Hassasiyet / Hassasiyet Değeri
Evde çalışan çocuk var

3

Hanedeki bir birey şiddete maruz kalmış/kalıyor

3

Evin geçimini 65 yaş üstü birey sağlıyor

3

Evini kaybetme/evsiz kalma riski var

3

Hane yaşanan bölgede nefret saldırısı/ayrımcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor

3

Çocukların eğitimden kopma/çalışmaya başlama riski var

3

Hanede 18 yaşından büyük yetişkin yok/ tek başına yaşayan çocuk

3

Evdeki yetişkin veya çocuğun hayati risk taşıyan bir hastalığı var

3

Çocuk veya çocuklarda gelişim geriliği var

3

Yalnız ebeveyn

3

Evden çıkarılmış, gidecek yeri yok

3

Düzenli gelir yok

3

Ekononomik yetersizlik sebebiyle okulu bırakmış çocuk var

3

Konukevinden ayrılmış kadın

3

65 yaş üstü yalnız yaşayan kişi/çift

2

Ev koşulları fiziksel riskler barındırıyor (fare/akrep, çatı akıtması, temiz
suyun olmaması, çadır vb.)

2

Devlet bakımına alındıktan sonra ailenin yanına geri dönmüş çocuk var

2

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuk var

2

Aile, biyolojik çocuğu olmayan çocuk veya çocuklara bakım veriyor

2

Evde çok fazla bakım verilmesi gereken hane üyesi var (yaşlı, bebek, hasta,
çocuk, engelli)

2

Evdeki yetişkin veya çocuğun hayatını sürdürmesini etkileyen kronik
hastalık/ engel/ psikiyatrik bozukluğu var

2

Kalabalık aile (6 ve üstü)

2

Erken evlilik riski bulunan çocuk var

2

Evdeki yetişkin eski hükümlü/sabıka kaydı var

1

Belli sebeplerle (üzerine kayıtlı araba vb.) başka kurumlardan destek
alamıyor

1

Evdeki yetişkin veya yetişkinler okuryazar değil

1

Su veya elektiriğin yıl içinde kesilmiş olması

1

Destek olunacak haneler nasıl
belirleniyor ve
önceliklendiriliyor?
Dernek hatları üzerinden bize
ulaşan kişilerle yapılan
derinlemesine görüşmelerde, o
hanenin temel haklarına ne
derece erişebildiğini anlamak
üzere hazırladığımız soru
formu ile kayıt alıyoruz.
Ardından o hanedeki
hassasiyetlere göre bir öncelik
sıralaması oluşuyor.

DESTEK OL

Çok Yüksek Öncelikli

6+

Yüksek Öncelikli

4-6

Öncelikli

1-3

Risk Yok

0
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ARAŞTIRMA & SAVUNU
ARAŞTIRMA & SAVUNU
Ne yapıldı?
Mart 2020'den bu yana yoksulluğun sürdürülemez
koşullarını ortaya koymak ve bir insan hakkı ihlali
olduğunu tartışmak, medya ve kamu kurumlarını
harekete geçirmek amacıyla
5 Araştırma Raporu, 4 Bilgi Notu,
2 Acil Çağrı, 1 Hikaye Kitabı - Sesli Kitap hazırladık,
4 adet politika belgesini Türkçe'ye çevirdik ve
Medya ve Mecliste Yoksulluk Gündemi izlemesi yaptık.
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ARAŞTIRMA & SAVUNU
ARAŞTIRMA & SAVUNU
Raporlar:
30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi Çocuk Hakları Temelli
Gözlem Raporu
Derin Yoksulluk Ağı – Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele
Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim
Araştırması:Yerel Yönetimlere Kriz Dönemi Sosyal Destek
Programları için Öneriler
Yerel Yönetimlerle Yoksulluğu Konuşuyoruz: Çıktılar & Öneriler
Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması*
Bilgi Notları:
Gündemimiz Kadın Yoksulluğu
Gündemimiz Çocuk Yoksulluğu
Bugün okullar açıldı, peki eğitim kimin için?
Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu**
Acil Çağrılar:
Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere Çağrı: Derin
Yoksulluk Yaşayan Bireyler için Acil Eylem Planı
Yoksullarla Değil, Yoksullukla Mücadele
Merkezi ve Yerel Yönetimlere Açık Çağrı: 29 Nisan-17
Mayıs 2021 Kapanma Süreci ve Derin Yoksulluk Yaşayan
Kişilerin Haklara Erişimi

Kitaplar
Hikayenin Yok Hali

TÜM
RAPORLAR

*Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Özel Raportörü ve Birleşmiş Milletler Aşırı Yoksulluk ve İnsan Hakları Özel Raportörünün “Evsizlik ve Aşırı Yoksulluğun Suç Olmaktan
Çıkarılması” Ortak Raporuna Katkı Çağrısına yönelik hazırlamıştır.
**Avrupa Sosyal Haklar komitesine STK raporu olarak iletilmek üzere hazırlanmıştır.
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ARAŞTIRMA & SAVUNU
İnsan hakları ve yoksulluk alanında
hazırlanmış dört politika belgesini İngilizce ve
Fransızca dillerinden Türkçe'ye çevirdik.
Yoksulluğu Azaltma Stratejilerinde İnsan
Hakları Temelli Yaklaşıma Yönelik İlke ve
Klavuzlar
Avrupa Konseyi Sosyal Haklar
Komitesi’nin Turkiye ile ilgili 2019 kararı,
yoksulluk hakkında maddeler
Derin Yoksulluk ve İnsaan Hakları: Yol
Gösterici İlkeler
Çocuğun Yoksulluktan Korunması:
Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü
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ARAŞTIRMA & SAVUNU

Yoksulluk alanında çalışırken
karşılaştığımız hikâyeleri en iyi anlatacak
kişilerin, o hikâyelerin sahipleri olduğu
inancıyla; yoksulluğu doğrudan
deneyimleyenlerin sesinin bu kitapta
duyulabilmesini amaçlayarak "Hikayenin
Yok Hali"ni hazırladık.
Kitabın ilk bölümü, Derin Yoksulluk Ağı’nın
parçası olan on dört kişinin hikâyesinden
oluşuyor. Bu hikâyeler, sahipleri
tarafından anlatıldı, Derin Yoksulluk Ağı
ekibi tarafından hikâyeleştirildi.

17 Ekim Dünya Yoksullukla
Mücadele Günü'nde yayınlanan ve
herhangi bir mecrada satışa açık
olmayan kitabın bir baskını edinmek
için formu doldurabilir, ya da
ücretsiz indirebilirsiniz.
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ARAŞTIRMA & SAVUNU
ARAŞTIRMA & SAVUNU
Aylık olarak güncellenen mecliste
yoksulluk gündemi taramasını,
yoksulluk ve yoksulluğun yol
açtığı insan hakları ihlalleri
temalı soru ve araştırma
komisyonu önergeleri ve
kanun tekliflerini bir arada
görebileceğiniz bir seri olarak
hazırlıyoruz.

Her hafta pazartesi günleri
güncellenen haftalık medya
taramasını, çevrimiçi medya
kanallarında yayınlanan
yoksulluk ve yoksulluğun
yol açtığı insan hakları
ihlalleri temalı haberleri
bir arada görebileceğiniz bir
seri olarak hazırlıyoruz.
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SOSYAL HİZMET DESTEĞİ

Ne yapıldı?
Aileler mahallede ziyaret edilerek bireysel görüşmeler
yapıldı.
Hanede her bireyle yapılan ayrı görüşmeler neticesinde
kişilerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayabilen kamu
kaynaklarına erişmekte karşılaştıkları engeller tespit edildi.
Yoksulluk yaşayan kişilere ihtiyaçları doğrultusunda, Sosyal
Hizmet Merkezleri, SYDV ve çeşitli STÖ'lere ulaşmaları
hakkında bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.
Çeşitli kurumlarla yapılan işbirlikleri ile kişiler istihdam ve
meslek eğitimlerine yönlendirildi.
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BASINDA BİZ
Fox TV, Halk TV, KRT TV, Artı TV, Çevre TV, Açık Radyo,
Kısadalga kanallarına, Bianet, T24, DuvaR, Evrensel, Artı
gerçek, tele1, Diken gazetelerine, Oksijen, Fişek, Ot ve Kafa
dergilerine ve daha nicesine konuk olduk.
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KURUMSAL GELİŞİM

Hatice Kapusuz
Funda Oral'ın
Ayşe Beyazova
koçluğunda şeffaf, hesap danışmanlığında Çocuk
kolaylaştırıcılığında
verebilir, hiyerarşisiz ve
Katılımcı Karar Alma
Güvenliği Politikası
organize bir örgüt yapısı
Atölyesini gerçekleştirdik.
atölye çalışmalarını
kurma atölyelerine
tamamladık ve
katıldık.
websitemizde yayınladık.

Ekim 2021 itibari ile Açık Açık Platformu
üyeliğimiz tamamlandı. Profilimizi ziyaret
etmek için tıklayınız.

Kasım 2021 itibari ile TPF üyeliğimiz
tamamlandı. Profilimizi ziyaret
etmek için tıklayınız.
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DESTEKÇİLERİMİZ
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MALİ DURUM*

Açık Alan Derneği'nin başlıca
gelir kaynağı bireysel ve
kurumsal bağışlar ve fon
kurumlarından aldığı
hibelerdir. 2020 itibariyle hibe
aldığımız kurumlar:
Sivil Toplum Destek Vakfı
Heinrich Böll Stifftung
Türkiye Temsilciliği
Dalyan Foundation
Etkiniz
NDI

Açık Alan Derneği'nin giderleri
bu hibe ve bireysel& kurumsal
bağışlar ile karşılanır.
Başlıca gider kalemleri:
derin yoksulluk
koşullarında yaşayan
kişilere yapılan destekler,
sosyal inceleme giderleri,
insan kaynağı,
proje faaliyet giderleri ve
dernek giderleridir.

*Dernek beyannamelerimizi incelemek için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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KADIN EMEĞİ
Saha çalışmaları süresince tanıştığımız ve uzun yıllardır
desteklediğimiz hanelerde üretilen el emeği ürünlerin
alıcılarla buluşması için İstanbul Gönüllüleri'nin
düzenlediği Kadın Emeği Pazarlarına üreticilerin katılması
için aracı oluyoruz.
Üretici kadınlar ürünlerini tanıtarak satış yapıyor, gelirin
tamamı onlarda kalıyor ve bir sonraki pazara hazırlanıyor.
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2022 KUŞLU TAKVİM

Yeni yılda hep birlikte umut ve dayanışmayı büyütmek
dileğiyle...

"Bunu ben doğdum doğalı yapıyorum. 30 yaşındayım, anne
baba mesleği. Gıcır diyoruz tek kırmızılara, dikenin üstüne
geçince adı kokina oluyor."
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BİZE
ULAŞIN

info@acikalandernegi.org

derinyoksulukagi@acikalandernegi.org

acikalandernegi.org

derinyoksulukagi.org

/acikalandernegi

/derinyoksullukagi

/yoksulluk_ag

