
Açık Alan Derneği (AAD) & Derin Yoksulluk Ağı (DYA); 
- sosyal, ekonomik ve kentsel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı; 

- hak ve ihtiyaçlarına erişmekte zorlanan, sosyal dışlanmaya maruz kalan 
gruplarla dayanışmayı; 

- bu grupları çeşitli faaliyetler aracılığıyla güçlendirmeyi; bu grupların kamusal 
hak ve hizmetlere erişimini desteklemeyi; 

- eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel insan haklarına 
erişimleri yolundaki engelleri azaltmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derin Yoksulluk Tanımı

Açık Alan Derneği &Derin Yoksulluk Ağı; 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 alır.

Kılavuzun Amacı: 

Bu kılavuzun amacı; DYA’nın benimsemiş olduğu Şe�aflık ve Hesap Verilebilirlik İlkesi doğrultusunda 
faaliyetlerimizde ve bütçe kullanımında etik değerler gözetilerek sürdürülen ayni destek sürecini 
bağış yapan kişi ve kurumlara aktarmaktır. Kılavuzun ayni destek süreçleri yürütmek isteyen yerel 
yönetimlere ve diğer sivil toplum örgütlerine ilkesel ve yöntemsel olarak referans olması da 
hedeflenmektedir.

Ayni destek süreçleri yürütülürken kişileri sosyal desteğe ulaşmada kapsam dışı bırakabilecek ikamet 
adresi, ikamet koşulları, üzerine kayıtlı mülk bulunması ve sigortalılık gibi kriterler ele alınmamakta, 
yoksulluk gerçeği göz önünde bulundurularak kişilerin temel haklara erişimleri ve risk faktörleri kriter 
olarak belirlenmektedir. 

Ayni Desteklerin Amacı

Ayni desteklerin amacı; derin yoksulluk koşullarında yaşayan, sosyal desteklerin ulaşamadığı veya 
yeterli olmadığı hanelerdeki kişilerin yaşam koşulları göz önünde bulundurularak dayanışma 
yürütmektir. Bu süreçte DYA dayanışma ve acil müdahale ilkelerini benimser.

AÇIK ALAN DERNEĞİ - DERİN YOKSULLUK AĞI 
AYNİ DESTEK KILAVUZU

AAD&DYA Şe�aflık ve Hesap Verebilirlik İlkesi: DYA faaliyetlerinde ve bütçe 
kullanımında hesap verilebilir ve şe�af olmayı hedefler.



Başvuru Süreci

İstanbul’da 2020 yılından itibaren başlayan saha çalışmaları sürecinde derin yoksulluk ve haklara 
erişim araştırması yürüttüğümüz mahallelerde yaşayan, ev ziyareti yaptığımız veya işbirliği 
yaptığımız kurumlarda sosyal hizmet takip süreci devam eden ancak ayni destek talebi olan kişiler 
ağa dahil edilmektedir.

Sosyal medya kanalları üzerinden veya işbirliği yapmadığımız kurumlardan başvuru veya 
yönlendirme alınmamaktadır. İşbirliği ilkeleri taahhütnamesini imzalamış ve karşılıklı yönlendirme 
yaptığımız kurumlar: SPoD, Pozitif Yaşam Derneği, TİHV, Sulukule Gönüllüleri Derneği.

DYA'nın mevcut kaynakları ve desteklerin sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak  2022 yılının 
ikinci yarısından itibaren yeni kayıt alımı durdurulmuştur.

Derin Yoksulluk Ağı İstanbul Haritası

AAD&DYA Dayanışma İlkesi: Derin Yoksulluk Ağı dayanışmanın gücüne inanır. 
Yoksulluk koşulları altında yaşayan kişilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerine 
ve kişilerin güçlenme süreçlerine destek olmak amacıyla, destekçiler ve derin 
yoksullukla mücadele eden insanlar arasında köprü olmayı hedefler.

AAD&DYA Acil Müdahale İlkesi

Yoksulluk koşulları; kişilerin yeterli besine, içme suyuna, temel hijyen ve güvenlik 
koşullarına, eğitime, psikososyal ihtiyaçlara erişiminin engellemesi sebebiyle en temel 
haklardan olan yaşam ve gelişim haklarını ihlal eder. Bu durum, kişilerin fiziksel ve 
duygusal iyi olma haline zarar verir, özellikle çocukların gelişimlerinde geri 
döndürülemez hasarlara yol açar. Bu sebeple Derin Yoksulluk Ağı sürdürülebilir 
politika değişimlerinin yanında, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetim organlarının 
yoksulluk koşulları altında yaşayan kişilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerininpk 
acil olarak sağlaması gerekliliğini vurgular.



Ayni Desteklerin Kapsamı

Veritabanı kullanılarak ihtiyaçlar ve ayni destek talepleri görülmektedir. Bu talepler doğrultusunda 
düzenli olarak gıda desteği, dönemsel olarak kıyafet ve kırtasiye desteği sağlanmakta, sosyal hizmet 
uzmanlarının takip ve yönlendirmeleri ile de haneye özel destekler (kira, fatura, ilaç veya eşya gibi) 
sağlanmaktadır. Çalışmakta olduğumuz bir mahallede yer alan ilkokulda her öğrenciye günlük 
beslenme desteği sağlanmaktadır. 

Birlikte çalıştığımız STK'lardan yönlendirme gelmediği ve takip edilen hanelerde taşınma durumu 
olmadığı sürece İstanbul sınırları içerisinde bulunan kişilere destek iletilmektedir. 2022 yılı itibariyle 
veritabanımızda kayıtlı 712 hane, 1.496’sı çocuk olmak üzere 3.024 kişi bulunmaktadır. 

Ayni Desteklerin Yöntemi

Fonzip veya derneğe banka üzerinden ayni destekler için yapılan tüm bağışlar havuz hesapta 
toplanarak destek olduğumuz hanelere ulaştırılmaktadır. Bağışların yüzde 15’i  dernekte işleyen 
süreçlerin yürütülmesi, insan kaynağı ve ofis giderleri için kullanılmaktadır.

Başvurular, Derin Yoksulluk Ağı Hane ve Destek Bilgileri dijital kayıt formu üzerinden saha ziyareti 
esnasında veya telefonla alınarak veritabanına işlenmektedir. 

Hanedeki her bir kişi için ayrı kayıt alınmakta aynı adreste birden fazla hane varsa bu durum dikkate 
alınarak ayrı kayıtlar oluşturulmaktadır. 

Kayıt alma aşamasında çadır ve barakada yaşama koşulları da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu 
nedenle ikametgah belgesi istenmemekte, kişilerin beyanı ve saha ziyaretleri esas alınarak kayıt 
oluşturulmaktadır. 

Kayıt formunda demografik bilgilerin yanı sıra temel haklara erişime dair sorular da bulunmaktadır. 
Kişilerin temiz içme suyuna ulaşımı, kronik bir rahatsızlıkları olup olmadığı, hanede okuma yazma 
bilen bir yetişkinin olup olmaması, hanede eğitimden kopmuş veya kopma ihtimali olan çocuk 
bulunması, hanedeki çocuğun eğitime devam edememe sebepleri, erken evlilik riski bulunan çocuk 
olması, boşanma aşamasında ve desteğe ihtiyacı olan bir kadının bulunması gibi kriterler ile 
kapsayıcı bir bilgi edinme ve ihtiyaç tespiti aşaması yürütülmektedir. 

Alınan bilgilere dayanarak kişilerin risk durumları belirlenmekte ve uygun destek sıklığı 
kararlaştırılmaktadır. Sonuçta risk yok çıkan haneler hariç her haneye gıda desteği iletilmektedir.

Derin Yoksulluk Ağı İstanbul Haritası

*İstanbuldan taşınan veya işbirliği içinde olduğumuz kurumlardan yönlendirilen kişiler 



- Gıda destekleri Momento aracı şirketi ile satın aldığımız dijital kodların bize ulaştırılması, 
veritabanı üzerinden belirlenmiş kişilere aylık veya iki ayda bir SMS olarak kodların iletilmesi 
şeklinde ilerlemektedir. Kişiler telefonlarına gelen kod ile markete gidip kasada mesajı 
göstererek alışveriş yapabilmektedir. Bu sayede destek iletilen kişiler gönderilen kodu kendi 
ihtiyaçlarına göre istedikleri zamanda kullanabilmektedir. Kod bakiyesi parça parça 
kullanılabilmekte, kalan bakiye sonraki aya aktarılabilmektedir.

- Kıyafet, kırtasiye gibi desteklerin kapsamı ve hangi hanelere iletileceği dönemsel olarak 
belirlenmektedir.

- Kira, fatura, ilaç ve eşya gibi destekler haftalık olarak gelen talepleri değerlendirdiğimiz 
toplantılarda haneyi takip eden kişinin görüşleri ile belirlenmekte ve iletilmektedir.

Gıda, giyim vb. ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan dijital kodlar veritabanında kayıtlı 
hanelere, online telekomünikasyon şirketi Verimor üzerinden mesaj gönderimi yolu ile 
iletilmektedir. Kodların dijital olması sayesinde mesajlar silinse bile aynı koda tekrar yükleme 
yapılabilmektedir.

Destek Gidecek Hanelerin Belirlenmesi

Kaynaklar kısıtlı olduğundan haneler bir önceliklendirme 
sistemi ile değerlendirilmektedir. Kayıt formunda alınan 
bilgiler ile hanelerin hassasiyetlerinin belirlenmesinin 
ardından belirlenen hassasiyetlerin puanları toplanarak 
hanenin risk puanı oluşmakta ve hane bir risk sınıfına 
dahil olmaktadır.

Hassasiyet değeri tablosu baz alınarak yapılan 
hesaplamalarda risk değerleri toplamı 
0 olan haneler: Risk Yok,
1-3 olan haneler: Öncelikli, 
4-6 olan haneler: Yüksek Öncelikli, 
6 ve üstü olan haneler: Çok Yüksek Öncelikli 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

2022 yılı itibariyle Derin Yoksulluk Ağı veritanında kayıtlı 
olan 712 hane içerisinden yüksek ve çok yüksek öncelikli 
olarak belirlenenlere her ay, öncelikli olarak 
belirlenenlere ise 2 ayda bir olmak üzere 624 TL bakiyeli 
market kodu iletilmektedir.

Bize Ulaşın

Kılavuzun kapsamadığı konularda, operasyonel konuların 
detayı veya bağışların kullanımı hakkında bilgi almak için 
info@acikalandernegi.org adresinden bize her zaman 
ulaşabilirsiniz.

1 Temmuz itibariyle 2022 için bu oran %15’in altında tutularak %12 olarak gerçekleşmiştir.


