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ÖNSÖZ
Hayat Sende Derneği, artık 10 yaşında. Dolu dolu geçen on yılda Hayat Sende’yi ve koruma
altında olan çocuklarımızı üyelerimiz, bağışçılarımız ve destekçilerimizle ulusal ve uluslararası
alanda oldukça önemli bir noktaya getirdik. Hayat Sende’nin bu en verimli döneminden kısaca
bahsetmek ve ileriye dönük hedeflerimizi kısaca aktarmak isterim.
Benim de içinde bulunduğum, yaş ortalaması 23 olan bir grup idealist genç tarafından Hayat
Sende’nin yönetimini ele aldığımızda tecrübesizdik. İnancımızdan başka bir şeyimiz yoktu.
Her şey bizler için bir düşten ibaretti. Koruma altında olan çocuk ve gençlerin hayatlarına ışık
olmak için çabalayacaktık. Çabaladık da. Öğrenen bir örgüt olmak, ulusal ve uluslararası
kurumlarla sürekli temasta bulunmak, uzun zamandır sivil toplumda ihmal edilen koruma
altındaki çocukların sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin en önde gelen bilgi merkezlerinden
birisi olmak, koruma altında yetişen gençlere eğitim, burs ve mentorluk konusunda destek
vermek hedefleriyle yola çıktık.
Bugün geldiğimiz noktada Hayat Sende, sivil toplumda en bilinen yapılardan birisi olmaya
doğru adım adım ilerliyor. Yetiştirdiğimiz gençler birçok farklı ödüller aldı. Yuva ve yurtlarla ilgili
konularda binlerce gence, eğitimciye, bakıcıya eğitimler verdik. Yüzlerce farklı çalışma ziyareti
gerçekleştirdik. Son dört yılda, öğrenme ve kurumsallaşma hızımızı giderek artırdık. Koruma
altındaki binlerce genç yine derneğimizden hakları doğrultusunda eğitimler ve mentorluk aldı.
2016 yılında da eğitimler, projeler, savunuculuk çalışmaları ve sosyal kampanyalar el ele
gitti. Bu oldukça yoğun dönemde yaptığımız çalışmalarla Hayat Sende Derneği, Sabancı Vakfı
tarafından ikinci kez “Fark Yaratan” seçildi. Hayat Sende’de yetişen iki yönetici “Bilgi Genç
Sosyal Girişimci Ödülü”nü aldı. Dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı “Ashoka Vakfı”
tarafından desteklenen sosyal girişimlerden birisi oldu. Dahası, alandaki en etkili sivil
örgütlenmelerden birisi olarak gösterilmeye başlandı. 2017 yılında da aynı azimle
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve şeffaflığı daha da
kökleştirmek için elimizden geleni yapacağız.
Bizler örgütlenmenin zor olageldiği bu coğrafyada, sadece gençliğe ve kendimize güvenerek,
korumada yetişen çocuk ve gençlerin sesi olacağız. Dönüştüreceğiz sevgiyle. Yanımızda olan
herkese içten saygılarımızı sunarız.
Biliyor ve inanıyoruz ki, Hayat Bizde. Siz de inanın. Hayat Sizde!

BAYRAM TUNÇBİLEK
Yönetim Kurulu Başkanı
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HAYAT SENDE
1.HAYAT SENDE DERNEĞİ
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende), 2007 yılında devlet koruması altında
yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuş olup devlet korumasında yetişen çocuk ve
gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması
vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Hayat Sende, Sabancı Vakfı tarafından 2012 ve
2014 yıllarında Fark Yaratan seçilmiş, Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülü’nü almış, dünyanın en
büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka Vakfı tarafından 2015 yılında desteklenmeye değer
bulunmuş, Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından 2014 yılında Yılın Sivil Toplum Örgütü
seçilmiş, Asia21 Girişimi tarafından 2016 yılında Asya’nın en etkili 24 örgütünden biri olarak
desteklenmeye değer bulunmuştur.
Hayat Sende, koruma altındaki çocukların hayatlarına yenilikçi çözümler getirmek vizyonuyla
birçok ulusal ve uluslararası platformların içinde yer almaktadır.
Hayat Sende’nin içinde bulunduğu ulusal ağlar aşağıdaki gibidir.
• Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
• Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu
• Türkiye küçük Millet Meclisi
• Ulusal Gençlik Parlamentosu
• Ulusal Gönüllülük Komitesi
• Uçan Süpürge Çocuk Gelinler Platformu
• Şebeke: Gençliğin Katılımı Projesi
• Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi

Hayat Sende’nin içinde bulunduğu uluslararası ağlar aşağıdaki gibidir.
• Family for Every Child
• Ashoka Vakfı Sosyal Girişimciler Ağı
• UNICEF Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Ortaklık Ağı
• Asia 21
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2. VİZYON, MİSYON, TEMEL DEĞERLER
2.1. Vizyon
“Yuvaların olmadığı, devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlerin sevgi dolu aile
ortamlarında hayata eşit ve güçlü bir şekilde hazırlandığı bir dünya yaratılmasına katkıda
bulunmak”
2.2. Misyon
“Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlerin hayatlarına yenilikçi
çözümler getirmek”
2.3. Temel Değerler
2.3.1. Partiler Üstülük
Hayat Sende yaptığı lobicilik ve savunuculuk faaliyetleriyle zaman zaman siyasete
müdahil olabilmektedir. Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha fazla dahil
edilmesini savunan Hayat Sende, bir partiye ve gruba bağlı değildir. Ayrıca, sivil
toplumda yaygın olarak görülen kariyerizm eğilimlerinden de her şekilde kaçınılmasını
savunur, faaliyetlerini bu doğrultuda yürütür.
2.3.2. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Hayat Sende, tüm karar alma süreçleri ve mali işlemlerini düzenli olarak kamuoyuyla
paylaşır. Ayrıca, tüm paydaşların Şeffaflık Hattı aracılığıyla Hayat Sende’nin işlemleri
hakkında net ve açık bir şekilde bilgi edinebilmesini sağlar.
2.3.3. Hak Temellilik
Hayat Sende tüm çalışmalarını çocuk ve gençlerin edilgen yardım alıcılar olması
temelinde değil, haklarını arayan etken bireyler olması temelinde yapar. Ayrıca,
kanunların hak olarak tanımladığı alanları ilgili kurumlara hatırlatmak ve gerekli
işlemleri yaptırmak için çalışmalar gerçekleştirir.
2.3.4. Eşitlik
Herkes Hayat Sende’nin proje ve faaliyetlerinden dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin yararlanabilir.
2.3.5. Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık
Hayat Sende, sivil toplumun en yenilikçi örgütlenme modeli olduğuna inanarak
bünyesinde yenilikçi faaliyet ve projeler ile örgütlenme modellerini uyarlar. Kimseyi
yenilikçi fikirlerinden dolayı suçlamaz, ayıplamaz, yargılamaz. Aksine teşvik eder.
Yenilikçi uygulamaların sorumluluğu, yenilikçi süreç başarısız olsa bile tüm karar
verenler tarafından ortaklaşa üstlenilir. Ayrıca, herkesin sorun olarak gördüğünü çözüm
olarak görme eğilimi benimsenir.
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• Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
• Kimse dil, din, inanç, vb. özelliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.

ÇOCUĞA YÖNELİK HİZMETLER

ÇOCUK SAYILARI

• Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.
• Kamu yararı ile ülkenin öncelik ve menfaatleri doğrultusunda hareket edilir.

Kuruluş Bakımı Altında Bulunan

13.319

• Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir.

Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek
Verilen (SED)

84.872

Aileye Döndürülen Çocuk

11.227

• Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.

Evlat Edindirilen (1982’den bu yana)

15.007

3.2. Üyelere ve Gönüllülere Yönelik Etik Davranış Kuralları

Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan

5.004

Koruyucu Aile Sayısı

4.115

• Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.
• Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
• Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.

• “Ben” odaklı değil, “Biz” odaklı düşünmeye değer verilir.
• Liyakat ilkesi gözetilir.
• Sürekli eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
• Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
• Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir.
• Yönetim, üye ve gönüllüler arasında uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.
• Tüm faaliyetlerde ödül ve onore edici mekanizmalara yer verilir.
• Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler önemsenir.
• Standartlar ve uygulamalar yazılıdır.
• Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
• Üye ve gönüllülerin eksikliklerini ve yanlışlarını düzeltmek konusunda yapıcı yaklaşım sergilenir.
• Mevzuata ve dernek değerlerine uygun olmayan emir ve talimatlar ile telkinler yöneticiler
tarafından verilemez.
• Yöneticiler, üyeler ve gönüllüler arasında güven esastır.
3.3. Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları
• Tüm paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması esastır.
• Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.
• Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.
• Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.
• Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir.
• Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
• Katılımcı bir yaklaşımla kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

*** Veriler 2016/Aralık tarihli olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün sitesinden alınmıştır.
4.2. Hedef Kitlemizin Sorunları
Hayat Sende, hedef kitlemizin sorunlarını aşağıdaki şekilde gruplamıştır.
4.2.1. Kurum bakımının istismarın ve ihmalin kaynağı olması
Gelişmiş ülkelerde personel eliyle bakım hemen hemen terk edilmiştir. Personel eliyle
bakımın çocuk ve gençlerin hem psikolojik gelişimine hem de fizyolojik gelişimine
olumsuz etkileri vardır. Uluslararası istatistiklere göre, kurumlarda yetişen bireylerin
suça karışma, cinsel sömürüsü, davranış bozuklukları, canına kıyma akranlarına göre
çok daha fazladır. Ayrıca, kapalı kurumların doğaları gereği şiddet üretme potansiyelinden
dolayı istismar ve ihmalin oluşabildiği görülmektedir. Bu nedenle, çocuk evi, çocuk
köyü, sevgi evi gibi farklı isimlerle kurulan tüm birimlerin kapatılması ve personel eliyle
bakımın sonlandırılması; tüm çocukların uluslararası sözleşmelerimiz doğrultusunda
önce biyolojik ailesinde, bunun mümkün olmaması durumunda gönüllü aile, koruyucu
aile, evlat edinme modellerinden yararlandırılması, bunun da mümkün olmaması
durumunda son çare olarak ev ortamına benzer çocuk evlerinde en fazla sekizer kişinin
bulunduğu ortamlarda hayata hazırlanması çalışmalarına devam edilmiştir.
4.2.2. Çocuk ve ailelere ilişkin etiketlenme
Devlet korumasında çocuk ve gençler ile ayrılan gençlerin ve koruyucu aile ile gönüllü
ailelerin en önemli yaşama tutunma stratejisi gizlenmedir. Gizlenmenin en önemli

Faali̇yet Raporu 2016

Hedef Kitle

6

nedeni çocuklara ve ailelere yönelik dışlayıcı, ötekileştirici tutumlardır. Çocukları ve
aileleri oldukça fazla örseleyen ve görünmeyen bir işaret/içsel sıkıntı anlamına gelen
etiketleme ile mücadele edilerek, çocuk ve ailelerin beden ve ruh sağlığının tam olarak
hayata atılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
4.2.3. Toplumla bu çocukların arasındaki sosyal duvar
Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerle toplumun arasında bir sosyal duvar
bulunmaktadır. Çocuklara yönelik özellikle medya kanalıyla yapılan olumsuz söylemler
çocuk ve gençlerin bilinçlerini yaralamaktadır. Acıma, korku ve merakla karışık bu bakış
açısının yaygınlığından dolayı çocuk ve gençler bireyselleşememekte, potansiyellerini
gerçekleştirememekte, kendilerini toplumsal hiyerarşinin en altına koymaktadırlar. Bu
bakış açısının yapısöküme uğratılması ve olumlu anlamlarla yeniden doldurulması için
çalışmalar yapılmıştır.
4.2.4. Temel yaşam becerilerinin kazandırılamaması
Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerinin en önemli sorunlarından birisi, temel yaşam
becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yetersizliğidir. Görüşme yapılan
birçok genç, korumadan ayrıldıktan sonra sudan çıkmış balığa döndüğü yönünde geri
bildirimde bulunmaktadır. Özellikle korumadan ayrıldıktan sonra sosyal ve ekonomik
desteklere erişmekte sıkıntı yaşanmakta; sağlık hizmetine erişim kesintiye uğrayabilmekte,
istihdam olanakları mevzuatta olmasına rağmen birçok noktada gençler istihdam
fırsatlarından yararlanamamaktadır. Örneğin, korumadan ayrılan gençlerin SGK
primlerinin beş yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasına ilişkin mevzuat,
19/02/2013 tarihinde çıkmasına rağmen henüz yararlanan bir kişi bile yoktur. Bu ve
benzeri sorunların çözümü için çalışılmıştır. bu doğrultuda, eğitimler, kamplar ve
mentorluk çalışmaları yoluyla koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayata daha eşit ve
güçlü bir şekilde başlamasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
HAKLARINA ERİŞEMEME ÖRNEĞİ:
Reşit Olmadan Kurumdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Gençler
Devlet korumasına alınan çocukların bir kısmı, özellikle 1990’lı yıllarda koruma
kararının kaldırılmasına iki hafta kala, iki ay kala, üç yıl kala gibi farklı durumlarla
ailesinin yanına döndürülmüştür. Veya yurttan çeşitli sebeplerden dolayı kaçan
çocukların kaydı silinmiştir. Bu gibi durumlarda, çocukların katılım hakkı göz önünde
bulundurulmamıştır. Halen, Bakanlığın ve alanda çalışan derneklerin tahminlerine göre
15.200 civarında bireyin bu şekilde yurttan çıkarıldığı veya gönderildiği görülmektedir.
Bu durum, bu bireylerin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin
Tüzük’te yer alan istihdam haklarından “reşit olmadıkları” için yararlanamamaları
sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede, bireylerin bir kısmı davalar açarak bazı kazanımlar
sağlayabilmesine rağmen, önemli kısmı halen bu haklarına erişmeye çalışmaktadır.

Faali̇yet Raporu 2016

2016 Yılı

7

5. 2016 YILINDA YAPILANLAR
5.1. Sosyal Kampanyalar
5.1.1. #18 Yaş Çok Erken
“18 Yaş Çok Erken” kampanyası, Türkiye’de koruma altında kalan çocuk ve korumadan
ayrılan gençlerin hakkında mevzuatta var olan ancak uygulamadaki sıkıntıları gidermek
için toplumda ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılmıştır. Bu çocuk
ve gençler kurumda yaşadıklarından kaynaklı olarak, kurumdan ayrıldıklarında hayatın
birçok alanında farklı sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Hayat Sende’nin yaptığı görüşmeler
doğrultusunda, bu sıkıntılardan bazıları; erken yaşta evlilik, yönlendirme ve rehberlik
eksikliğinden kaynaklı parasını kontrol edememe, suça sürüklenme, fuhuşa zorlanma,
çeşitli psikolojik vb. sorunlar şeklinde özetlenebilir. Gençler bu güçlükler karşısında baş
edebilme becerilerini kullanamamaktadır.
Bu kapsamda Şubat 2016’da Hayat Sende’nin başlatmış olduğu kampanyada, bir ay
süresince Kızılay İnsan Hakları Anıtı önünde bireysel eylem yapılmış, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne araştırma ve soru önergesi verdirilmesi sağlanmış, farklı siyasi partiler ile
görüşülmüş, birçok basın organında haber yapılması sağlanmış, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı (ASPB) ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Tüm bunların sonucunda korumadan ayrılan bireylerin sorunları hakkında kapsamlı
bir farkındalık oluşturulmuştur. Söz konusu kazanımları içeren yazımıza aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
http://hayatsende.org/blog/genel/18-yas-cok-erken-20-yas-en-erken-167.html
5.1.2. #Yurt İntiharları Son Bulsun
Uluslararası istatistiklere göre kurumlardan ayrılan bireylerin yüzde 10’u canına kıymaktadır.
Çevirisi Hayat Sende gönüllüleri tarafından yapılan Georgette Mulheir’in Yetimhanelerin
Trajedisi isimli videosunda söz konusu husus kapsamlıca ele alınmaktadır.
https://www.ted.com/talks/georgette_mulheir_the_tragedy_of_orphanages?language=tr
Bu çerçevede, Hayat Sende olarak uzun yıllardır korumadan ayrılan bireylerin
karşılaştığı sorunların üzerine kapsamlı bir farkındalık oluşturmak için kanıta dayalı
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yurtlardan ayrılan bireylerin intiharları da
önceliklendirilen çalışmalardan birisidir. Bu hususta sosyal medya üzerinden
korumadan ayrılan bireylerin olduğu platformlarda yapılan çalışmalar neticesinde,
yurttan ayrılıp intihar eden bireylerin ülke çapındaki haberleri, Hayat Sende’ye
aktarılmaya başlanmıştır.
Bu çerçevede, Hayat Sende’ye ulaşan haberler neticesinde sadece Ekim 2016’da yurttan
ayrılan beş bireyin intihar ettiği anlaşılmış ve söz konusu intiharlara ilişkin farkındalık
oluşturmak için “#YurtİntiharlarıSonBulsun” kampanyası gerçekleştirilmiştir. Hayat
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Sende’nin kampanyadaki başlıca amaçları ise, korumadan ayrılan bireylere devlet
tarafından etkili psikososyal hizmetler sağlanması, bu bireylerin devlet tarafından
takibinin sağlanması, bu bireylere ilişkin kapsamlı ve kaliteli istatistik yayınlanması,
intiharların nedenleri ve çözüm önerilerinin Meclis Araştırma Komisyonunca araştırılması
olmuştur. Bahsekonu talepler ve toplanan imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumuna resmi yazıyla bildirilmiştir.
5.2. Projeler
5.2.1. Koruma Altındaki Gençler Akademisi (KAGA)
Hayat Sende Derneği bünyesinde UPS Vakfı tarafından desteklenen Koruma Altındaki
Gençler Akademisi Projesi ile devlet korumasında yetişen ve ayrılan gençlerin (18-25 yaş
arası) hak temelli örgütlenmelerini, sosyal farkındalıklarını, organizasyon, sunu ve
liderlik becerileri ile gönüllülük bilinçlerini arttırmak ve bu gençler arasında iyi örneklerin
daha fazla öne çıkmasını sağlayarak devlet korumasında yetişen bireylere ilişkin
olumsuz söylemlerle mücadele ederek aile temelli hizmetlerin gelişimine katkı
sağlamayı amaçlamaktadır.
KAGA Projesi 2016 yılında koruma altında kalan ve ayrılan 25 gencin katılımıyla İzmir
Afacan Gençlik Evi’nde gerçekleştirilmiştir. KAGA Projesi katılımcılarımdan alınan geri
bildirimler oldukça olumlu olmakla beraber özellikle kendilerinin katılımına değer
verilmesi, kamp programı çerçevesinde kendileriyle paylaşılan ufuk açıcı bilgiler,
eğitmenler ve organizasyon ekibiyle kurdukları sağlıklı diyaloğun kendileri için
ölçülemez bir kazanım olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların hemen tamamı Hayat
Sende Derneği ile daha yakın bağlar kurmak istediğini, faaliyetlerine her fırsatta dahil
olmak ve sivil toplum ruhunu kazanmak için çalışacaklarını eklemişlerdir.
5.2.2. 15.200 Belgeseli
‘15.200 Belgeseli’ ile koruma kararı kaldırılan ve 3413 sayılı Korunmaya İhtiyacı Olan
Bireylerin İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük çerçevesinde kamuda işe yerleştirilme ve
SGK prim ödemelerinin beş yıl boyunca devlet tarafından üstlenilmesi gibi haklarından
yararlanması engellenen bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine farkındalık oluşturulması,
mevzuata ilişkin iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılması ile haklara erişimin sağlanması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Sivil Düşün AB Programının katkılarıyla
koruma kararı kaldırılan ve yukarıda belirtilen haklarından yararlanamayan beş kişinin
deneyimlerinin paylaşıldığı bir belgesel çekimi gerçekleştirilmiştir. Belgeselin ilk
gösterimi Ankara’da yapılmıştır. Diğer illerde de belgesel gösterimlerine devam
edilecektir.
5.2.3. Doğada Ben Projesi
Koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin en önemli sorunların başında toplumun
çocuk ve gençlere ilişkin olumsuz bakış açısından dolayı çocukların özbenlik
saygılarının düşük olması gelmektedir.
Çocuk ve gençlerin özbenlik saygılarını artırmanın en önemli yollarından birisi temel
yaşam becerilerini kazandırmaktır. Özellikle doğada tek başına kalma becerilerinin
geliştirilmesinin özbenlik saygısının artışına olumlu etkilerinin bulunduğu belirtilmektedir.
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Bu çerçevede, Akbank’ın desteği ile Şehrin İyi Hali projesi kapsamındaki “Doğada Ben”
projesi gerçekleştirilmiştir.
Projede İstanbul ilinde bulunan koruma altındaki gençlerden 13-25 yaş grubundaki 100
kişilik bir gruba,
• Doğada hayatta kalma becerileri üzerine 2 saatlik bir eğitim verilmiştir.
• İstanbul’da oryantiring etkinliği düzenlenmiştir.
• Gönüllü ve korumada yetişen bireylerin kurmuş olduğu takımlarla ödüllü bir oryantiring
turnuvası gerçekleştirilmiştir.
• Gençlere tişört dağıtılarak kumaş boyası ile tasarım yapmaları sağlanmıştır.
• Etkinlik sonrasında bir mangal partisi düzenlenmiştir.
Etkinliğe katılan 100 gönüllü ayrıca dünyaca ünlü caz sanatçısı Imany konserine katılım
sağlamıştır.
5.3. Sempozyum ve Çalıştaylar
5.3.1. Müslüman Ülkelerde Koruyucu Aile Çalıştayı
Gelişmiş Batı ülkelerinde yuva ve yurt bakımı neredeyse tamamen terk edilmiş durumdadır.
Müslüman ülkelerde ise hala kışla tipi bakım denilen büyük ölçekli yuva bakımı veya
kısaca personel eliyle bakım hakim model olarak hala varlığını sürdürmektedir. Bu
bakım modelinin çocuklara verdiği zararlar ise büyük oranda bilinmekte ve terk edilmeye
çalışılmakta olmasına rağmen arzu edilen ivmeye erişilememektedir.
Bu çerçevede, Müslüman ülkelerde koruyucu aile uygulamalarının ele alınmasını
sağlamak amacıyla Family for Every Child Ağı’nın desteğiyle Müslüman Ülkelerde
Koruyucu Aile Çalıştay’ının ana teması Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerde
koruyucu aile uygulamalarının yaygınlaştırılmasında karşılaşılan zorlukların ele
alınması olarak belirlenmiştir. Çalıştayda aile temelli hizmetlerin yaygınlaştırılmasında
karşılaşılan zorluklar üç ana odakta toplanmıştır.
1) Yuvalara ve yurtlara bağış yapmanın oldukça kolay olması ve aile temelli hizmetlere
bağış yapılmak istenmemesi,
2) İslam inancında evlat edinmenin mahremiyetten kaynaklanarak yasak olmasından
dolayı toplumda evlat edinme, koruyucu aile ve kafala gibi modellere ilişkin kafa
karışıklığı,
3) Dini otoritelerde ve dini çalışmalar yapan üniversite veya fetva makamlarında bu
konuya ilişkin yeterince bilgi bulunmaması.
Bahse konu sorunlar raporlanmış, ilgili kurum ve kuruluşlar ile çocuk koruma alanındaki
platformlarla yaygınlaştırılmıştır.
5.3.2. Biyolojik Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Hizmetleri Projesi
Değerlendirme Çalıştayı
Family for Every Child Ağı’nın desteğiyle düzenlenen “Biyolojik Aileye Dönüş ve Aile
Yanında Destek Hizmetleri Projesi Değerlendirme Çalıştayı’nda”, alanda çalışan farklı
sivil toplum örgütleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik ve Spor
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Bakanlığının katılımlarıyla Türkiye’de ilk defa aile yanında destek uygulamalarının sivil
toplum eliyle değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın sonuç raporu
tasarımlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.
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istihdam edilmesi üzerine mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, alanda çalışan sivil
toplum örgütleri yoluyla yönlendirilmiş olan altı kişi KasapDöner tarafından istihdam
edilmiştir.

Söz konusu çalıştayın sonuç raporunu http://bit.ly/hscalistay linkinden inceleyebilirsiniz.

5.5. Farkındalık, Sunu ve Eğitim Çalışmaları

5.3.3. Uluslararası Koruyucu Aile Hizmet Modeli Sempozyumu
Family for Every Child Ağı ve Lumos Vakfı’nın, Moldova, İngiltere, Güney Afrika ve Çek
Cumhuriyeti gibi ülkelerden çocuk koruma uzmanlarının katılımıyla ve ülkemizde
alanda çalışan etkili sivil toplum örgütlerinin ortaklığıyla “Uluslararası Koruyucu Aile
Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Beykent Üniversitesi ev sahipliği
yapmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri, konuya ilgi duyanlar ve sivil
toplum örgütleri katılım sağlamıştır. Söz konusu sempozyum, çocuk koruma alanına
önemli bir deneyim aktarımı sağlamıştır.

• KasapDöner’in Amerikan servislerinde koruyucu aileliği tanıtıcı bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.

Sempozyum sonrası çıkan rapor, ülkemizde koruyucu aile sisteminin iyileştirilmesi için
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sunulmuştur.

• İstanbul Park Tarabya Eğitim Kurumları’na koruma altındaki çocukların etiketlenmeleri
konusunda eğitim verilmiştir.

5.3.4. Tut Elimden Çocuk Olalım Semineri
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle
ortak olarak düzenlenen seminerde, çeşitli illerden gelen koruyucu aileler ve alanda
çalışan uzmanlar deneyimlerini aktarmıştır.

• 2016 yılında toplam 27 şehre gidilerek koruma altındaki çocuk ve gençlerin sorunları
incelenmiş, farkındalık sunuları gerçekleştirilmiş veya eğitimler verilmiştir.

Bunun yanı sıra, koruma altındaki çocuk ve gençlerin sosyal medya ve basın yolu ile
etiketlenmelerinin önüne geçmek adına Hayat Sende Derneği’nin hazırlamış olduğu
Doğru Sözlük’ün videolar yoluyla yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Seminerde
Hayat Sende Derneği tarafından “Tarih Boyunca Koruma Altındaki Çocuklar” sunumu
gerçekleştirilmiştir.
İlgili seminerin çalışmalarını https://www.facebook.com/tutelimdencocukolalim
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
5.4. Burs ve İş Olanakları
5.4.1. Burslar
Hayat Sende bünyesinde daha önce dernek bütçesine girmeden sağlanan bursların
2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminde dernek bünyesinden aktarılması için
çalışma gerçekleştirilmiş, bu amaçla bir burs yönergesi hazırlanmıştır. Burs Yönergesi
çerçevesinde hem koruma altında yetişen bireylere hem de dernek bünyesinde gönüllü
çalışmalarda bulunan bireylere burs verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, yüksek
öğrenimine devam eden koruma altındaki on üç gence on ay süresince düzenli olarak
ayda 200 TL burs verilmiştir. Hayat Sende bünyesinde gönüllü çalışmalarda bulunan iki
gence ise, Gönüllü Teşvik Bursu kapsamında ayda 300 TL burs sağlanmıştır.
5.4.2. İş İmkanı Olanakları
KasapDöner ile yapılan görüşmeler sonucunda KasapDöner’de yurttan ayrılmış bireylerin
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• JOKER Mağazaları ile yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, Joker çalışanları
tarafından koruyucu ailelik üzerine Flashmob çekimi yapılması için anlaşmaya varılmıştır.
• Ankara Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde
koruyucu ailelik hakkında sunumlar yapılmıştır.

5.6. Maraton Koşusuna Katılım
19 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Avrasya Maratonuna 50 Hayat Sende koşucusu ile katılım
sağlanmıştır. Koşuda önemli bir farkındalık oluşturulmuş, ayrıca koşucuların desteğiyle
10.000 TL bağış toplanmıştır.
5.7. Uluslararasılaşma Çalışmaları
Uluslararasılaşma stratejisi bağlamında Family for Every Child ağına üye olunmuş, bu ağın
desteğiyle Ruanda ve Ürdün’de çocuk alanındaki teknik forumlara katılım sağlanmıştır. Ayrıca,
Brüksel’de EuroChild: Children Rights Matter ve IFCO -Uluslararası Koruyucu Aile Örgütü’nün
Sheffield’daki konferanslarına katılım sağlanmıştır.
Bunun yanı sıra, Ashoka Ağı’nın desteğiyle Singapur’da gençlik alanında dünya çapındaki
yenilikçi çözümlerin ele alındığı Ashoka Globalizer Programı’na katılım sağlanmış ve koruma
altındaki yenilikçi çalışmalarımız söz konusu kuruluşlara aktarılmıştır. Asia21 Girişimi tarafından
Hayat Sende, Asya’daki en etkili ve yenilikçi 25 sivil toplum örgütünden biri seçilmiş ve ağın
desteğiyle sosyal etki hızlandırma programına katılım sağlanmıştır. Söz konusu program, bir yıl
boyunca alanda çalışan uzmanlar yoluyla Hayat Sende’ye mentorluk desteğinde bulunacaktır.
Hayat Sende’nin yenilikçi çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Brezilya’dan Projeto Legal,
Ürdün’den Jordan River Foundation, Kırgızistan’dan Semya, Endonezya’dan Muhammadiyah
Vakfı çalışma ziyaretinde bulunmuş ve ülkemizdeki sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile
çalışmalar gerçekleştirmiştir.
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6. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

ÖZEL TEŞEKKÜR

Hayat Sende’nin organizasyon yapısı 2016 yılında oldukça güçlenmiş ve linkte yer alan şekli
almıştır.

Hayat Sende’nin uzun sivil toplum yolculuğunda proje bazlı çalışmalarla ilerlenirken örgütün
kurum içi gelişim kısmında istenen nitelikte atılım yapılamamıştır. Geçtiğimiz yıl içinde,
ülkemizde oldukça az kurumun sağladığı kurumsal gelişim fonlarından birisi olarak ortaya
çıkan ve yenilikçi bir şekilde yapılandırılan Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Kurumsal Proje Fonu,
Hayat Sende’ye Kaynak Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla hem fon hem de
alandaki uzman kişilerle buluşturulması için mentorluk desteği sağlamıştır.

http://hayatsende.org/ekibimiz/
Bunun yanı sıra, dernekte bir kişinin tam zamanlı, iki kişinin de yarı zamanlı istihdam edilmesi
sağlanmıştır. Dernekte gönüllülük ve staj çalışmalarında bulunmak isteyenlerin haftada en az
10 saat gönüllülük yapmaları şartı getirilmiş, gönüllülerin, stajyerlerin ve ekip üyelerinin
performans değerlendirmeleri için altyapı kurulmuştur.
Hayat Sende’nin hem iç hem de dış paydaşları tarafından algılanışı ve hizmetlerinin kalitesini
artırmak amacıyla Paydaş Memnuniyet Anketi oluşturulmuş ve kapsamlı bir değerlendirme
yapılması sağlanmıştır. Anket sonuçlarına göre, Hayat Sende’nin gerek kurumsal itibarı
gerekse şeffaflığı ve uyguladığı projeler yüksek bir şekilde paydaşlardan kabul görmüştür.
Ayrıca, 2016 yılında kurumsal kimliğin standart bir hale getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiş
ve bu doğrultuda derneğin internet sitesi yenilenmiş, online bağış altyapıları oluşturulmuş,
kurumsal kimlik kılavuzu yayınlanmış, yayınların standardizasyonu için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, sosyal medya hesaplarının daha aktif ve standardize kullanımı konusunda kapasite
geliştirilmiş, Facebook hesabına ilaveten Twitter ve Instagram hesabı da etkili ve verimli bir
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. E-bülten ve SMS altyapısı da güncellenmiş, paydaşlarla
iletişimin etkili hale getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Google STK Bağışı’ndan yararlanılmaya başlanmış ve bu doğrultuda ayda 10 bin ABD Doları
reklam bağışı alınmaya başlanmıştır. Söz konusu bağışlarla derneğin görünürlük kapasitesi
önemli oranda arttırılmaya başlanmıştır.
Derneğin bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, ofis mobilyaları ve bilgisayarları yenilenmiştir.
Dernek bünyesinde farklı yazılımların kurulması ve kullanışması sağlanmış, teknolojiye uyum
konusunda çalışan ve yöneticilere düzenli aralıklarla eğitim ve değerlendirme yapılmıştır.
Dernekte alarm sistemi bir sponsor aracılığıyla kurulmuş ve derneğin fiziki güvenliğinin artırılması
sağlanmıştır.
Derneğin bireysel bağışçı kapasitesinin önemli oranda artırılması için çalışmalar gerçekleştirilmiş
ve bu alandaki kapasite başta online bağış mekanizmalarının kurulması vasıtasıyla oluşturulmuştur.
Koruma altındaki çocuk ve gençlerin sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve yenilikçi
yaklaşımları ülkemize kazandırmak amacıyla blog ve video çevirilerine devam edilmiş ve bu
alanda yenilikçi sivil toplum örgütleri ve gazete/blog yazılarının çeviri çalışmaları yapılmış ve
sosyal medyada yaygınlaştırılmıştır.

Kurumsal Proje desteğiyle, Hayat Sende’nin kaynak geliştirme alanında uzmanlarla görüşmeler
gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede, Adım Adım Platformundan Itır Erhart, Türkiye
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’ndan Nur Çubuk, Boyner Holding’den Aysun Sayın,
Koruncuk Vakfı’ndan Kerim Urallı, TOÇEV’den Aybike Yurtsever Guşa, TÜSEV’den Burcu Uzer,
Sivil Toplum İçin Destek Vakfından Berivan Eliş, Yörük Kurtaran gibi uzmanlarla görüşülmüştür.
Bu sayede, Hayat Sende’nin kaynak geliştirme kapasitesi ayni ve nakdi bağışlar konusunda
artmış, bağışçı ve üye ilişkileri bağlamında önemli bir kapasite geliştirilmiş, kurumsal kimliğin
oluşturulması, sponsorluk dosyalarının hazırlanması gibi konularda ivme kazanılmıştır.
Tüm bu çalışmaların neticesinde,
• 2015 yılı içerisinde bireysel bağışlardan gelen destek bütçenin %40’ını oluştururken 2016 yılı
içerisinde bireysel bağışçılardan gelen destek %60’a çıkmıştır.
• Aylık düzenli gelir 750 TL’den 7.500 TL’ye çıkmıştır. Şirketlerle görüşmeler gerçekleştirilmiş,
kurumsal bağışçı sayısı artırılmıştır.
• Dernek bünyesinde ilk defa verilmeye başlanan burslarla koruma altında yetişen 10 gence burs
sağlanmıştır. Ayrıca, derneğin gelişen düzenli bağışlarıyla dernek bünyesinde tam zamanlı bir
kişi, yarı zamanlı iki kişi istihdam edilmeye başlanmıştır.
• Birçok şirketle sponsorluk için görüşmelere başlanmış proje bazlı çalışmalardan bireysel ve
kurumsal bağışçı sayısını artırabilen, bağışçı ilişkilerini yönetebilen bir yapıya evrilinmiştir.
Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın sağladığı hibe, Hayat Sende’nin gelişimine oldukça önemli
katkılar sunmuş ve derneğin yeniden yapılanmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu
yenilikçi desteği için kendilerine teşekkür eder, sosyal faydalarının artarak sürmesini dileriz.
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7. KURUMSAL DESTEKÇİLERİMİZ
2016 yılında Hayat Sende’nin kurumsal bağışçı kapasitesinin artırılması için çalışmalara
devam edilmiş ve bu doğrultuda KasapDöner, Kleidco, Joker Mağazaları, Atılım Üniversitesi gibi
kurumlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların amacı korumadan ayrılan
bireylerin istihdam ve eğitim olanaklarını artırmak ve koruyucu aile hizmet modeline ilişkin
farkındalık artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek olmuştur.
		Ashoka Vakfı
		
Sivil Toplum için Destek Vakfı
		Akbank
		Joker Mağazaları
		KasapDöner
		
Family for Every Child
		Aydeniz Grup
		HOP Ajans
		Atılım Üniversitesi
		Kiğılı
		Etkileşim İletişim
		UPS Vakfı
		
Ahmet Aydeniz İnşaat
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8. 2016 YILI BÜTÇESİ
1.GELİRLER (TL)

1.1. Önceki Yıldan Devreden Gelir :
1.1.1 Kasa :
1.1.2. Banka :
1.1.3 Alacaklar :
1.2. Üye Ödentileri :
1.3. Yurtdışından Alınan Yardımlar :
1.4. Kamu Kururluşlarından Alınan Yardımlar :
1.5. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı :
1.5.1. Bağış Gelirleri :
1.5.2. Yardım Toplama Gelirleri :
1.6. İktisadi İşletme Gelirleri :
1.7. Finansal Gelirler :
1.8. Kira Gelirleri :
1.9. Diğer Gelirler :
1.10. Alınan Borçlar :

GELİRLER TOPLAMI :

17.933,37 ₺
143,80 ₺
17.789,57 ₺
0,00 ₺
10.397,85 ₺
54.195,41 ₺
0,00 ₺
109.025,18 ₺
109.025,18 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
2.860,26 ₺

194.412,07 ₺

2. GİDERLER (TL)
2.1. Önceki Yıldan Devreden Borç :
2.2. Genel Giderler :
2.3. Personel Giderleri :
2.4. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı :
2.4.1 Kültür, Sanat, Spor :
2.4.2. Eğitim ve Araştırma:
2.4.3. Sağlık:
2.4.4. Sosyal Hizmetler:
2.4.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma):
2.4.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma:
2.4.7. Hukuk ve İnsan Hakları:
2.4.8. Hayır Yardımları:
2.4.9 Uluslararası Faaliyetler:
2.4.10. Diğer:
2.5. Diğer Giderler :
2.6. Mevcut Kasa :
2.7. Mevcut Banka :
2.8. Mevcut Alacaklar :

GİDERLER TOPLAMI :

5.250,00 ₺
34.510,72 ₺
11.413,48 ₺
83.590,89 ₺
5.470,13 ₺
49.129,78 0,00 ₺
0,00 ₺
12.783,70 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
1.500,00 ₺
14.707,28 ₺
0,00 ₺
16.131,12 ₺
0,00 ₺
43.515,86 ₺
0,00 ₺

194.412,07 ₺

Hayat Sende, Türkiye’nin Şeffaflık Platformu Açık Açık’ın üyesidir.
https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/hayatsende

hayatsende.org

