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Önsöz
Hayat Sende olarak onuncu yaşımız dolu dolu geçti. Onuncu yılımızda,
koruma altında yetişen çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan
bireylerin hayatlarına yine yenilikçi çözümlerle dokunmak için birçok
çalışma gerçekleştirdik.
Dalyan Vakfının desteğiyle hayata geçirdiğimiz Geleceğe Koşanlar
Gelişimsel Mentorluk programımızla, 2017 yılında koruma altında
yetişen üniversiteli 20 gence mentorluk hizmeti sağlamaya başladık.
Ayrıca, İstanbul Maratonunda bu gençlere burs sağlamak amacıyla 207
koşucumuzla yer aldık ve toplam 45 gence burs sağlayacak fona eriştik.
Dahası, 2018 yazında bu gençlerle bir haftalık kamp programı
çerçevesinde gençlere uluslararası gönüllülük programlarından yararlanma, proje hazırlama, sosyal girişimcilik
iş planı oluşturma gibi eğitimler vereceğiz.
Üzerine odaklandığımız diğer bir önemli proje de, Bilim Sende Hayat Sende adıyla koruma altındaki çocuklarla
First Lego Leauge turnuvalarına katılım sağlamak için çocuklara düzenli koçluk sağlamak oldu. Bu yıl iki takımla
katıldığımız turnuvada, tecrübelerimiz doğrultusunda her yıl artan sayıda takımla yer almayı hedeﬂiyoruz.
Bunların yanı sıra, Çocuk Koruma Sistemi Destek Hattımızı kurarak koruma altındaki çocuk ve gençlere, koruyucu
aile ve evlat edinen ailelere rehberlik sağladık. 100 Yurttan Ses kampanyamızla ise, korumadan ayrılan bireylerin
bakım deneyimlerine olan geri bildirimlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturarak çocuk koruma sistemine
ses vermelerine imkan yarattık.
2017 yılında uluslararası çalışmalarımız artmaya devam etti. Guatemala, Endonezya, Almanya, Birleşik Arap
Emirlikleri, Malta gibi ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda, uluslararası alanda faaliyet
gösteren Eurochild, Better Care Network, Uluslararası Koruyucu Aile Örgütü ağlarına katılım sağladık. Gönüllü
Çevirmen Ağımızla ise, uluslararası alandan çocuk koruma sistemine dair 200 yenilikçi yazıyı Türkçe’ye kazandırıp
bloglarımızda yaygınlaştırdık.
Bunlara ek olarak savunuculuk çalışmalarımıza, farkındalık artırıcı sunumlarımıza, kurum ve kuruluşlara
yaptığımız ziyaretlerimize ve ilgili kurumlarla olan iş birliği faaliyetlerimize devam ettik.
Geldiğimiz noktada Hayat Sende, geçmişten edindiği tecrübelerle geleceğe çok daha güvenli ve güçlü bakıyor.
Tüm bu süreçte yanımızda olan başta bağışçılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, 2018 yılının
çocuklar ve ülkemiz için daha aydınlık bir yıl olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Mustafa DİKYAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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1. Hayat Sende Derneği
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 olan 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.

2. Vizyon, Misyon, Temel Değerler
2.1. Vizyon
“Yuvaların olmadığı, koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin sevgi dolu aile ortamlarında hayata eşit ve
güçlü şekilde hazırlandığı bir dünya”

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 kaçınır ve 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
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alanları ilgili kurumlara hatırlatmak ve gerekli işlemleri yaptırmak için çalışmalar gerçekleştirir.

2.3.4. Eşitlik
Hayat Sende’nin proje ve faaliyetlerinden herkes; 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 inanır. Bu bağlamda, yenilikçi
faaliyetleri, proje örnekleri ve örgütlenme modelleri bünyesinde uygular. Kimseyi yenilikçi ﬁkirlerinden
dolayı suçlamaz, ayıplamaz, yargılamaz; aksine herkesi yaratıcı ﬁkirlerin yeşermesine teşvik eder.
Yenilikçi uygulamaların sorumluluğu, süreç başarısız olsa bile tüm karar verenler tarafından ortaklaşa
üstlenilir. Ayrıca, herkesin sorun olarak gördüğü alanlara çözüm odaklı bir tutum sergiler.

3. Etik Beyannamesi
3.1. Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları
● Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
● Kimse dil, din, inanç, vb. özelliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.
● Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.
● Kamu yararı ile ülkenin öncelik ve menfaatleri doğrultusunda hareket edilir.
● Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir.
● Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.
● Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
● Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeﬂenir.
● Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.

3.2. Üyelere ve Gönüllülere Yönelik Etik Davranış Kuralları
● “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.
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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.

4. Hedef Kitle
4.1. İstatistikler
Çocuğa Yönelik Hizmetler

Çocuk Sayıları

Kuruluş Bakımı Altında Bulunan*

14.189

Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen (SED)*

104.729

Aileye Döndürülen Çocuk*

11.342

Evlat Edindirilen (1982’den bu yana)*

16.171

Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan**

5.642

Koruyucu Aile Sayısı**

4.654

* Veriler 2016/Aralık tarihli olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinden alınmıştır
** TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koruyucu Aile Resmi İnternet Sitesinden 2018/Ocak tarihinde 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 sömürüye maruz kalma, davranış
bozuklukları ve canına kıyma oranları akranlarına göre çok daha fazladır. Ayrıca, kapalı kurumların
doğaları gereği şiddet ürettiği, istismar ve ihmale neden olduğu görülmektedir. Bu nedenle çocuk evi,
çocuk köyü, sevgi evi gibi farklı isimlerle kurulan tüm birimlerin kapatılması ve personel eliyle bakımın
sonlandırılması gerekmektedir. Tüm çocukların, Birleşmiş Milletler Çocukların Alternatif Bakımına
İlişkin Rehber İlkeler’ine göre önce biyolojik ailesinde, olmadığı takdirde gönüllü aile, koruyucu aile,
ve evlat edindirme modelleri kapsamında, bunun da mümkün olmaması durumunda son çare olarak
ev ortamına benzer çocuk evlerinde en fazla sekizer kişinin bulunduğu ortamlarda hayata hazırlanması
sağlanmalıdır.
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4.2.2. Çocuk ve ailelere ilişkin etiketlenme
Devlet korumasındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlerin ve koruyucu aile ile gönüllü
ailelerin en önemli yaşama tutunma stratejisi gizlenmedir. Gizlenmenin en önemli 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 sağlığı korunarak hayata atılması için çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

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 konumlamaktadırlar. Bu bakış açısının yapı-söküme uğratılması ve olumlu
anlamlarla yeniden kurgulanması için çalışmalar yapılmalıdır.

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 erişimleri kesintiye uğrayabilmekte, istihdam olanakları mevzuatta olmasına rağmen birçok
noktada gençler istihdam fırsatlarından yararlanamamaktadır. Örneğin, korumadan ayrılan gençlerin
özel sektörde istihdamları halinde 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 çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, eğitimler, kamplar ve
mentorluk sağlanması yoluyla koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayata daha eşit ve güçlü bir
şekilde başlamasına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

Haklarına Erişememe Örneği:
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 olmadan kurumdan ayrıldıkları” için yararlanamamaları
sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede, bireylerin bir kısmı davalar açarak bazı kazanımlar
sağlayabilmesine rağmen, önemli kısmı halen bu haklarına erişmeye çalışmaktadır.
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5. 2017 Yılında Yapılanlar
5.1. Yönetim Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar
Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılında derneğin genel politikalarının belirlenmesi, personel ve stajyer
istihdamı ile performanslarının değerlendirilmesi ve derneğin şeﬀaﬂık mekanizmalarının artırılması
çalışmalarına devam edilmiştir.
Bunun yanı sıra, derneğin Olağan Genel Kurulu’nun Kasım ayı içinde yapılması ve derneğin organlarının
seçimi sağlanmıştır. Tüzüklü Genel Kurul’da derneğin iktisadi işletme kurması için gerekli çalışmaların
yapılmaya başlanması hususunda karara varılmıştır.

5.2. Genel Sekreterlik Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar
Hayat Sende’nin organizasyon yapısı 2017 yılında oldukça güçlenmiş ve linkte yer alan şekli almıştır.
http://hayatsende.org/ekibimiz/
Bunun yanı sıra, dernekte üç kişinin tam zamanlı, beş kişinin de stajyer olarak istihdam edilmesi sağlanmıştır.
Dernekte gönüllülük ve staj çalışmalarında bulunmak isteyenlerin haftada en az 10 saat gönüllülük yapmaları
şartı getirilmiş, stajyerlerin ve ekip üyelerinin performans değerlendirmeleri için altyapı kurulmuştur.

5.2.1. Planlama ve Koordinasyon Birimi Çalışmaları
Hayat Sende yönetici, çalışan ve gönüllülerinin performanslarının ölçümü için 2017 yılında Hayat
Sende 360 Derece Performans ölçümü sisteminin kurulması gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında üçer aylık
dönemlerle kurulmuş olan sistem doğrultusunda yönetici, çalışan ve gönüllülerin performans ölçümü
gerçekleştirilecektir. Bu sayede, tüm ekibin ve kurumun performansının etkili ve verimli bir şekilde
iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hayat Sende bünyesindeki paydaş veri tabanının kurulması sağlanmıştır. Ayrıca, kurumun katıldığı
toplantıların ve raporların sistemli bir şekilde arşivlenmesi gerçekleştirilmiştir. Paydaş memnuniyet
anketine ilişkin altyapı oluşturulmuş ve anket ilk kez gerçekleştirilmiştir.
Stratejik Plan ve çalışma programı doğrultusunda koordinasyonunun yapılması için çalışmalar
gerçekleştirilmiş, çalışmaların gerçekleştirilmesinde sınırlı kaynakların etkili bir şekilde çocuk koruma
sistemindeki en kritik müdahaleler için kullanılması sağlanmıştır. Yanı sıra, gerek kurumsal gerekse
projeler bazında sosyal etki ölçümünün yapılması için gerekli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş,
2018 yılında da bu çalışmaların yapılması takvimlendirilmiştir.
Ayrıca, şeﬀaﬂık mekanizmalarının koordinasyonu ve paydaşların gözünde Hayat Sende’nin şeﬀaﬂık
ve karar alma mekanizmalarının sağlıklı işleyen bir yapıda algılanması için çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
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5.2.2. Proje ve Faaliyet Uygulama Birimi Çalışmaları
5.2.2.1. Geleceğe Koşanlar Projesi
Hayat Sende olarak Dalyan Vakfı desteğiyle 2017 yılında üç yıl sürecek olan Geleceğe
Koşanlar projesi başlatılmıştır. Projede koruma altında yetişen çocuk ve gençleri maddi ve
sosyal açılar ile kariyer açısından bütüncül bir stratejiyle desteklenmektedir.
Projede mentorluk desteğine ilişkin altyapıları Dalyan Vakfı’nın desteğiyle oluştururken, burs
ve eğitim programları bireysel bağışçıların katkılarıyla hayata geçirilmektedir.
Geleceğe Koşanlar projesinde ilk yıl 20 olmak üzere, üç yıl içinde koruma altında yetişen 157
gence ulaşılması planlanmaktadır.

5.2.2.2. 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.

5.2.2.3. 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
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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.
Bu çerçevede, Akbank’ın desteğiyle 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 yön bulma becerileri üzerine iki saatlik bir eğitim verilmiş, Belgrad
Ormanında gönüllü ve korumada yetişen bireylerin kurmuş olduğu takımlarla ödüllü bir
oryantiring turnuvası gerçekleştirilmiş, etkinliğe katılanlara tişört dağıtılarak kumaş boyası
ile tasarım yapmaları sağlanmış, etkinlik sonrasında ise parti düzenlenmiştir. Ayrıca, etkinliğe
katılan 100 gönüllünün Bonobo konserine katılımı sağlanmıştır.

5.2.2.4. Hasbro Eğlence Günü Etkinliği
Üsküdar Çocuk Yuvasından 9-16 yaş arası 45 çocuk ve oyuncak ﬁrması Hasbro şirket
çalışanlarından 30 kişilik bir ekibin katılımı ile çocuk tiyatrosunun gösterimi yapılmıştır.
Gösterim sonrasında çocuklar ile atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmalarında
çocukların özgürce hareket edebilecekleri bir ortam oluşturulmuş, kutu oyunları oynanmış
ve çocuklara hediye oyuncaklar verilmiştir. Etkinlik her yıl gerçekleştirilen ‘Day of Joy’
etkinlikleri kapsamında hayata geçirilmiştir. Gerçekleştirilen faaliyet ile çocukların, sanatsal
aktivitelerin kullanılarak sosyal katılımlarının artırılması hedeﬂenmiştir.

5.2.2.5. Bilim Sende, Hayat Sende Projesi
Koruma altındaki 6-16 yaş aralığındaki çocukların kurum bakımı süresince ve bakım
sonrasında sosyal uyum sürecini kolaylaştırmak için bilimin gücünü kullanmayı hedeﬂeyen
Bilim Sende Hayat Sende Projesi, ülkemizde Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2013
yılından beri yürütülen First Lego Leauge yarışmalarına koruma altında yetişen çocuk ve
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gençlerin katılımını hedeﬂemektedir.
Bu çerçevede, 2017 yılında Ankara ilinde yer alan sevgi evlerinden iki takım çıkarılmış ve
çalışmalara başlanmıştır. Üç ay süre ile haftalık olarak turnuvanın 2017 yılı teması (suyun
yolculuğu) doğrultusunda araştırmalar yapılması, konu hakkında uzman kuruluş ve kişilerle
görüşmeler gerçekleştirilmesi, araştırma yapılan konu ile ilgili yaşanan bir soruna yönelik
çözüm üretilmesi ve bu çözüm önerisi projeleştirilmesi sağlanacak olan projede, ayrıca
kurulan takımların oluşturduğu robotların programlaması yapılarak turnuva çerçevesinde
belirlenen görevleri yaptırmaları sağlanacaktır. İlk adımları tamamlanan projenin 2018 yılı
içinde gerçekleştirilecek olan bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı için gerekli
çalışmalara devam edilmektedir.
Projenin pilot uygulamasının ardından önümüzdeki yıllarda farklı illerde daha fazla sayıda
takımla katılım sağlanması için çalışmalara devam edilecektir.

5.2.2.6. Çocukluğum Kaybolmasın
Kurum bakımından ayrılan bireylerin küçüklük fotoğraﬂarının olmaması ve geçmişlerinin
kaybolması sebebiyle özbenlik gelişimlerinin yavaş olduğu bulgusundan hareketle 0-3 yaş
grubu çocukların farklı mekan ve durumlarda fotoğraﬂarının çekilmesi, çekilen fotoğraﬂarın
albüm şekline getirilerek çocukların dosyalarına eklenmesi ve kurumları değişse bile
çocuklarla birlikte yeni kurumlara gönderilmesi için Akbanklı Gönüllüler ile çalışma
gerçekleştirilmiştir. Gönüllü çekim yapacak kişilere çocuklara yaklaşım, kurum içinde
uyulması gereken kurallar, çocuk koruma sisteminde aile temelli modeller, çalışmanın arka
planı hakkında sunum yapılmıştır.
Üç ay boyunca düzenli aralıklarla çocukların fotoğraﬂarının çekimi Akbanklı Gönüllüler’in
içinde yer aldığı fotoğraf kulübü üyeleri tarafından sağlanmıştır. Çekimlerin sona ermesiyle
fotoğraﬂar albüm haline getirilerek kuruma teslim edilmiş ve albümlerin çocukların
dosyalarına koyulması sağlanmıştır.
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5.2.2.7 Çalıştaylar
5.2.2.7.1. Bakımevlerinde Kalan Çocukların Gözünden Çocuk Koruma
Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı
Bakımevlerinde kalan çocukların çocuk koruma sisteminin hizmet alanları
olduğundan hareketle, bu çocukların seslerini çocuk koruma sistemindeki karar
alıcılara aktarmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü’nün
katkılarıyla Sivil Düşün AB Programının desteğiyle Bakımevlerinde Kalan
Çocukların Gözünden Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı
gerçekleştirilmiştir.
9-18 yaş arası koruma altında yetişen 20 çocuğun katılım sağladığı çalıştayda,
çocuklara çocuk koruma sistemi ve çalıştay metodolojisine ilişkin bilgilendirme
yapılmış, sorun analizi ve çözüm önerilerinin aktarılabilmesi için eğlenceli bir ortam
oluşturulmuştur.
Bir gün süren çalıştayın ardından kapsamlı bir raporlama yapılmış, raporun
tasarımlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TBMM, Kamu
Denetçiliği Kurumu ve ASP İl Müdürlüklerine gönderilmesi sağlanmış, ayrıca
Ankara’daki ilgili kamu kurumlarına çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Sivil Düşün AB Programı tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilen çalışmanın
ayrıca Sivil Düşün Karadeniz’de etkinlikleri çerçevesinde Ordu ilinde sunumu
gerçekleştirilmiştir.

5.2.2.7.2. Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar Çalıştayı
Kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati olmadan Türkiye’ye gelen veya
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocukların Türkiye Çocuk Koruma
Sistemi’ne artan rakamlarla dahil oldukları ve çocukların farklı bakım
modellerinden yararlandığı görülmektedir.
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Bu çerçevede, refakatsiz çocuk ve gençlerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin farklı
alanlardan sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, kamu kurum ve
kuruluşlarının katılımıyla Çocuklarla Güçlüyüz Hibe Programı kapsamında
Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği bünyesinde Hayat Sende Derneği’nin
organizasyon, moderasyon ve raporlama desteğiyle Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar
Çalıştayı hayata geçirilmiştir. Çalıştay kapsamında farklı kurum ve kuruluşlardan
temsilcilerin sorun alanı üzerine tartışmaları ve sorun alanlarına yönelik çözüm
önerileri oluşturmaları sağlanmıştır.
Çalıştayın raporunun tasarımlanmasının ardından Koruyucu Aile, Evlat Edinme
Derneği ve Hayat Sende Derneği internet sitelerine yüklenmesi ve paydaş
kurumlara dağıtımı sağlanmıştır.

5.2.2.7.3. Korumadan Ayrılan Bireylerin İstihdam Olanaklarının
Değerlendirilmesi Çalıştayı
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamına işe yerleştirme ve iş hayatlarına
devam süreçlerinde koruma altındaki çocuk ve gençlerin yaşadığı problemlerin
analizi ve çözüm önerilerinin ele alınmasını teminen konu ile ilgili kamu kurumları,
sivil toplum kuruluşları ve kanun kapsamında işe yerleştirilen gençlerin katılımıyla
bir çalıştay gerçekleştirilmesi için bir koruyucu aile tarafından 2017 yılı içinde Hayat
Sende’ye şartlı bağış yapılmıştır.
Bu kapsamda, çalıştayın 2018 yılı Ocak ayı içinde çalıştayın gerçekleştirilmesi için
çalışmalara 2107 yılında başlanmıştır. Çalıştayın gerçekleştirilmesinin ardından
çalıştay raporunun ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve sorunlar ile çözümle
için savunuculuk çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

5.2.3. Burs ve İş Olanakları
5.2.3.1. Burslar
Burs Yönergesi çerçevesinde hem koruma altında yetişen bireylere hem de dernek
bünyesinde gönüllü çalışmalarda bulunan bireylere burs verilmeye devam edilmiştir. Bu
çerçevede, 2016-2017 Eğitim Öğretim dönemi içerisinde yüksek öğrenimine devam eden
koruma altındaki 13 gence burs verilmiştir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde
yüksek öğrenimine devam eden koruma altındaki 45 gence on ay süresince düzenli olarak
ayda 200 TL burs verilecektir. Hayat Sende bünyesinde gönüllü çalışmalarda bulunan beş
gence ise, Gönüllü Teşvik Bursu kapsamında ayda 300 TL burs sağlanmıştır.

5.2.3.2. İş İmkanı Olanakları
KasapDöner ile yapılan görüşmeler sonucunda KasapDöner’de yurttan ayrılmış bireylerin
istihdam edilmesi üzerine mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, alanda çalışan sivil toplum
örgütleri yoluyla yönlendirilmiş olan altı kişi KasapDöner tarafından istihdam edilmiştir.
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Joker Mağazaları ile birlikte korumada kalan ve ayrılan bireylerin Joker’de staj yapmaları için
gerekli yönlendirmelerin yapılması konusunda mutabakata varılmış ve staj başvurusunda
bulunan bireylerin yönlendirilmesi sağlanmıştır.
FNSS ile staj programı geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar
Ankara İl Müdürlüğü ile birlikte FNSS’in katkısıyla koruma altındaki çocuk ve gençlere özgü
bir staj programı hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönemde bahsekonu staj programının hayata
geçirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

5.2.4. Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Çalışmaları
5.2.4.1. Kurumlarla Ortaklaşa Yapılan İletişim Çalışmaları
2017 yılında da koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla
çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede, KasapDöner’in Amerikan servislerinde koruyucu
aileliği tanıtıcı bilgilendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bunun yanı sıra, JOKER
Mağazalarında koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması için stantlar açılmıştır.
Bunların yanı sıra, üniversiteler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta koruyucu
aileliğin tanıtımı yapılmıştır. Akbank ve Garanti Bankası çalışanlarının kurmuş olduğu gönüllü
yapılarla da bu konuda farkındalık oluşturulması çalışmalarına devam edilmiştir.
2017 yılında toplam 21 şehre gidilerek koruma altındaki çocuk ve gençlerin sorunları
incelenmiş, farkındalık sunuları gerçekleştirilmiş veya eğitimler verilmiştir. Gerçekleştirilen
sunumlarla toplamda 13 bin kişiye erişim sağlanmıştır.

5.2.4.2. İnternet Sitesi ve Sosyal Medya Çalışmaları
Hayat Sende olarak geçmiş dönemde facebook, twitter, instagram ve youtube hesapları
oluşturulmuş bulunmasına rağmen 2017 yılında instagram ve youtube’da kapasite geliştirme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, geçmiş dönemde standartlaştırılan çalışmalara
ilaveten youtube kanalı için oluşturulan stratejiye bağlı olarak kanalın korumadan ayrılan
bireyler ile koruyucu aile ve evlat edinen aileler için bir rehber olması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, 2017 yılında kanala 47 video yüklenmiştir.
Derneğin görünürlük kapasitesinin artırılması için Google STK Bağışı’ndan yararlanılmaya
başlanmış ve bu doğrultuda ayda 10 bin ABD Doları reklam bağışı alınmıştır. Alınan bağış
sayesinde yıl içinde derneğin sitesinin yıllık 200 bin tıklanmaya erişmesi sağlanmıştır. Aynı
bağış altında sağlanan G-Suite altyapılarından faydalanılarak derneğin işleyişinde bilgi işlem
teknolojilerinden azami oranda faydalanılması sağlanmıştır. Ayrıca, Google Analtyics ile web
sitesinin kapsamlı bir analizi yapılmış olup, kullanıcı dostu bir site oluşturulması
hedeﬂenmiştir.
Hayat Sende’nin hem iç hem de dış paydaşları tarafından algılanışı ve hizmetlerinin kalitesini
artırmak amacıyla Paydaş Memnuniyet Anketi oluşturulmuş ve kapsamlı bir değerlendirme
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yapılması sağlanmıştır. Anket sonuçlarına göre, Hayat Sende’nin gerek kurumsal itibarı
gerekse şeﬀaﬂığı ve uyguladığı projeler yüksek bir şekilde paydaşlardan kabul görmüştür.
Derneğin faaliyetleri hakkında paydaşları bilgilendirmek amacıyla aylık olarak e-bülten ve
SMS gönderilmiştir. E-bültenler derneğin o ay yaptığı çalışmaların kısa bir özeti olarak
paydaşlara sunulmuştur ve yapılması planlanan çalışmalara destek bulunması
amaçlanmıştır. SMS altyapısından ise bağışçı ve üye ilişkileri yönetiminin yanı sıra
etkinliklerin ve ekibin koordinasyonu amacıyla faydalanılmıştır.
Koruma altında kalan çocuk ve gençlere ilişkin farkındalık oluşturulması ve derneğin
bilinirliğini artırmak amacıyla radyo, gazete, dergi ve haber sitelerine toplamda 23 kez
röportaj verilmiştir. Verilen röportajlarda acıma temelli bir yaklaşımdan ziyade, uluslararası
sözleşmelerimiz doğrultusunda çocukların ve ailelerin hakları üzerine odaklanılmıştır.

5.2.5. Savunuculuk ve Politika Belgesi Oluşturma Çalışmaları
5.2.5.1. Çocuk Koruma Sistemi Destek Hattı
Çocuk Koruma Sistemi Destek Hattı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında koruma altında bulunan çocuk ve gençler, çocuk koruma
sisteminden reşit olarak veya reşit olmadan koruma kararı kaldırılarak ayrılan çocuk ve
bireyler, koruyucu aile ve evlat edinen aileler ve koruyucu aile ve evlat edinmek için başvuru
sürecinde bulunan bireylere karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde yönlendirme yapmak ve
danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.
Bu kapsamda, mevzuatta yer alan hakları konusunda çocuk ve gençler ile ailelerine
bilgilendirme yapmak, gerekli durumlarda örnek davaları ve emsal kararları sunmak, dilekçe
yazma gibi konularda destek olmak, hatta dahil kurumların kapasiteleri doğrultusunda
hukuki ve psiko-sosyal destek sağlamaktır.
Destek Hattının bir diğer amacı da, Çocuk Koruma Sisteminden hizmet alanların karşılaştığı
sorunların yıllık olarak derlenmesi ve bir rapor halinde sorunların ilgili kamu kurum ve
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kuruluşları ile paylaşılarak söz konusu sorunların üstesinden gelinmesini sağlamaktır. Ayrıca,
alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak kurumsal
kapasitelerinin artırılmasıdır.
Çocuk Koruma Sistemi Destek Hattı’ndan 2017 yılı içerisinde yazılı ve sözlü olarak faydalanan
920 kişi bulunmaktadır. Başvuru talebinde bulunan bireylerin yaklaşık yüzde 48’i İşe
Yerleştirme Yasası’ndan yararlanamadığı için ya da bu hakkına nasıl ulaşacağını bilmediği
için, yüzde 30’u sosyal yaşamlarında ve iş yaşantılarında karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde,
yüzde 22’si ise koruyucu ailelik, evlat edinme gibi aile temelli hizmet modelleri hakkında bilgi
almak için ulaşmıştır.

5.2.5.2. Gönüllü Çevirmen Ağı
Hayat Sende Derneği koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına yenilikçi çözümler
getirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gönüllü çevirmenler
aracılığıyla uluslararası alandan yenilikçi ﬁkir, görüş ve makalelerin Türkçe’ye kazandırılması
ve yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. Çevrilmesi planlanan yazılar Hayat Sende Derneği
tarafından belirlenmekte ve gönüllü çeviri yapacak kişilere ulaştırılmaktadır.
Hayat Sende Gönüllü Çevirmen Ağı bünyesinde 2017 yılı içerisinde 116 gönüllü çevirmen
katkı sağlamıştır. 175 adet blog ve haber metni Türkçeye kazandırılmış olup, bahse konu
çeviriler https://www.hayatsende.org/blog/ adresinde yayımlanmıştır.

5.2.5.3. Sıkça Sorulan Sorular
Hayat Sende olarak Avrupa Birliği’nde de yaygın kabul gören ve Bilgiye Erişim, Tavsiye ve
Veriye Dayalı Savunuculuk unsurlarını içeren 3A Yaklaşımı çerçevesinde Hayat Sende’nin
hedef kitlesi olan evlat edinen aileler, koruyucu aileler, gönüllü aileler, sevgi evi, çocuk evi,
çocuk destek merkezinde yetişen çocuk ve gençler ile devlet korumasında ayrılan bireylere
gerekli desteğin verilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, dernek hedef
kitlesinin önceki yıllarda derneğe ulaşıp öğrenmek istedikleri konuların derlenmesi
neticesinde Sıkça Sorulan Sorular Bölümü oluşturulmuş ve internet sitesinde ana menüye
eklenmiştir.
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Bahse konu bölümde korumada kalan ve ayrılan bireyler ile koruyucu aile ve evlat edinmeyle
ilgili yasa ve yönetmelikler, koruma altındaki çocuk ve gençlerle gönüllülük çalışmaları,
istatistikler vb. alanlar 15 farklı başlık altında gruplandırılmıştır.
Sıkça Sorulan Sorular kısmının geçmiş dönemde alınan sorular doğrultusunda
yapılandırılması neticesinde ilgili bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin hızlı ve etkili bir
şekilde ulaşmaları sağlanmıştır.

5.2.5.4. Çocuk Koruma Politikasının Oluşturulması
Hayat Sende Derneği olarak geçtiğimiz yıllarda uygulamaya başladığımız uluslararasılaşma
stratejisi bağlamında dünyanın farklı ülkelerinden çocuk koruma alanında çalışan kurumlarla
ve uzmanlarla tanışılmıştır. Bu çerçevede, Hayat Sende’nin şeﬀaﬂık politikası, çocuk koruma
politikası ve görsel kullanım politikasının uluslararası standartlarda ulaşması için çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2017 yılı içinde Çocuk Koruma Politikası’nın uluslararası
standartlara uygun bir şekilde hazırlanması, tasarımlanması ve bastırılması sağlanmış, iç ve
dış paydaşlar tarafından sahiplenilmesi için çalışılmıştır.
Ülkemizde çocuk alanında çalışan kurum ve kuruluşlara örnek olması temenni edilen çalışma
internet sitesine yüklenmiş olup, yayına http://bit.ly/2AFC2Ch bağlantısından
ulaşılabilmektedir.

5.2.5.5. Görsel Kullanım Politikasının Oluşturulması
Görsel Kullanım Politikası, vaka analizleri ve görsel materyallerin kullanımı için hazırlanmış
bir politikadır. Tüm yazılı ve görsel materyallerde çocuk ve gençlerin yüksek yararını
gözetmek, deneyimlerini veya kimliğini betimleyecek herhangi bir materyalde, kişinin kimliği
ve onurunun korunmasını sağlamak, ilgili tüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi başta olmak üzere, uluslararası ve ulusal mevzuata ve etik değerlere uygun
olacak şekilde gerçekleştirmek amacı ile alana kazandırılmıştır.
Ülkemizde ilk defa bir sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan ve çocuk hakları alanında
yol gösterici olmasını hedeﬂediğimiz yayın, Hayat Sende Derneği sitesine yüklenmiştir.
Yayına http://bit.ly/2iDO72x bağlantısından ulaşılabilmektedir.

5.2.5.6. 100 Yurttan Ses Kampanyası
“100 Yurttan Ses: Koruma Deneyimi Olan Gençler Anlatıyor” kampanyasının amacı, koruma
deneyimi olan bireylerin öğrenme, gelişme, özgüvenlerini artırma, koruma deneyimi olan
diğer bireylerle etkileşime girmeleri ve Çocuk Koruma Sistemine geri bildirim vermeleri için
oluşturulmuş bir kampanyadır. Kampanyanın diğer bir amacı da, koruma deneyimi olan
bireylerin karşılaştığı etiketlenme ve sosyal dışlanmayı azaltmak için seslerine toplumun
kulak vermesini sağlayarak toplumda ve kamu karar alıcı ve uygulayıcılarında farkındalık
oluşturmadır.
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100 Yurttan Ses Kampanyası kapsamında 18 başvuru alınmıştır. Bu bireylerden beş tanesinin
hikayesi alınmış ve https://www.hayatsende.org/blog/ adresinde yayımlanmıştır. Bunun yanı
sıra, youtube kanalında da korumadan ayrılan yedi bireyin deneyiminin aktarılması
sağlanmıştır. 2018 yılında da adı geçen kampanyaya dönük çalışmalara devam edilecektir.

5.2.6. Ağlar ve Platformlar Birimi Çalışmaları
Hayat Sende olarak sivil toplum kuruluşları arasında yenilikçi uygulamaların ve uzmanlık paylaşımının
desteklenmesi ve hedef kitlemizin sorunları hakkında etkili savunuculuk yapılabilmesi amacıyla ulusal
ve uluslararası ağların içinde yer alınmaktadır. Bu çerçevede, 2015 yılında Hayat Sende bünyesinde
Ağlar ve Platformlar Birimi kurulmuş ve ağ ilişkileri konusunda kapasite geliştirilmiştir. Halen Hayat
Sende olarak katılım sağlanan ağlar aşağıdaki gibidir.
● Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
● Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu
● Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar
● Bilgi Genç Sosyal Girişimciler Ağı
● Türkiye küçük Millet Meclisi
● Ulusal Gençlik Parlamentosu
● Ulusal Gönüllülük Komitesi
● Uçan Süpürge Çocuk Gelinler Platformu
● Şebeke: Gençliğin Katılımı Projesi
● Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi
● Family for Every Child
● Ashoka Vakfı Sosyal Girişimciler Ağı
● Asia21
● Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)
● International Foster Care Organisation (IFCO) - Uluslararası Koruyucu Aile Örgütü
● Eurochild Network
● Better Care Network (BCN)
Hayat Sende tarafından 2017 yılında ise biri ulusal, üçü uluslararası olmak üzere dört ağa katılım
sağlanmıştır. Katılım sağlanan ilk ağ olan Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın genel amacı çocukların tüm
potansiyellerini gerçekleştirebildikleri, haklarını tüm anlamıyla kullanabildikleri ortamı oluşturmak,
engelli çocukların toplumsal hayata katılımı için destek sağlamaktır. Ağ çalışmalarının hedeﬁ Balkan
ülkeleri ve Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, veri sistemlerinin iyileştirilmesi, stratejik
izleme yapılması olarak belirlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında Ağ’ın faaliyetleri UNICEF tarafından
desteklenecektir. Ağ’a 2017 yılında katılma kararı alan Hayat Sende Derneği, farklı çalışma
gruplarından “Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunma Çalışma Grubu”nda yer almaktadır. Hayat
Sende’nin ağa katılımdaki ana amacı koruma altında yetişen engelli çocukların sorunları ve çözüm
önerilerine ilişkin kapasite geliştirmektir.
2017 yılı içinde katılım sağlanan ikinci ağ ise, IFCO - Uluslararası Koruyucu Aile Örgütüdür. Örgüt,
dünya çapında koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için kurulmuş olup gençler,
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koruyucu aileler, alanda çalışan profesyoneller ve karar-alıcılar, gönüllüler, medya arasında çokkültürlü bir platform kurulması ve bilgi alışverişinde bulunulması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Örgüt tarafından ayrıca yıllık olarak Avrupa ve Dünya Konferansları düzenlenmektedir. Bu noktada
IFCO, koruyucu aile bakım modeline ilişkin uzmanlaşmış yapısıyla önemli bir rol üstlenmekte,
paydaşlar arasında çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap veren bir koruyucu ailelik sisteminin
oluşturulmasına katkı sunmaktadır.
Hayat Sende olarak IFCO’ya katılımdaki ana amaç, uluslararası alanda süregiden yenilikçi çalışmaların
incelenmesi ve ülkemize aktarılmasıdır. Ayrıca, IFCO’nun uzman havuzunun ilerleyen dönemde
ülkemizde gerçekleştirilebilecek kapasite geliştirme eğitimlerinde kullanılması hedeﬂenmektedir. Bu
kapsamda Hayat Sende olarak 1-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen IFCO-2017
Dünya Konferansı’na katılım sağlanmıştır.
Hayat Sende olarak katılım sağlanan bir diğer ağ ise Eurochild’dır. Eurochild karar-alıcılar ve politika
yapıcılar ile iş birliği içerisinde çocuk hakları adına savunuculuk yapan bir örgüt olup kamu politikalarını
etkilemeyi, üyelerin kapasitelerini artırmayı, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımının yanı sıra ortak
araştırma projeleri yürütülmesini sağlamaktadır. Eurochild hak temelli yapısı ve Avrupa özelinde
savunuculuk çalışmaları ile alanındaki öncü ağlardandır. Avrupa’da çocuk koruma alanında yaşanan
dönüşümde payı yüksek olmak ile birlikte halen personel eliyle bakımın sonlandırılması, çocuklara ve
önleyici hizmetlere yapılacak düzenli yatırımlar ile çocuk refahının refah seviyesinin artırılmasını
savunmaktadır.
Hayat Sende olarak Eurochild’ın 2016 yılında düzenlediği konferansa katılım sağlanmasının ardından
üyelik başvurusu yapılmış, 2017 yılı içinde de üyelik gerçekleşmiş ve veritabanlarına erişim ile etkileşim
desteği alınması sağlanmıştır. Hayat Sende’nin Eurochild’a girmekteki amacı, Avrupa’da hak temelli
savunuculuk yapan ve başarılı sosyal kampanyalara imza atan, farklı paydaşlar arasında koordinasyon
sağlayarak çocuk merkezli politikalar geliştiren örgütün içinde yer almanın Hayat Sende’nin bu
alandaki kapasitesini artırmaktır.
Hayat Sende olarak 2017 yılında katılım sağlanan son ağ ise, Çocuklar İçin Daha İyi Bakım Ağı - Better
Care Network (BCN)’e üye olunması olmuştur. BCN, alternatif bakım için prensiplerin uygulanmasının
desteklenmesi, çocuk bakımı ile ilgili politika ve pratiklerin teknik araştırmasının geliştirilmesi, politikayı
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ve uygulamayı bildiren kapsamlı bir çocuk bakım araştırma gündeminin hayata geçirilmesi ve
sunumunun kolaylaştırılması, çocuk bakım uygulamalarında iyileşme ile sonuçlanan sosyal norm ve
davranışlarda meydana gelen olumlu değişikliklere katkıda bulunulmasına dönük çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
BCN Ağı’nın kendine ait bir dosya veri tabanı bulunmaktadır. Bu veri tabanında ülkelere, bölgelere
veya çocuk koruma alanında incelemek istenen konuya göre arama yapılabilmektedir. Hayat
Sende’nin ağa girmekteki amacı, çocuk bakımına ilişkin yenilikçi uygulamaların taranması ve
ülkemizde yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye’den bu alanda veri tabanda yer alan ilk ve tek sivil toplum
örgütü Hayat Sende olmuştur.
Hayat Sende olarak 2017 yılında katılım çalışmaları sağlanan son oluşum ise Ulusal Ajans tarafından
yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti Ağına başvurmak olmuştur. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), 17-30
yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde 2-12 ay süreyle kamu yararına projelerde
gönüllü olarak çalışmasını ve bu yolla kendini geliştirmesini amaçlayan bir AB Gençlik Programı’dır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti’yle birlikte gençler kendilerini hem dil konusunda hem de sosyal konularda
geliştirme fırsatını yakalayacaklardır.
Hayat Sende Derneğini AGH programına akredite kuruluş haline getirerek, kurum bakımından ayrılmış
veya hâlâ kurumda kalmakta bulunan gençlerin, yurt dışına çıkıp, kendilerini geliştirme yönünde bir
fırsat oluşturmak amaçlanmış ve yıl boyunca çalışmalarına devam edilmiştir. Yeni yıl itibarıyla,
projelerde gönderici kuruluş olup, gençlerin AGH tecrübesi yaşamak yolunda dernek olarak destekçisi
olmak amaçlanmaktadır. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından başvurusu tamamlanan ağa 2018 yılı
içinde tam üye olunması hedeﬂenmektedir.

5.2.6.1. Katılım Sağlanan Çalışma Ziyaretleri ve Konferanslar
5.2.6.1.1. Alman Çocuk Koruma Sisteminin İncelenmesi Ziyareti
Hayat Sende Derneği, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın
1958’den beri yürüttüğü bilgilendirme gezilerinden “Almanya’da Çocuk Hakları”
konulu bilgilendirme gezisine, 7-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya’da
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çocuk alanında çalışan kuruluşların faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla
katılım göstermiştir. Program, çocuk alanında çalışan Berlin ve Leipzing’de bulunan
kurum/kuruluş ve STK ziyaretlerini kapsamaktadır. Çocuk ve gençlerin
desteklenmesi, hak savunuculuğu ve çocuk alanında yürüten projelere hibe
sağlanması amacıyla 1972’den bu yana çalışmalar yürüten Alman Çocuk Yardım
Kurumu’na ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kapsamda çocuk koruma
sisteminde devlet yapısını incelemek üzere ziyaretler de gerçekleştirilmiştir. Kurum
bakımından ayrılma yaşı Almanya’da 27 olmak ile birlikte 18 yaş sonrası verilmeye
devam edilen destekler ile birlikte gençlerin sosyal uyumları ve topluma geçiş
sürecinde daha az sorunla karşı karşıya kalmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda
sığınmacı ve mülteci çocuklara ilişkin, ailesi olmadan Almanya’ya refakatsiz gelen
40 bin çocuk 20 bin genç yetişkin bulunmakta ve bunların tamamı çocuk koruma
sistemi içerisinde bir şekilde desteklenmekte olduğu anlatılmıştır.

5.2.6.1.2. İslam Bağlamında Bakım Modelleri Çalıştayı ve Endonezya
Ziyareti
Hayat Sende Derneği, 19-22 Eylül tarihleri arasında Endonezya’nın başkenti
Cakarta’da İslam Bağlamında Bakım Modelleri Çalıştayı’nda Family for Every Child
Ağı’nın Müslüman üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye, Endonezya, Ürdün, Mısır,
Lübnan ve Kırgızistan’dan gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, devlet
korumasındaki çocukların gelişmiş ülkelerin büyük oranda terk ettiği kurum
bakımında değil, aile ve toplum temelli bakım modellerinde hayata hazırlanmaları
için Hayat Sende öncülüğünde bir proje tasarlandı. Hayat Sende’nin çocuk
koruması alanındaki deneyimleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan İslam ülkelerinde
yaşayan kurum bakımında kalan çocuk ve gençlerin uluslararası standartlara
uygun olarak aile yanında hayata hazırlanması için diğer STK’lara aktarılması
hedeﬂenmiştir. Üzerinde çalışılan taslak proje, Hayat Sende öncülüğünde 6 ülkeden
11 sivil toplum çalışanının katılımıyla daha da somuta büründü.
Endonezya’da düzenlenen çalıştay dahilinde, tartışmaya açılan ve öne çıkarılan
konuların projeleştirilmesine başlandı. Bu bağlamda, ulusal düzeyde ülkelerin

20

DERNE

2017 YILI FAALİYET RAPORU

ihtiyacına uygun olarak çocuk koruma alanında kapasite artırıcı çalışmalar
şekillendirilmekte, bölgesel olarak ise Hayat Sende’nin inisiyatiﬁyle çocuk-dostu
yatırım ve aile temelli alternatif bakım modelleri konusunda 2018 yılı itibarıyla
bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda savunuculuk yapılması
planlanmaktadır.
Çalıştay kapsamında Muhammadiyah Vakfı’nın organize ettiği Aile Temelli Bakım
konulu Panel’de ülkemizde çocuk koruma sisteminin geçirmekte olduğu dönüşüm
ve Hayat Sende’nin sistemin iyileştirilmesi adına yaptığı bütüncül çalışmalar ve
projelerden iyi örneklerin paylaşımı konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Özellikle
Türkiye’de fakirlik sebebiyle çocukların kurum bakımına alınmaması ve aile
yanından destek konusuna Hayat Sende’nin verdiği önemin altı çizilmiştir.
Endonezya’daki genel durum ise, Save the Children’ın hazırladığı rapora göre,
ülkede çocuk bakımından sorumlu kurumların sayısı 5.000 ile 8.000 arasında
değişmekteyken, bu kurumlar Endonezya genelinde yarım milyon çocuğun
bakımını yürütmektedir. Devlet, özel ve dini kurumların ve vakıﬂarın işlettikleri
kurumlar olarak birbirlerinden ayrılmaktadır. Her altı çocuktan biri kurum
bakımında kalırken, çocukların büyük çoğunluğunun en az bir ebeveyninin sağ ve
sadece yüzde 6’sı gerçekten yetim olduğu belirtilmektedir. Ailelerin çocuklarını yurt
ve yuvalara bırakma nedenlerinin başında, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını tek
başlarına karşılama konusunda yetersiz hissetmeleri ve yaşadıkları bölgede okul
olmaması gelmektedir. Bu sebeple, kurum bakımındaki çocukların büyük
çoğunluğu okul çağında ve yüzde 85’i 10 ile 17 yaşları arasındadır. Endonezya’da
yer alan din-temelli Muhammadiyah Vakfı aile temelli hizmetlerin öneminin
farkındalığına sahip ve hükümet ile birlikte koruyucu ailelik mevzuatının
oluşturulması ve 2018 yılı itibarıyla koruyucu aile bakım modelinin uygulanması
adına savunuculuk çalışmaları da yapmaktadır.
Çalıştaya ilişkin blog yazısına https://hayatsende.org/blog/genel/baskalarinincocuklarini-sevmek-iste-hayat-sende-424.html linkinden ulaşabilirsiniz.
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5.2.6.1.3. Family for Every Child Genel Kurul Toplantısı ve Guatemala
Çocuk Koruma Sistemi İnceleme Ziyareti
Hayat Sende Derneği olarak, Family for Every Child üyeleri ile 9-13 Ekim 2017
tarihleri arasında Guatemala City’de Genel Kurul Toplantısı vasıtasıyla bir araya
geldik. Guatemala’da Virgen de la Asunción’da yaşanan trajik yurt yangını ve
sonrasında medyada çokça yer bulan istismar olaylarının yarattığı etki ile bölgede
ivme kazanan Çocuk Koruma Reformu’nun destekçisi olarak, Hayat Sende alandaki
deneyimlerini, aile temelli modellere geçiş için yapılan yenilikçi çalışmaları sadece
Guatemala ile değil farklı kıta, kültür, din ve coğrafyalardan 30 ülkeden sivil toplum
çalışanları ile paylaşmıştır.
Family for Every Child Genel Kurulu sırasında Ağın yönetim kurulu ve başkanının
seçimi için tam üye olarak oy kullanılmış, Ağ Sekreteryası ve üyelerle bir araya
gelinerek devam eden ve başlanması planlanan üyelerin yürüttüğü projeler
konusunda bilgi alış verişi ve iş birliği olanakları konuşulmuştur. Ağ bünyesine 2017
yılı itibarıyla katılım sağlayan yeni üyeler ile tanışılarak, çocuk koruma alanında
yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi sahibi olunmuştur. 2017 yılında Ağ’a katılan
Liberya, ABD, Birleşik Krallık ve Fas’tan sivil toplum kuruluşları ile Hayat Sende’nin
iş birliği alanını genişleteceği ve farklı kültürlerde çocuk koruma sistemlerini
inceleme fırsatı bulacağı öngörülmektedir.
Genel Kurul kapsamında, Family for Every Child Ağı Guatemala üyesi CONACMI’nin
Psikosoyal Yardım Merkezi ziyaret edilmiştir. CONACMI, sözkonusu merkezde
adalet sisteminden yönlendirilen istismara uğramış çocuklar için psikososyal bakım
hizmeti sunmaktadır Bu çalışma tıp, psikoloji, sosyal hizmet ve hukuk alanlarındaki
üniversite öğrencileri ve profesyoneller tarafından desteklenmektedir. Hayat
Sende’nin iş birliği içerisinde olduğu CONACMI, Virgen de la Asunción yurdunda
çıkan ve 19 kız çocuğunun ölümüne sebep olan yangından çok evvel yurt ve
yuvaların kapatılması ve çocukların aile yanında desteklenmesini savunmaktadır.
Guatemala’da trajik yurt yangını ve çalışma ziyareti hakkındaki blog yazısına
https://hayatsende.org/blog/genel/yurtlarda-aciyan-degil-gercekten-yanancanlar-var-guatemala-ornegi-431.html linkinden ulaşabilirsiniz.

5.2.6.1.4. Uluslararası Koruyucu Aile Örgütü Konferansı ve Malta Ziyareti
Malta’da 1-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Koruyucu Aile
Organizasyonu (IFCO) tarafından düzenlenen IFCO 2017 Dünya Konferansı’na
Family for Every Child Ağı’ndan alınan ﬁnansal destek ile Hayat Sende Derneği
olarak katılım gösterilmiştir. Konferansta yer verilen ana başlıklar; koruyucu aile
sisteminin geliştirilmesi, toplum destekli bakım sisteminin geliştirilmesi, uluslararası
evlat edinme ve çocuk koruma sistemlerinin değerlendirilmesi idi. Konferansın
öncelikli mesajlarından bir tanesi hiçbir çocuğun gerçekten ihtiyacı olmadığı
müddetçe ailesinin yanından ayrılmamasıdır. Çeşitli sebeplerle tek başına çocuk
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yetiştirmek zorunda kalan ya da rehberliğe ihtiyacı olan ebeveynler önce toplum
destekli hizmetlerle güçlendirilmelidir.
Konferansta bahsedilen ve önemli olan birkaç konu daha kısaca belirtilecek olursa:
Devlet korumasından ayrılan gençlerin topluma adaptasyon sürecinde de
desteklenmesi gerekmektedir. Hindistan’ da bu konu üzerinde çalışan Udayan Care
kurum bakımından ayrılan çocuklara ilgi alanları ve yeteneklerine göre iş
sağlanması, ev yaşamına alışması, birey olarak toplumda yaşamını sürdürebilmesi,
sosyal ilişkilerini geliştirmesi gibi konularda destek olmaktadır.
Özellikle yoksul ülkelerde kurulan büyük yatılı kurumlar, uluslararası evlat
edinmede olduğu gibi salt amacı çocukların refahı olmayan bir sektöre hizmet
edebilmektedir. Özellikle batılı ülkelerce ﬁnanse edilen bu yatılı kurumlar, anne
babası olan çocukların ülke şartlarına göre daha iyi bakılması amacıyla bırakıldığı
kapalı kurumlar. Bağışlanan paraların çocukların bakımı için harcanmaması da son
yıllarda ortaya çıkan skandallarla gün yüzüne çıkmış acı bir gerçek.
Konferansta bahsedilmeyen ancak sunulan bilgiler ışığında düşünülmesi gereken
konu ise sığınmacı çocukların bakımıdır. Özellikle ülkemizde bulunan yüz binlerce
sığınmacı çocuğa da dili, dini, ırkı, sosyal çevresi fark etmeksizin ‘Her çocuğa bir
aile’ prensibi ile bakım sağlanması amaçlanmalıdır.
IFCO 2017 Dünya Konferansı üzerine hazırlanan blog yazısına https://
hayatsende.org/blog/genel/koruyucu-aile-konferasinin-ardindan-445.html
linkinden ulaşılabilir.

5.2.6.1.5. ARABCAN Konferansı ve Birleşik Arap Emirliklikleri Ziyareti
Hayat Sende olarak, 19-22 Kasım 2017 tarihlerinde Dubai’de ISPCAN (International
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) ve Dubai Kadın ve Çocuk
Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ARABCAN (Arap Bölgesinde Çocuk İhmal ve
İstismarının Önlenmesi) Konferansına katılım gösterilmiştir. Konferans kapsamında
Family for Every Child - Her Çocuğa Bir Aile Ağı ile Hayat Sende Derneği’in üzerinde
çalıştığı İslam ülkelerinde aile temelli bakım modellerinin desteklenmesi projesinin
sunumunu gerçekleştirilmiştir. Aile yanında, sevgiyle ve güvenle büyümenin her
çocuğun hakkı olduğu vurgulanmıştır.
ARABCAN Konferansı, Hayat Sende Derneği için çocuk ihmal ve istismarı üzerine
Arap Bölgesinden konuşmacılar, politika-yapıcılar, sivil toplum çalışanları ile bir
araya gelme bağlamında oldukça verimli geçmiştir. Arap ve İslam ülkelerinde aile
temelli alternatif bakım modellerinin desteklenmesi projesi daha geniş bir çevre ile
paylaşılmıştır. Hayat Sende, uluslararası alandan iyi örneklerin paylaşılması ile her
fırsatta öğrenilenlerin paylaşılması ve birlikte hareket etmek için iş birliği
olanaklarının takipçisi olacaktır.
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Konferans hakkında hazırlanan blog yazısına https://hayatsende.org/
blog/genel/arabcan-konferansi-ve-cocuga-karsi-siddet-uzerine-izlenimler-451.html
linkinden ulaşabilirsiniz.

5.2.6.1.6. Ukrayna Çocuk Koruma Sisteminin İncelenmesi Ziyareti
Hayat Sende Derneği, 22-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Ukrayna’nın başkenti
Kiev’de ulusal ve uluslararası düzeyde çocuk koruma alanında çalışan sivil toplum
kuruluşlarına 5 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ukrayna Çocuk
Koruma Sistemi’nin incelenmesi ve karşılıklı bilgi paylaşımı, ağ oluşturmanın
amaçlandığı ziyaret, Ukrayna-Türk İşadamları Derneği’nin destekleriyle hayat
bulmaktadır Bu bağlamda, Hayat Sende’nin ziyarette bulunacağı çalışma
alanındaki STK’lardan bazılar şöyledir: Partnership for Every Child Ukrayna, Hope
and Homes, One Hope, Ukrayna Ombudsmanlık Çocuk Hakları Merkezi ve Ulusal
Çocuk Konseyi, Step by Step Foundation, Rodyna, Child Wellbeing Fund ve SOS
Children Villages.

5.2.7. Gönüllü Yönetim Birimi Çalışmaları
5.2.7.1. Ulusal Gönüllülük Komitesi Yuvarlak Masa Toplantısı
Hayat Sende Derneği olarak 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde İstanbul’da Ulusal
Gönüllülük Komitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Gönüllülüğün Yaygınlaşması”
Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılım gösterilmiştir. Toplantıda ele alınan konular; Türkiye’de
gönüllülüğün yaygınlaştırılması önündeki engeller, sürdürülmesini sağlayan faaliyetler ve
yaygınlaşması için geliştirilebilecek öneriler olarak üç başlık altında toplanmıştır. Toplantı
sonrasında Hayat Sende Derneği olarak Ulusal Gönüllülük Komitesi’ne üye olunması kararı
alınmış ve üyelik talebinde bulunulmuştur.

5.2.7.2. TEGV, Greenpeace ve Habitat Derneği İnceleme Ziyaretleri
27 Kasım 2017 tarihinde sistemli bir Gönüllü Yönetim Birimi oluşturabilmek adına Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Ankara’da bulunan Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’nda
görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda yeni gönüllülere yönelik tanışma toplantılarının
detayları, gönüllü eğitimlerinin içeriği ve gönüllü motivasyonuna dair mekanizmalar
görüşüldü.
İstanbul’da 5 Aralık 2017 tarihinde Habitat Derneği ile gönüllü iş süreci üzerine görüşme
yapıldı. Dernek kapsamında yürütülen projelere gönüllünün entegre edilme sürecine dair
bilgilendirilme sağlandı.
Hayat Sende Derneği olarak 6 Aralık 2017 tarihinde Greenpeace Gönüllü Koordinatörü ile
kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen çalışma ziyaretinde gönüllü
yönetimine ilişkin; beklenti yönetimi, gönüllü birimleri, ödül mekanizmaları, sosyal medya
yönetimi, gönüllü politikası ve kurum içi davranış modelleri konu başlıkları ele alındı.
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5.2.7.3. Genç Gönüllüler Platformu
Hayat Sende Derneği olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli gönüllü ilanlarının yer aldığı
Genç Gönüllüler Platformu’na üyelik gerçekleştirildi. Platform yetkilileri tarafından belirlenen
bir tarihte tanışma toplantısı düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

5.2.8. Kaynak Geliştirme Birimi Çalışmaları
5.2.8.1. İstanbul Maratonu Koşusuna Katılım
Hayat Sende Derneği olarak 2016 yılı içinde Açık Açık Platformuna dahil olunmuştur. 2017
yılında ise, Açık Açık’ta yer alan sivil toplum kuruluşlarının Adım Adım Yardımseverlik Koşusu
Platformundan yararlanabilmesi için karar alınmasını müteakiben, Hayat Sende Derneği
olarak spor aracılığıyla kaynak geliştirme çalışmaları hedeﬁ doğrultusunda adı geçen
platformda yer alınması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede, 12 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen İstanbul Maratonuna Hayat Sende’nin
gönüllü koşucular aracılığıyla katılım sağlamasını teminen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmaların neticesinde, bireysel ve kurumsal koşu takımlarının koruma altındaki çocuk ve
gençler için koşması sağlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda İstanbul Maratonunda 207
Hayat Sende koşucusu ile katılım sağlanmıştır. Kurumsal olarak koşuda Hayat Sende adına
koşan ﬁrma ve sivil toplum örgütleri olarak Joker Gönüllüleri, Anel Grup, Çelikel Eğitim Vakfı,
Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Kleidco, Publica İletişim Topluluğu, Demgoodcoﬀee katılım
sağlamıştır. Bireysel koşucular kısmında ise, Türkiye’nin dört bir yanından koruyucu aileler,
evlat edinen aileler, korumadan ayrılan bireyler, gönüllü destekçiler katılım sağlamıştır.
Hayat Sende koşucularının koşuda giyeceği tişört ve buﬄar için Kleidco ﬁrması tarafından
sponsorluk sağlanmıştır.
Bu çalışmaların sonucunda, İstanbul Maratonu’nda Adım Adım İyilik Peşinde Koş platformu
aracılığıyla “Geleceğe Koşanlar Burs, Kamp ve Mentorluk Projesi”ne 178.284 TL bağış
toplanmıştır. Elde edilen gelirle, üniversite okuyan koruma altındaki 45 gencin burs, kamp
ve mentorluk programdan yararlanması için gerekli fon sağlanmıştır.
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5.2.8.2. Ruhun Yolculuğu Sergisi
Fotoğraf sanatçısı Zeliha Öztürkkan tarafından dünyanın farklı ülkelerinde çocuklar yararına
“Ruhun Yolculuğu” sergisi açılmakta ve sergilerde satılan fotoğraﬂarın gelirleri çocuk alanında
çalışan sivil toplum örgütlerine bağışlanmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde Ankara, İstanbul
ve Ayvalık’ta sergiler açılmış ve sergilerin gelirleri Hayat Sende ile Koruyucu Aile, Evlat Edinme
Derneğine bağışlanmıştır.

5.2.8.3. Seramik Satışı
İstanbul’da bulunan Hayat Sende gönüllüleri tarafından üretilen seramiklerin Doğuş
Center’da Derneğe bağış karşılığında satılması sağlanmıştır. Ayrıca, üretilen seramiklerin
bağışçılara gönderimi de gerçekleştirilmiştir.

5.2.8.4. Akbanklı Gönüllüler Örgü Atölyeleri
Akbanklı Gönüllüler tarafından üretilen örme oyuncak, atkı, bere, kaşkol gibi ürünlerin
Akbank’ta stantlar açılarak bağış karşılığı satılması sağlanmıştır. Akbanklı Gönüllüler
tarafından ayrıca koruyucu aileliği tanıtıcı bir konferans düzenlenmiştir.

5.2.8.5. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Avukatları Sergisi
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları tarafından geliri Hayat Sende’ye
bağışlanmak üzere daha önce ziyaret ettikleri ülkelerdeki hediyelik eşyaların bağış karşılığı
satılması sağlanmıştır.

5.2.8.6. Garanti Bankası Gönüllü Yoncalar Semineri
Garanti Bankası Gönüllü Yoncalar Grubu tarafından banka çalışanlarına yönelik olarak
İstanbul Koruyucu Aile Derneği ile birlikte “Koruma Altındaki Çocuklar ve Aile Temelli
Hizmetler” sunumu gerçekleştirilmiştir. Sunumu müteakiben Gönüllü Yoncalar tarafından
derneklere bağış yapılmıştır.

5.2.8.7. Doğum Günü Bağış Kampanyaları
Hayat Sende’nin bireysel destekçileri tarafından oluşturulan doğum günü bağış
kampanyalarıyla 11 destekçi 2017 yılında 11.150 TL bağış toplanmıştır. Kampanyalarda
“Bana hediye almayın, koruma altındaki bir çocuğun hayatına katkıda bulunun.” vurgusu
yapılmıştır. Söz konusu kampanyalar www.banaenguzelhediye.com adresinden
oluşturulmaktadır.

5.2.8.8. Mutlu Gün Kartları
Hayat Sende’nin e-mağazasından veya fonzip.com/hayatsende/sertiﬁka adresinden
alınabilen mutlu gün kartlarıyla 2017 yılında toplamda 9.800 TL’lik bağış alınmıştır. Ayrıca,
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mutlu gün kartlarının set halinde derneğin bağışçılarına gönderilmesi yapılmıştır.

5.2.8.9. Düzenli Bağışçılığın Geliştirilmesi Çalışmaları
Hayat Sende olarak 2016 yılında Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nın katkısıyla Kaynak
Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi yürütülmüştür. Bu projede öğrenilen
deneyimlerin 2017 yılında da Hayat Sende’nin kaynak geliştirme kapasitesinin artırılması
amacıyla kullanılması sağlanmış olup, derneğin bireysel bağış kapasitesinin aylık 25 bin TL
civarına erişmiştir.

5.2.9.1. Destek Hizmetleri Birimi Çalışmaları
Destek Hizmetleri Birimi tarafından oﬁsin temiz ve düzenli olması, derneğin kırtasiye ve diğer
materyallerinin tertipli bir şekilde korunması, dernek demirbaşlarının takibi ve güvenliği,
internet, yazıcı, bilgisayar, antivirüs yazılımlarının bakımı ve güncellenmesi, oﬁsin ﬁziki
güvenliğinin sağlanması ve alarm sisteminin çalışır durumda tutulması, oﬁs çalışanları ve
gönüllülerinin yemek hizmeti, posta hizmetlerinin koordinasyonu çalışmaları sağlanmıştır.
Derneğin bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, oﬁs mobilyaları ve bilgisayarları yenilenmiştir.
Dernek bünyesinde farklı yazılımların kurulması ve kullanılması sağlanmış, teknolojiye uyum
konusunda çalışan ve yöneticilere düzenli aralıklarla eğitim ve değerlendirme yapılmıştır.
Ayrıca, Dernekte alarm sistemi bir sponsor aracılığıyla kurulmuş ve derneğin ﬁziki
güvenliğinin artırılması sağlanmıştır.

5.3. Denetleme Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar
Hayat Sende’nin sunduğu hizmetlerin mevzuata uygunluğunun ve uluslararası standartlarda mali
şeﬀaﬂığının sağlanması için Denetleme Kurulu tarafından her yıl denetleme yapılmaktadır. Bu çerçevede,
Denetleme Kurulu tarafından Hayat Sende’nin hizmetlerinin Hizmet Standartlarının oluşturularak internet
sitesinde yayınlanması önerisi çerçevesinde 2017 yılında internet sitesinde Hizmet Standartlarına ilişkin
sayfa oluşturulmuş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. İlgili sayfaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
http://bit.ly/2BhaNAr
Hayat Sende’nin şeﬀaﬂık ve hesap verebilirliğinin sağlanması için geçmiş yıllarda Denetleme Kurulu raporları,
beyannameler ve faaliyet raporları siteye yüklenmiş, 2016 yılında ise Türkiye’nin şeﬀaﬂık platformu Açık
Açık’a girilmiştir. 2017 yılına ilişkin olarak ise derneğin bağımsız denetim hizmeti alınması için gerekli
araştırma yapılmış ve 2018 yılı Ocak ayında ilgili denetimin yapılması için anlaşma sağlanmıştır. Bağımsız
denetim raporunun da her yıl düzenli olarak siteye yüklenmesi için çalışma gerçekleştirilecektir.
Hayat Sende’nin şeﬀaﬂığının artırılması için yapılan bir diğer çalışma da Dernek bünyesinde bir Şeﬀaﬂık
Hattının kurulmasıdır. Önceki yıllarda hazırlanmış olan Hata, Hile, Usulsüzlük, Yolsuzluk ve Şikayetlerde
İzlenecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge çerçevesinde internet sitesine Şeﬀaﬂık Hattına ilişkin gerekli
bilgilendirmenin yapıldığı bir altyapı oluşturulmuş ve herkesin kolayca erişebilmesi ana sayfaya
yerleştirilmiştir. Şeﬀaﬂık Hattına yapılan başvuruların doğrudan Denetleme Kurulu üyelerinin e-postalarına
bildirilmesine ilişkin güncellemeler yapılmıştır.
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6. Kurumsal Destekçilerimiz
2017 yılında Hayat Sende’nin kurumsal bağışçı kapasitesinin artırılması için çalışmalara devam edilmiş ve bu
doğrultuda KasapDöner, Kleidco, Joker Mağazaları, Hasbro, Atılım Üniversitesi gibi kurumlarla ortaklaşa çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların amacı korumadan ayrılan bireylerin istihdam ve eğitim olanaklarını artırmak ve
koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modellerine ilişkin farkındalık artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek olmuştur.
● Açık Açık
● Adım Adım
● Akbank
● Anel Grup
● Ankara Altınel Hotel
● Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
● Ashoka Vakfı
● Atılım Üniversitesi
● Aydeniz Grup
● Aydeniz İnşaat
● Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi
● Çelikel Eğitim Vakfı
● Dalyan Vakfı
● Demgoodcoﬀee
● Etkileşim İletişim
● Family for Every Child
● FNSS
● Garanti Bankası Gönüllü Yoncalar
● Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
● HOP Ajans
● Johnson Diversey
● Joker Mağazaları
● Kasap Döner
● Keten Holding
● Kiğılı
● Kleidco
● Ölçer & Aksoy Harita Bilgi Sistemleri İnş. Taah. Ltd. Şti.
● Pikan Ajans
● Publica İletişim Topluluğu
● Sabancı Vakfı
● Sigortaland
● Sivil Toplum için Destek Vakfı
● TED Üniversitesi
● Tur Assist
● Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği
● İstasyon TEDÜ Sosyal İnavasyon Merkezi
● UPS Vakfı
● YAŞÖM- Doğu Batı Kampı
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7. 2017 Yılı Bütçesi
1. Gelirler (TL)
43.515,86 ₺
1.850,00 ₺
43.515,86 ₺
0,00 ₺
11.089,13 ₺
2.419,91 ₺
0,00 ₺
445.077,84 ₺
445.077,84 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
588,19 ₺
0,00 ₺
629,86 ₺
1.403,95 ₺

1.1. Önceki Yıldan Devreden Gelir:
1.1.1. Kasa:
1.1.2. Banka:
1.1.3. Alacaklar:
1.2. Üye Ödentileri:
1.3. Yurt Dışından Alınan Yardımlar:
1.4. Kamu Kuruluşlarından 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 :

504.724,74 ₺

1. Giderler (TL)
2.860,26 ₺
44.872,66 ₺
50.832,77 ₺
158.102,30 ₺
0,00 ₺
77.641,74 ₺
0,00 ₺
8.350,00 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
0,00 ₺
65.650,00 ₺
1.424,78 ₺
5.035,78 ₺
139,86 ₺
1.850,00 ₺
246.066,89 ₺
0,00 ₺

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 :

504.724,74 ₺

Hayat Sende, Türkiye’nin Şeﬀaﬂık Platformu Açık Açık’ın üyesidir.
https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/hayatsende
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Banka Hesap Numaralarımız
Vakıfbank Hesap Numaramız
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Ekonomi Bakanlığı Şubesi
TR21 0001 5001 5800 7300 1245 04

Hayat Sende
www.facebook.com/hayatsendedernegi/

twitter.com/hayat_sende

www.etkilesimltd.com

@hayat_sende_dernegi

Bağışlarınız
koruma altında
yaşayan çocukların
hayatına ışık olsun.

www.hayatsende.org

