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Hayat Sende Hakkında

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği 
(Hayat Sende), 2007 yılında devlet koruması 

altında yetişen bir grup idealist genç 
tarafından kurulmuştur. 

Kurulduğundan bu yana gerçekleştirdiği 
eğitimler, projeler, kamplar, sosyal 

kampanyalar yoluyla koruma altındaki 
çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan 

bireylerin hayatlarında önemli pozitif 
değişimler olmasına katkı sağlamıştır.



Faaliyetler

Hayat Sende Geleneksel Piknik Etkinliği, 
FNSS Fonu Sevgi Evleri Piknik 

Organizasyonları, 
2019 Hayat Sende Yıl Sonu Lansmanı, 

AIESEC  Stajyer Programı, 
Hayat Sende Koşucularıyla Makarna Partisi, 

Destekçilerimizle İftar Yemeği 
faaliyetlerimizi; 

60 koruma altındaki çocuk ve genç, 
30 maraton koşucumuz, 

145 destekçimiz ile gerçekleştirildik.



Projeler

Geleceğe Koşanlar 
Mentorluk Projesi
Dalyan vakfı desteğiyle 
yürüttüğümüz projede, koruma 
altındaki 46 üniversite öğrencisi 
gence, mentorluk uygulamaları 
yapılmıştır.

YouthBank Hub Savunuculuk 
Projesi - TOG
Koruma altındaki 45 üniversite 
öğrencisi ile; iki günlük lobi ve 
savunuculuk, iletişim, kampanya 
tasarımı, izleme güçlendirme 
gibi temel eğitimler 
gerçekleştirilmiştir.



STGM Birlikte Kapasite Geliştirme 
Projesi
Birlikte Projesi ile birlikte Hayat 
Sende Derneği kurumsal 
kapasitenin güçlendirmek için 
somut adımlar atmaya 
başlamıştır. Bu somut adımların 
başında 3 yıllık Stratejik Plan ve 
2019 Çalışma Programını 
hazırlama aşamasında dışarıdan 
bir göz olarak STGM’den destek 
almıştır. 

STGM’nin önerilerde bulunarak 
gelişmesine katkı sunduğu bu 
toplantılar derneğin Stratejik Plan 
ve Çalışma Programı geliştirme 
kapasitesini artırmıştır. Hayat 
Sende Derneği Birlikte Programı 
kapsamında hazırlamış olduğu 
iyileştirme planları ile kendisine 
ayna tutmaya çalışmış ve 
eksiklerini tespit etme ve çözüme 
kavuşturmak için harekete geçme 
noktasında büyük adımlar 
atmıştır.



Koruma Altındaki Gençler 
Akademisi Yaz Kampı (KAGA)
Gönüllü Hizmetler Derneği 
desteğiyle bursiyerlerimizle bir 
araya geldiğimiz ve çeşitli eğitim 
ve atölyeler gerçekleştirdiğimiz 
KAGA’ya koruma altındaki 
60 genç bursiyerimiz katılım 
sağlamıştır. KAGA Kampları ile
bursiyerlerimizin kaynaşmasını 
ve eğitimler ile farkındalık 
oluşumu sağlanmaktadır.

Akbank Şehrin İyi Hali Projesi 
‘Oyuncak Tasarlama Atölyesi’ 
Etkinliği
Ankara’da gerçekleştirilen bir 
günlük etkinlikte koruma
altındaki çocuklarla Akbank’ın 
Şehrin İyi Hali projesi 
gönüllülerinin bir araya 
gelmiştir. Etkinliğe 100 Şehrin İyi 
Hali Projesi gönüllüsü, 
50 koruma altındaki genç ve 
çocuk katılım sağlamıştır.



Çocuk Fonu
Deneyimden Çocuğa Projesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı 
fonuyla korumada altındaki 
18-25 yaş aralığındaki üniversite 
öğrencisi 20 gence; haklara 
erişim, savunuculuk ve 
eğitmenlik becerileri alanlarında 
beş günlük eğitmen eğitimi 
verildi. Birinci aşaması 2019 
yılında  yapılan projenin, 2020 yılı 
içerisinde tamamlaması 
planlanmaktadır.
15. Uluslararası Gençlik 
Parlamentosu 
‘Değişim-Dönüşüm’
Ulusal Gençlik Parlementosu 
‘değişim dönüşüm’ teması ile bu 
sene 15.sini düzenlediği
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
Türkiye’nin 81 ilinin farklı 
organizasyonlarından katılım
sağlayan genç delegeler 
arasında gönüllülerimizle 
birlikte yer aldık.



Savunuculuk ve Politika Belgesi 
Oluşturma Çalışmaları

EuroChild Genel Kurul Toplantısı
17 - 18 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Brüksel’de düzenlenen 
Eurochild yıllık Genel Kurul 
Toplantısı’na, biz de tam üye 
olarak katıldık ve diğer STK’ların 
paylaşımları ile ufkumuzu 
genişlettik. Bizim karşılaştığımız
problemlere Avrupa’da yer alan 
benzer derneklerin nasıl 
çözümler ürettiğini gözlemledik.

Çocuk Koruma Sisteminde 
Eğitim Hakkının Koruma 
Deneyimi Olan Gençler 
Tarafından Değerlendirilmesi 
Çalıştayı
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 
desteğiyle hayata geçirdiğimiz 
proje kapsamında, koruma 
altında yetişen ve üniversite 
eğitimine devam eden gençlerin 
gözünden eğitim hayatında 
yaşadıkları sorunları konuştuk.



Koruma Sonrası Rehber
‘Kurum Bakımından Topluma 
Geçişte Gençler Çalıştayı’ 
kapsamında; koruma altındaki 
çocuk ve gençlerin sahip
oldukları hakları bilmeleri ve 
haklara erişim mekanizmaları 
konusunda kapasite 
geliştirmeleri amaçlanarak, 
Koruma Sonrası Rehber 
hazırlanmıştır.

Ona Bir Ev Ver Kampanyası
Koruma altında yetişen 
gençlerin üniversiteye tekrar 
kalmaları ve atama beklemeleri 
gibi süreçlerde eşit ve güçlü bir 
şekilde, çağın gerekleri ile 
hayatlarına devam edebilmeler 
için Öğretmen Evleri’nde veya 
kamu kurumlarının 
misafirhanelerinde misafir 
edilmesi için kampanya 
yapılmıştır.



100 Yurttan Ses Kampanyası
Kampanya; koruma deneyimi 
olan 100 bireyin hikayesini, 
Çocuk Koruma Sisteminde yer 
alan aktörlere ve topluma 
duyurmak için bir kampanya ile 
sözlü olarak aktarmaları ve 
blog/sosyal medya kanallarında 
yaygınlaştırmaları 
hedeflenmektedir.

Çocuk Koruma Sistemi 
Danışma Hattı
2019’da danışma hattına 
toplamda 59 başvuru 
yapılmıştır. Başvuranların 34'ü 
kadın, 25'i erkektir. Başvuru 
nedenleri başlıca şu şekildedir; 
hukuki destek, çocuk koruma 
sistemine ilişkin bilgi, 
psikososyal destek, gönüllü 
destek verme talebidir. 
Başvuranlar ihtiyaçlarına göre 
gönüllü sosyal hizmet uzmanı ve 
avukatlara yönlendirilmiştir. 



Doğru Sözlük Yaygınlaştırma ve 
Farkındalık Oluşturma
Devlet korumasındaki çocuk ve 
gençlere yönelik medyadaki 
hatalı söylemleri düzeltmek, 
ortak bir iletişim dili oluşturmak 
ve uzun vadede etkili bir 
dönüşümü hayata geçirmek için 
hazırladığımız ve geliştirmeye 
devam ettiğimiz Doğru Sözlük’ü 
sizlere tavsiye niteliğinde 
sunuyoruz.

İslami Bağlamda Koruyucu 
Ailelik için Savunuculuk Eğitimi 
- Bişkek, Kırgızistan
5 - 7 Kasım 2019’da Hayat 
Sende’nin de yer aldığı 5 ülke ile 
çocuk koruma alanında çalışan 
farklı kurumların bir araya 
gelerek beş ülkede koruyucu aile 
bakım modelli uygulamaların 
değerlendirilmesi ve kalitesinin 
artırılması konularının işlendiği 
‘İslami Bağlamda Koruyucu 
Ailelik’ eğitimi yapıldı.



UNCHR e CRC's 30th 
Anniversary - Cenevre, İsviçre
Üyesi olduğumuz Family For 
Every Child’ın davetiyle 
katıldığımız Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 30.yılı kutlama 
etkinlikleri kapsamında 
Birleşmiş Milletler’de Hayat 
Sende’nin çalışmalarını anlattık.

İngiltere Çalışma Ziyareti
Sivil Düşün Ağ Oluşturma ve 
Uluslararası Hareketlilik 
desteğiyle İngiltere’de bulunan 
7 STK’ya 18-23 Mart 2019 tarihleri 
arasında çalışma ziyareti 
yapıldı. Bu kapsamda Family 
Action, Coram Voice, Family for 
Every Child, Become Charity, 
Turkey Mozaik Foundation, 
Mulberry Bush ve Care Leavers 
Association’da yapılan 
çalışmalar incelenmiştir.



Gönüllü Çalışmaları

Gönüllü El Kitapçığı 
2019’da yeniden hazırladığımız 
Gönüllü El Kitapçığımız’da Hayat  
Sende Derneği’ni, kurumsal  
yapımızı, hedef kitlemizle 
çalışırken nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini, gönüllülerle birlikte 
düzenlenen etkinliklerimizi 
özetledik ve gönüllü çalışma 
modellerimizi aktardık.

Gönüllü Çevirmen Ağı
Bu projede bulunan 
267 gönüllü çevirmenimiz, 
devlet koruması altında olan 
bireylere ilişkin kanunları ve 
uygulamaları yabancı 
kaynaklardan araştırıp koruma 
altındaki bireylerin yararına 
olacak şekilde çevirerek şimdiye 
kadar 200 kaynağı Türkçe’ye 
kazandırmıştır.



İletişim ve Kaynak Geliştirme
Çalışmaları

2019 yılının son çeyreğinde 
yapılan planlama ile Hayat 
Sende Derneği yeni bir iletişim 
ve kaynak geliştirme stratejisi 
oluşturmuştur. Bağışçılarla ve 
gönüllülerle güçlü ilişkiler, 
kurumsal destekçilerin 
artırılması yeni planlamanın 
ana unsurlarıdır.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu
2019 yılında İstanbul’da 
düzenlenen Avrasya 
Maratonu’na 300 koşucu ile 
katılım sağlanarak koruma 
altındaki 30 burslu öğrenci için 
kaynak yaratılmıştır.  Sosyal 
medyanın da aktif kullanılması 
ile kampanyanın hem kaynak 
hem de farkındalık alanında 
yürütülmesi sağlanmıştır. 



Hayat Sende Derneği’nin web sitesinin 
yenilenme çalışmaları başlatılmış, bireysel ve 

kurumsal bağışçı bilgileri düzenlenmiş ve 
aylık e-bülten gönderimlerine başlanmıştır.

Ucanbalik.org adresi üzerinden satışı 
yapılan iktisadi işletme ürünlerinin 

geliştirilmesi, İl Dernekler Müdürlüğü’nden 
yardım toplama iznine başvuru yapılması ve 

kampanyaların 2020 yılında başlatılması, 
SMS ile bağış toplanması için yasal 

süreçlerin tamamlanması, online bağış 
sertifikalarının çeşitlendirilmesi ve kurumsal 

projelerin sunulması yapılan 
çalışmalardan bazılarıdır.



Burs Çalışmaları

Hayat Sende Derneği olarak, koruma  
altındaki üniversite öğrencisi gençlere 

4 yıldır burs desteği veriyoruz.

2016’dan bu yana 111 koruma altındaki 
gence burs desteğinde bulunduk.

2019-2020 Eğitim - Öğretim döneminde 
koruma altındaki  31 gence 

burs desteği sağladık.



Sunumlar

Hayat Sende Derneği 2019 yılında farklı 
kurumlarda düzenlediği sunumlarla dernek 

çalışmaları, gönüllük, koruyucu aile 
hakkındaki bilgileri aktardı. 

İstanbul Aydın Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,

KYK Yapı Kimyasalları Kurumu’nda
 yapılan sunumlarla yaklaşık 400 

kişiye ulaşılmış oldu.

Denizbank tarafından düzenlenen Yeni 
Kaptan Kulübü eğitimlerine katkı sağlayarak 
40 yeni şube müdürüne gönüllülük ve etik 

sunumu yapılmıştır. 



Kurumsal Destekçilerimiz

Hayat Sende Derneği’nin faaliyetleri ayni ve 
hizmet bağışı ile destekleyen kurumlar 2019 

yılında da desteklerini arttırarak devam 
ettirmiştir. Aylık e-bülten gönderimi, toplantı 

mekanı ve ulaşım gibi birçok alanda 
kurumsal destek alınmaktadır.

Ayni ve hizmet desteklerinin dışında koruma 
altındaki çocuk ve gençlerin doğrudan 

yararlanacağı projelerin hayata geçirilmesi 
noktasında da destekler alınmaktadır. Burs 
ve mentorlük projeleri başta olmak üzere 

2020 için kurumsal planlamalar yapılmıştır. 



2019 Yılı Bütçesi

Gelir Toplamı

     Yurt Dışından Alınan
     Yardımlar

     Kamu Kuruluşlarından         
     Alınan Yardımlar

     Yıllık Bağış Toplamı

     Diğer Gelirler

509.980,65 ₺

23.381,16 ₺

0,00 ₺

453.903,24 ₺

32.696,25 ₺

GELİRLER



Gider Toplamı

     Genel Giderler

     Personel Giderleri

     Amaca Yönelik Giderler

     Diğer Giderler

Maddi Duran Varlık Toplamı 0,00 ₺

0,00 ₺

146.745,64 ₺

181.344,66 ₺

131.490,72 ₺

459.581,02 ₺

GİDERLER

2019 Yılı Bütçesi



Hayatlarına umut olun

Hayat Sende Derneği’ne yapacağınız 
düzenli bağışlar ile koruma altındaki 

gençlerin hayatlarına umut olun.

www.fonzip.com/hayatsende/
duzenlibagis

GENC yazıp 9878’e kısa mesaj 
göndererek 10 TL bağışta 

bulunabilirsiniz.

SMS ile

Düzenli bağışlar için:

/hayatsendeorg


