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SUNUŞUMUZ 

ayat Sende Gençlik Akademisi 

Derneğinin yönetimine yeni 

ekibimizle geleli tam bir buçuk 

yıl olmuş. İyisiyle kötüsüyle dolu dolu bir 

buçuk yıl. Yepyeni dostlukların filizlendiği, 

yepyeni şeyler öğrendiğimiz ve yepyeni 

hayatlara dokunduğumuz bir buçuk yıl. İlk yıl 

yoğun bir kurumsallaşma çabası içindeydik. 

2013’te ise artık bu çalışmaların meyvelerini 

toparlama zamanıydı. 2013 yılının neler mi 

yaptık? 

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Platformu 

kuruluş çalışmaları içinde yer almaktan, diğer 

birçok sivil toplum kuruluşu ve kamu 

kuruluşu nezdinde farkındalık yaratma, lobi 

ve savunuculuk faaliyetine giriştik. Isparta’da 

devlet korumasında kalan kardeşlerimizle bir 

kariyer şenliği düzenledik. Eğitimler aldık, 

doya doya da eğlendik. Derneğimizi yeni 

ofisine taşıdık. Dernek merkezimizde 

eğitimler verdik, onlarca kişiye ulaştık. Kurum 

Bakımından Topluma Geçişte Çocuklar 

Sempozyumunda yer aldık. Ulusal Gençlik 

Parlamentosu başta olmak üzere, birçok 

konferansa ve seminere katıldık.  

 

Basında da aktif olarak yer aldık. Koruyucu 

Aileliğin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan 

Kanal 24’te “Önce Çocuk” programına 

katıldık. CNN Türk’te “Fark Yaratanlar”ın 

konuğu olduk. TRT Radyo 1’e ve Açık 

Radyo’ya çıktık. Birçok radyo programında 

sorunlarımızı dile getirdik. Gazetelere çıktık.  

 

Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödül Törenine 

katıldık. 

 

Kaynak Geliştirmeye de yoğun bir çaba 

harcadık. Sabancı Vakfına Koruyucu Aile, 

Evlat Edinme Derneği, Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Vakfı, HABİTAT ve SHUDER ile 

birlikte 104.956 TL bütçeli “Sosyal Duvarları 

Yıkalım” projesini sunduk ve başarılı bulundu 

ve medyadaki hedef kitlemize yönelik 

olumsuz söylemlerle mücadele etmeye 

başladık. 

 

Gönüllü yönetim kapasitemizi de geliştirmek 

için Ulusal Gönüllülük Komitesinin kurulma 

çabalarında yer aldık.  

 

Tüm bu yaptıklarımızla artık daha iyi 

biliyoruz: Hayat Bizde. 

H 

 

Hasan AŞAN 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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1. GENEL BİLGİLER 
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, 11 

Kasım 2007 tarihinde devlet korumasında 

ayrılan bir grup idealist genç tarafından 

kurulmuştur. HAYAT SENDE kuruluşundan bu 

yana projecilik alanında kapasite geliştirmek 

yerine faaliyet esaslı ve gönüllülük bazında 

çalışmıştır. Bu kapsamda daha çok çocuk 

yuvası, yetiştirme yurtları ve huzurevleri 

ziyaret edilmiş ve bu kurumlar yararına 

kermesler, günler ve konserler 

düzenlenmiştir.  

 

Son dönemde farklı alanlarda tecrübeleri 

bulunan gençlerin yönetimi devralması ile 

HAYAT SENDE’de gerek örgütlenme 

bağlamında gerek proje kapasitesi ve 

kurumsallaşma bağlamında önemli bir 

gelişme olmuştur. Bu çerçevede, özellikle 

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta 

olan deneyimli kimselerin dernek bünyesine 

katılması sağlanmış ve bu sayede önemli bir 

idari kapasite oluşturulmuştur. 

 

HAYAT SENDE, 2013 yılında 2012 yılında 

yaptığı kurumsallaşma atağını sindirmek için 

çalışmış ve bu kapsamda yine önemli 

kazanımlar elde etmiştir. 2012 yılında alınmış 

bulunan Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülü ve 

Sabancı Vakfı Fark Yaratan seçilmesi ile 

sosyal girişimcilik ağlarına girilmiştir. Bunların 

yanı sıra, Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilen Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik 

Destek Programı (TACSO), Sivil Toplum 

Geliştirme Merkezi (STGM), UNESCO, 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Ulusal 

Gönüllülük Komitesi gibi birçok sivil toplum 

ağına dahil olunmuş ve ağ ilişkileri 

geliştirmiştir. Ayrıca, Sabancı Vakfı Toplumsal 

Gelişme Hibe Programı kapsamında Sosyal 

Duvarları Yıkalım projesine başlamıştır. 

 

Dernek, kamuoyunda olumlu bir intibaya 

sahip olmuş, şeffaflık gibi değerleri 

içselleştirmiş, kaynak geliştirmede başarılı 

olmuş ve üyeleri tarafından giderek daha 

fazla sahiplenilmiştir. Bununla birlikte, 

lobicilik ve savunuculuk ile gönüllü yönetimi 

bağlamında kapasite geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 
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1.1. AMAÇ, HEDEF VE TEMEL 

POLİTİKA ÖNELİKLERİ  
Temel amacı, sosyal hizmetler 

alanında faaliyet gösteren kamu kesimi, özel 

kesim ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri 

geliştirmek, kaynaklarını verimli ve etkin 

kullanarak devlet koruması altında kalan ve 

ayrılan çocuk ve gençlerin refahı için 

çalışmalar yürütmek ve sosyal hizmetler 

alanında politika oluşturan ve politika 

oluşumuna katkı sağlayan öncü bir sivil 

toplum kuruluşu olmaktır.  

Derneğin temel politikaları ve 

öncelikleri,  bünyesinde bulunan Gençlik 

Akademisiyle devlet koruması altında kalan 

çocukların ve ayrılan gençlerin kişisel 

kapasitelerinin artırılarak hayata 

hazırlanması ve yine bünyesinde bulunan 

Sosyal Hizmetler Proje Atölyesi ile devlet 

koruması altında kalan çocuklara ve ayrılan 

gençlere ilişkin proje yapmak isteyen tüm 

kurum ve kuruluşlara destek verilmesidir. 

Bunun yanı sıra, etkili iletişim kampanyaları 

aracılığıyla devlet koruması altında kalan 

çocuklara ve ayrılan gençlere ilişkin 

kamuoyundaki olumsuz söylemlerle 

mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, 

lobicilik ve savunuculuk faaliyetleri 

aracılığıyla hedef kitlesinin hak ve çıkarlarını 

savunur. Son olarak, sosyal hizmetler, kadın, 

gençlik ve çocuk hakları alanında çalışan 

dernek, vakıf ve platformlarla işbirliği içinde 

çalışmalar gerçekleştirir. 

2. DERNEĞE İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1. FİZİKSEL YAPI 
Dernek, faaliyetlerine 2013 yılında 

taşınmış olduğu Meşrutiyet Caddesi Konur 2 

Sok. 31/1 Kızılay Çankaya ANKARA’da 

bulunan 75 m2’Lik ofisinde devam 

etmektedir. 

2.2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
Derneğin bilgi işlem alanında önemli 

eksiklikleri bulunmaktadır. Hâlihazırda 

dernek bünyesinde bilgisayar ve internet 

bağlantısı bulunmamaktadır. Dernek 

bünyesinde 1 adet projeksiyon cihazı, 2 adet 

dizüstü bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 

adet ses kayıt cihazı bulunmaktadır. Öte 

yandan, internet sitesi üzerinden e-bülten 

üyeliği, gönüllü ve eğitmen formları 

oluşturulmuş, derneğin tüm üyelerinin 

formlarındaki bilgiler elektronik ortama 

çekilmiştir. Ayrıca, üye aidatlarının etkili ve 

verimli bir toplama yöntemi olan mobil aidat 

sistemine başvurulmuş ve önemli bir kapasite 

geliştirilmiştir.  

2.3. İNSAN KAYNAKLARI 
Dernek yöneticilerinin 1’i yüksek 

lisans, 8’i lisans mezunudur. 3 yönetici ise 

üniversite öğrenimine devam etmektedir. 

Dernek yöneticilerinin insan kaynakları 

kalitelerinin gerek kurumsal gerekse bireysel 

anlamda belirlenecek eğitimler 

doğrultusunda sürekli geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.  
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2.4. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
Sürmekte olan kurumsallaşma 

çalışmaları, hâlihazırda dernekte iç kontrol 

sistemi için verimli bir havza oluşturmuştur. 

Orta vadede de, Dernek bünyesinde etkili bir 

iç kontrol sistemi oluşturulması 

planlanmaktadır. Oluşturulacak iç kontrol 

sisteminin amacı, dernek gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde yönetilmesi, dernekler mevzuatı 

ve dernek tüzüğüne uygun olarak faaliyet 

gösterilmesi, her türlü malî karar ve 

işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 

önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için 

düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi 

edinilmesidir. Bu noktada dernek bünyesinde 

Hayat Sende Şeffaflık Hattı kurulmuştur. Bu 

ve benzeri önlemler sayesinde etkili bir iç 

kontrol sisteminin kurulması ve uluslararası 

mali standartlara haiz bir yönetim 

oluşturulması planlanmaktadır.  

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 

DEĞERLENDİRMELER 

3.1.  MALİ BİLGİLER 
Derneğin 2013 yılına ait bütçesinin 

uygulama sonuçları ve mali tablolara ilişkin 

açıklamalar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: 

 

3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
Derneğin yıllık çalışma programına 

göre hazırladığı bütçesi, bütçe yılı içindeki 

gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı 

takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama 

yapılamamaktadır. Buna göre, Derneğin 2013 

yılına ait, üyelerden tahsil edilmesi beklenen 

ve tahsil edilen gelir miktarları ve gerçek ve 

tüzel kişilerden nakdi bağış toplanması ve 

hibe alınması gibi beklenen gelirler ile 

gerçekleşen giderlerin harcama kalemleri 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: 

 

 

 

Tablo 2: Bütçe Gelir/Giderleri 

GİDER   GELİR   

      
 

Önceki Yıldan Devreden 

Borç 

 
Önceki Yıldan 

Devreden Gelir 

: 35,65 

Genel Giderler 14.965,41 a) Kasa : 19,14 
 

Personel Giderleri 10394,08 b) Banka : 16,51 
 

Amaç ve Hizmet Giderleri 

Toplamı 

31733,77 c) Alacaklar : 0 
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a) Kültür, Sanat, 

Spor 

 
  Üye Ödentileri 12640 

b) Eğitim ve 

Araştırma 

2293,18   Yurtdışından Alınan 

Yardımlar 

: 0 

c) Sağlık 0   Kamu Kuruluşlarından 

Alınan Yardımlar 

: 0 

ç) Sosyal 

Hizmetler 

28990,59   Diğer Bağış ve 

Yardımlar Toplamı  

48566 

d) Çevre (Doğa 

ve Hay. Kor.) 

0   a) Bağış 

Gelirleri 

13810 
 

e) Ekonomik 

Sos. ve Topl. 

Kalk. 

450   b) Yardım 

Toplama 

Gelirleri 

0 
 

f) Hukuk ve 

İnsan Hakları 

0   İktisadi İşletme Gelirleri : 0 

g) Hayır 

Yardımları  

0   Finansal Gelirler : 0 

ğ) Uluslararası 

Faaliyetler  

0   Kira Gelirleri 
 

h) Diğer : 0   Diğer Gelirler : 0 

Diğer Giderler 5491,66 Alınan Borçlar 4250 

Mevcut Kasa 31,84     

Mevcut Banka 2874,89 
   

Mevcut Alacaklar : - 
   

GENEL TOPLAM 65491,65 GENEL TOPLAM 65491,65   

 

3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 

3.2.1. PROJE VE FAALİYET BİLGİLERİ 
 

- Devletin Çocuğu Olmak ve 

Yetimhanelerin Trajedisi isimli iki video 

İngilizce'den Türkçe'ye çevrilerek sitemize 

yüklenmiştir. 

- www.volumeteer.org sitesine Hayat 

Sende Gençlik Akademisi görseli 

yüklenmiştir. 

- Genç Sosyal Girişimci Ağı olan 

Ashoka Exchangemakers'a başvurulmuştur. 

- Optimist Dergisine röportaj 

verilmiştir. 

- www.sosyomanya.org sitesine 

haber olunmuştur. 

- Optimist Dergisine sosyal 

girişimcilikle ilgili röportaj verilmiştir. 

- Dernek yöneticilerine kartvizitleri 

bastırılmıştır. 

- Bir spor salonu zinciri ile devlet 

korumasında kalan çocuklar ve ayrılan 

gençlerin indirimli yararlanabilmesi için 

görüşmeler sürdürülmüştür. 

http://www.volumeteer.org/
http://www.sosyomanya.org/
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- Koruncuk Vakfı ile tanışılmış ve 

projeler konusunda sürekli olarak fikir 

alışverişi yapılmıştır.  

- Bir kitap şirketi ile sponsorluk 

anlaşması yapılmış olup, ilk üç kitap kolisi 

derneğimize yönlendirilmiştir. 

- Koruyucu Aile ve Evlat Edinme 

Platformu kuruluş çalışmaları için yapılacak 

olan 19-20 Ocak 2013 toplantısına 5 kişiyle 

katılım sağlanmıştır. 

 - 3Bilgi Eğitim Kurumları ile protokol 

imzalanmıştır. 

- Fark Yaratanlar kitabı için fotoğraf 

ve kompozisyon çalışmaları yapılmıştır.  

- Dernek iç denetim raporu 

oluşturulmuştur. 

 - Oluşturulması planlanan bir proje 

için olası paydaşlarla görüşmeler yapılmıştır.  

- Olağanüstü Genel Kurulumuz 26 

Ocak 2013 tarihinde yapılmıştır. 

- Hayat Sende Şeffaflık Hattı 

kurulmuştur. 

- Diyarbakır'da düzenlenen Ulusal 

Gençlik Parlamentosu "Karar Alma 

Mekanizmalarına Gençliğin Katılımı" temalı 

çalışmaya katılım sağlanmıştır. 

- Hayat Sende Yönetici Bilgi Sayfası 

(YBS) oluşturulmuştur. 

- Bir Avrupa Birliği Hayat Boyu 

Öğrenme Programı proje başvurusuna sosyal 

ortak olunmuştur. 

- Koruyucu Aile ve Evlat Edinme 

Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Neşe EROL 

ziyaret edilmiştir. 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Proje Ofisi 

ziyaret edilmiş ve olası işbirliği olanakları 

ele alınmıştır. 

- Diyarbakır'da düzenlenen Ulusal 

Gençlik Parlamentosu "Karar Alma 

Mekanizmalarına Gençliğin Katılımı" temalı 

çalışmaya katılım sağlanmıştır. 

- Ulusal Gençlik Parlamentosu 2013 

yılına katılım için başvurulmuştur. 

- Çankaya Belediyesi Kent Konseyine 

katılım için görüşmelere başlanmıştır. 

-Devlet korumasında kalan çocuklara 

yönelik faaliyet gösteren ÇOSEV'le tanışma 



                            

                     

 

7  7 

gerçekleştirilmiş ve haftasonu faaliyetlerine 

katılım sağlanmasına karar verilmiştir. 

 - Bir kargo firmasıyla sponsorluk 

görüşmeleri yapılmıştır. 

- Ulusal Gençlik Çalıştayına katılım 

için başvurulmuştur. 

- Hayat Sende Burs Fonuna ilişkin 

çalışmalar yapılmış 

ve www.bursfonum.com sitesi açılmıştır.  

- Kurum Bakımından Topluma Geçişte 

Çocuklar Sempozyumuna açılış konuşmacısı 

olarak katılım sağlanmıştır.  

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte 

"Ben2" projesi sunulmuştur. 

- 10. Kalkınma Planı Çerçevesinde 

Genç Perspektif Çalıştayına katılım 

sağlanmıştır. 

- TRT Radyo'da "Paylaştıkça" 

programına katılım sağlanmıştır. 

- Uluslararası Genç Liderler Akademisi 

ile birlikte Aktif Gönüllü-lük Eğitimi 

verilmiştir. 

- Sevgi Eli İzcilik Kulübü ile 

tanışılmıştır. 

- Çiğdemim Derneği ile tanışılmıştır. 

- Avrupa Birliği Sivil Toplum 

Kuruluşları Teknik Destek Programı (TACSO) 

ile birlikte bir şeffaflık çalışması 

yürütülmüştür. 

- Dernekler İl Müdürlüğüne gidilerek 

e-dernek ve diğer işlemler 

gerçekleştirilmiştir. 

- Yenilenmesi planlanan derneğimiz 

resmi sitesi için taslak çalışmaları devam 

etmiştir. 

- Cinsiyet Eşitliği ve Çatışma Çözümü 

konferansına katılım sağlanmıştır. 

- Aktif Gönüllü-lük Eğitmen Eğitimi 

çalışmaları için İstanbul'a gidilmiştir. 

- Ankara'da yerleşik bir büyükelçilik 

ile yurtta kalan ve ayrılan kardeşlerimiz 

üzerine projelerin neler olabileceğine ilişkin 

görüşülmüştür. 

- Ekşi Sözlük ve Vikipedi'de derneğin 

sayfaları oluşturulmuştur. 

- Kültürlerarası Öğrenme Programı 

kapsamında Paris'te 5 günlük bir eğitici 

eğitimine katılım sağlanmıştır. 

- Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülünü 

almak için İstanbul'a ziyaret 

gerçekleştirilmiştir. 

- Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Vakfına Habitat Kalkınma ve Yönetişim 

Derneği, Denizli Koruyucu Aile Derneği, 

İstanbul Koruyucu Aile Derneği ile birlikte 

ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk 

Çalışmaları Birimine çalışma ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

- TEGV Genel Müdürü ile Koruyucu 

Ailelik üzerine bir görüşme yapılmış ve 

önümüzdeki dönem için randevulaşılmıştır. 

- Etkili Eğitim Kurumları ile hedef 

kitlemiz olan devlet korumasında kalan 

kardeşlerimizin ve üyelerimizin indirimli 

yararlanması için bir protokol imzalanmıştır. 

http://www.bursfonum.com/
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- AB-ilan.com'un katkısıyla ücretsiz 

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimine katılım 

sağlanmıştır. 

- Yeni taşınılan ofisin boya-badana 

işleri yapılmıştır. 

- International Youth Fundation 

tarafından yürütülen YouthActionNet'in 

yarışmasına başvuruda bulunulmuştur. 

            

           - Derneğe ofis mobilyaları için sponsor 

bulunmuştur. 

- Garanti Bankası ve KAGİDER 

tarafından ortaklaşa düzenlenen Kadın 

Girişimci Yarışmasına Hayat Sende 

Gençlik Akademisi Burs Fonu fikriyle Sosyal 

Girişimcilik alanında başvurulmuştur. 

- TRT Öğrenci İşleri programına 

Denizli Koruyucu Aile Derneği ve Nar Taneleri 

Projesi'nin katılım sağlaması için görüşülmüş 

ve bu konuda başarı sağlanmıştır. 

- Özyeğin Üniversitesi, TOG ve JP 

Morgan ortaklığı ile kurulan ve sosyal 

girişimci olmayı isteyen adaylara 

hayallerindeki sosyal girişimleri gerçeğe 

dönüştürmek için  gerekli bilgi ve donanımı 

sağlamayı hedefleyen Sosyal Değişim 

Laboratuvarlarına Hayat Sende adına 

başvuruda bulunulmuştur. 

- Koruyucu Aile ve Denetim 

Hizmetleri isimli çalıştayın sonuçları 

raporlanmış ve İngilizce'ye çevrilmiştir. 

- Garanti KOBİ Girişim Dergisine 

Hayat Sende Gençlik Akademisi Burs Fonu 

sosyal girişimi ile olarak haber olunmuştur. 

- Çağdaş Sanat Merkezi Derneğine 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte 

sunmak istediği bir projesi için danışmanlık 

desteğinde bulunulmuştur. 

- Hayat Sende bünyesinde Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği 

halinde Koruyucu Aile Tanıtım Günü 

düzenlenmiştir. 

-Isparta düzenlenecek olan Kariyer 

Şenliği için yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Söz 

konusu etkinliğe, Isparta Valisi Sn. Memduh 

OĞUZ ve İl müftüsü sn. Mehmet Emin 

AVCI'nın katılması için görüşülmüş ve bu 

konuda başarı sağlanmıştır. Ayrıca, Isparta 

Petrol Turizm ulaşım sponsoru olmuştur. 

Yüceer Emlak ise finansal sponsor olmuştur. 

Gramofon Cafe doküman basım sponsoru 

olmuştur. Isparta Valiliği, Aile Sosyal 

Politikalar Isparta İl Müdürlüğü, Barida 

Hotels, Yüceer Emlak ve Gramofon Cafe 

işbirliğinde Isparta Kariyer Şenliği 

düzenlenmiş ve devlet korumasında kalan 

http://www.ozyegin.edu.tr/
http://tog.org.tr/
http://www.jpmorgan.com/
http://www.jpmorgan.com/
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kardeşlerimizle eğitim ve eğlencenin olduğu 

bir gün geçirilmiştir. 

- TEDx Tunalı'nın Ankara'daki ilk 

etkinliğine Hayat Sende adına katılım 

sağlanmıştır. 

- Yücel Kültür Vakfı ile bir projeyle bir 

gönüllümüzün Avrupa'ya gitmesi 

sağlanmıştır. 

- Ulusal Gençlik Parlamentosu 

üyeliğimiz ve kaydımız güncellenmiştir. 

- UNICEF Çocuğa Karşı Şiddet 

Göstergeleri İzleme ve Raporlama 

eğitimlerine katılım sağlanması için 4 dernek 

üyesi adına başvuruda bulunulmuştur. 

 

- SOGLA'nın düzenlediği 2013 

konferansına Hayat Sende adına 3 kişilik 

kabul alınarak katılım sağlanmıştır. 

-Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonunun Sivil Düşün etkinliğine 

katılım sağlanmıştır. 

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

desteğiyle Koruyucu Aile Tanıtım Semineri 

düzenlenmiştir. 

-Sosyal Girişimcilik ve Ağlar temalı 

söyleşi düzenlenmiştir.  

-  03-04 Ekim 2012 tarihinde 20. 

Peryön İnsan Yönetimi Kongresinde tanışılan 

bir enerji şirketinin İK Müdürü ile derneğimiz 

bünyesinde eğitim verilmesi için görüşme 

gerçekleştirilmiş ve bu konuda başarıya 

ulaşılmıştır.  

- Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi 

koordinasyon çalışmaları sürdürülmüştür. 

- İnternet sitesinin barındırma ve alan 

adı  (hosting ve domain) işlemleri 

yenilenmiştir. 

-Dernek ofisinde drama salonu 

oluşturulmuştur. 

-Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi 

düzenlenmiştir. 

-Yaşam Alanı Derneği, Üniversite 

Toplum Derneği, Yaygın Eğitim ve 

Gençlik Merkezi ile birlikte bir toplantı 

gerçekleştirilmiş ve olası işbirliği olanakları 

ele alınmıştır. 

-23 Nisan 2013 tarihinde Kanal 24'te 

Önce Çocuk programına çıkılmıştır. 

-Birleşmiş Milletler 

koordinasyonunda yürütülen Ulusal 

Gönüllülük Komitesi çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır. 

-Çanakkale'de bulunan bir kardeşimiz 

için www.mutlulugayelkenacalim.com sitesi 

oluşturulmuş ve bu konuda teknik destek 

verilmiştir. 

http://www.mutlulugayelkenacalim.com/
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- Dernek 2012 yılı beyannamesi 

Dernekler İl Müdürlüğüne verilmiştir. 

- Ankara Yurtayder'e bir ziyaret 

gerçekleştirilmiştir. 

- Gençlik Katılımı ile ilgili bir Avrupa 

Birliği projesine ortak olunmuştur. 

                - Proje Yönetim Derneği Haziran 

Postası için röportaj verilmiştir. 

                 - Bursa Olay Gazetesine röportaj 

verilmiştir. 

                -11-15 Mayıs'ta düzenlenecek olan 

Ulusal Gençlik Parlamentosuna katılım 

sağlanacağından dolayı çalışmalara devam 

edilmiştir. 

-UNICEF Çocuğa Yönelik Şiddetin 

İzlenmesi eğitimine Derneğimiz bünyesinden 

5 kişi değişik tarihlerde eğitimlere 

katılacaktır. 

-Yaşam Alanı Derneği, Üniversite 

Toplum Derneği, Yaygın Eğitim ve 

Gençlik Merkezi ile ikinci kez bir araya 

gelinmiş ve Genç Ankara Platformu için 

görüşmelere devam edilmiştir. 

-Japonya Büyükelçiliğine IFCO Osaka 

Konferansı için bir mektup gönderilmiştir. 

-11-15 Mayıs'ta düzenlenen Ulusal 

Gençlik Parlamentosuna katılım sağlanmıştır. 

Ayrıca, Parlamento delegeleri derneğimizi 

ziyaret etmiştir. 

- Sabancı Vakfı tarafından dernek 

bünyesinde yöneticilere  18-19 Mayıs 2013 

tarihinde proje eğitimi  verilmiştir.  

-UNICEF Çocuğa Yönelik Şiddetin 

İzlenmesi eğitimine Tuba YÜCEER tarafından 

katlım sağlanmıştır.  

 

 

 

-Sivil Toplum Diyaloğuna katılım 

sağlamak için başvuruda bulunulmuştur. 

-Yaşam Alanı Derneği, Üniversite 

Toplum Derneği, Yaygın Eğitim ve 

Gençlik Merkezi ile kurulması planlanan Genç 

Ankara Platformu için görüşmelere devam 

edilmiştir. 

- Uzay Kampına hedef kitlemizden 

katılım sağlanabilmesi için bir mektup 

gönderilmiştir. 

- Sincan Yetiştirme Yurdu ile birlikte 

düzenlenecek piknik için çalışmalar 

yürütülmüştür. 

- Dernek yöneticilerine Sabancı Vakfı 

tarafından yönlendirilen Emre GÜR 

tarafından proje döngüsü yönetimi eğitimi 

verilmiştir. 

- Promosyon malzemeleri ve otellerin 

salonları için piyasa araştırması yapılmıştır. 

- Derneğe tabu, jenga, monopoly, gibi 

eğlence aletleri Üye Semiha GÖRPELİ'nin 

katkısıyla temin edilmiştir. Ayrıca, Hayat 
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Sende'nin "Çocuk Dostu" olması için birçok 

küçük çocuklara yönelik oyuncak alınmıştır. 

- Fark Yaratanlar 4. Sezon Kapanış 

Etkinliği, CNN Türk’te 5N1K Fark Yaratanlar 

Programı adı altında yapılmış ve bu etkinliğe 

Başkan Aev ZEHİR tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

- UNESCO ve Avrupa Birliği tarafından 

düzenlenen Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, 

İzleme ve Raporlama 25-26 Mayıs 2013 

Eğitimine katılım sağlanmıştır. 

- System and Generation Derneğine 

çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 

Yardımcısı Sayın Aşkın ASAN ziyaret 

edilmiştir. 

- Sincan Yetiştirme Yurdu ile birlikte 

Ahlatlıbel’e pikniğe gidilmiştir. 

- Türk Teknik Elemanlar Vakfına bir 

ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

- Çocuk Sevenler’in Ahlatlıbel’deki 

pikniğine katılım sağlanmıştır. 

- Sivil Toplum Diyaloğu toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

-Dernek Başkanımız Alev ZEHİR ve 

Genel Sekreterimiz Bayram TUNÇBİLEK'in 

düğün törenine katılım sağlanmıştır. 

 

-Devlet korumasında kalan çocuk ve 

gençlerde bağlanma sorununu inceleyen bir 

akademik çalışmaya denek bulunarak destek 

verilmiştir. 

- Düşlerim Gerçekleşiyor projesi 

kapsamında GENÇTUR'un yuvadan 

kardeşlerimizle yaptığı kamplarla temasa 

geçilmiş ve önümüzdeki kamp döneminde bu 

kardeşlerimizle beraber etkinliklere katılmak 

üzerine mutabık kalınmıştır. GENÇTUR 

Temsilcileri, diğer olanaklar için de Hayat 

Sende ekibiyle İstanbul'da yüz yüze bir 

toplantı yapılmasının uygun olacağını ifade 

etmiştir. 

-Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 

düzenlenen AB Bakanlığı İstanbul 

Konferansına katılım sağlanmıştır. 

- TRT Radyo 1 Alternatif Haber 

programına katılım sağlanmıştır. 

- Açık Radyo'da yayınlanan Toplumsal 

Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik adlı 

programa katılım sağlanmıştır. 

- Koruyucu Aile, Evlat Edinme 

Derneğine iletişim altyapısı konusunda teknik 

destek verilmiştir. 
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İngiltere Büyükelçiliğinin daveti 

üzerine Kraliçe II. Elibazeth’in 90. Yaşgünü 

kutlamalarına katılım sağlanmıştır. 

Zeynep Ayanoğlu adında bir doktora 

öğrencisinin kurumlarda kalan çocuklar ve 

bağlanma bozuklukları isimli akademik 

çalışmasına destek verilmiştir. 

Atlıspor Kulübünde Koruyucu Aile, 

Evlat Edinme Derneği tarafından düzenlenen 

yemeğe katılım sağlanmıştır. TACSO’nun 

Kapanış Etkinliği olan Yaşayan Kütüphane 

projesine katılım sağlanmıştır. 

-Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği 

kurucularından Prof. Dr. Ayşegül Ataman'ın 

emeklilik yemeğine katılım sağlanmıştır. 

Etkinliğe KOREV, Denizli Koruyucu Aile 

Derneği ve Ankara YURTAYDER temsilcileri 

katılmıştır. 

-Koruyucu Aile, Evlat Edinme 

Derneğinin sitesinin yeniden yapılandırılması 

için teknik destek verilmiştir. 

-Hayat Sende sitesi yeniden 

yapılandırılmıştır. 

-Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme 

Hibe Programına sunmuş bulunduğumuz 

"Sosyal Duvarları Yıkalım" projesi kabul 

edilmiştir. 

-Avrupa Birliği Sivil Toplum 

Kuruluşları için Teknik Destek Programı 

(TACSO) I. Dönem Kapanış Etkinliği için 

düzenlenen "Yaşayan Kütüphane" etkinliğine 

Hayat Sende olarak katılım sağlanmıştır. 

-Derneğin sosyal ağlardaki adresleri 

yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, e-

dergilerin yayınlanabildiği Issuu'dan hesap 

alınmıştır. Youtube kanalı oluşturulmuştur. 

Google Groups hesabı alınmıştır. 

-16-18 Ağustos tarihleri arasında 

Türkiye'nin fark yaratan genç sosyal 

girişimcilerini kendi hikayelerini ülkemizin 

dört bir yanından gelecek sosyal girişimciler 

ile paylaşmaları ve karşılaşılan problemlere 

beraber çözümler üretmeleri amacıyla bir 

araya getiren ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi 

(YAŞÖM), Ashoka Türkiye ve Goethe 

Enstitüsü'nün desteğiyle hayata geçirilen 

Genç Sosyal Girişimciler Buluşmasına Hayat 

Sende adına 3 kişiyle başvurulmuş ve iki kişi 

adına kabul alınmıştır. 

-Dernek adına yürütülen projelerde 

kullanılmak üzere, otel, toplantı salonu ve 

promosyon malzemeleri açısından fiyat teklifi 

alınmıştır. 

-Çocuk ve Medya Projesi ana 

yürütücüsü Çocuk Vakfı ile temasa geçilerek 

proje dokümanları temin edilmiştir. Söz 

konusu proje için devlet korumasında kalan 

bir kardeşimizin temsilci seçilmesi için 

mentörlük desteğinde bulunulmuştur. 

-Derneğin online bağış toplayabilmesi 

için PayPal hesabı oluşturulmuştur. 

-Devlet korumasında kalan ve 

üniversite öğrenimine devam eden bir 

kardeşimizin KOSGEB'e sunmak üzere 

hazırladığı işplanına mentörlük desteği 

verilmiştir. 

-Çağdaş Sanat Merkezine bir çalışma 

ziyareti yapılmış ve ilgili kurumun 

kurslarından dernek üye, gönüllü, devlet 

korumasında kalan çocuk ve gençler ile üye 
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ve gönüllülerin çocuklarının yararlanabilmesi 

için protokol hazırlanmasına karar verilmiştir. 

-İdarecinin Sesi dergisine koruyucu 

ailede kalan bir kardeşimizin yaptığı 

projelerin yazılması aşamasında destek 

verilmiştir. 

-Derneğimize duvar boyama etkinliği 

yapılmış ve derneğin içi güzelleştirilmiştir. 

 

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından çekilecek olan Koruyucu Aile 

Belgeselini yürütecek Ajansa koruyucu 

ailelerle tanıştırma konusunda destek 

verilmiştir. 

-Derneğin e-bülten altyapısı en 

başarılı altyapı olan MailChimpkey'e 

taşınmıştır. 

-TRT'de yayınlanan Sırt Çantası 

programına çıkılmıştır. 

-Dernek yöneticilerinin kurumsal e-

posta adresleri güncellenmiştir. 

-Dernek bünyesinde grafik tasarım 

kapasitesini geliştirebilmek için bir 

yöneticimiz dernek aracılığıyla Grafik Tasarım 

kursuna başlamıştır.  

-Derneğe bir blog sayfası açılmıştır. 

-Yurttan ayrılan kişilerce kurulan 

derneklerin federasyonlaşma çalışmaları için 

ASPB nezdinde bir toplantı yapılmış ve 26 

dernek katılım sağlamıştır. 

-YAŞÖM’ün düzenlediği Doğu-Batı 

Kampına gözlemci olarak katılınmıştır.   

-16-18 Ağustos tarihleri arasında 

Türkiye'nin fark yaratan genç sosyal 

girişimcilerini  kendi hikayelerini ülkemizin 

dört bir yanından gelecek sosyal girişimciler 

ile paylaşmaları ve karşılaşılan problemlere 

beraber çözümler üretmeleri amacıyla bir 

araya getiren ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi 

(YAŞÖM), AshokaTürkiye ve Goethe 

Enstitüsü'nün desteğiyle hayata geçirilen 

Genç Sosyal Girişimciler Buluşmasına Hayat 

Sende olarak katılım sağlanmıştır. Aynı 

etkinliğe mentörlük desteği verdiğimiz İrem 

Başak BİLGİN de katılım sağlamıştır. 

-Derneğin iletişim süreçlerini 

yürütmek üzere, Marjinal Porter Novelli ile 

görüşme yapılmıştır. 

- GENÇTUR’un Aliağa’da bulunan 

kampı olan Afacan’da Küçükyalı Çocuk 

Yuvasından gelen 10-14 yaş grubundaki 

çocuklarla vakit geçirilmiştir. 

-DHL Kargo Gönüllüleri ile Kariyer 

Şenlikleri için eğitmen desteği verilmesi 

üzerine görüşme gerçekleştirilmiştir. 

-Çocuk ve Medya Projesi ana 

yürütücüsü Çocuk Vakfı ile temasa geçilerek 

proje dokümanları temin edilmiştir. Söz 

konusu proje için devlet korumasında kalan 

bir kardeşimizin temsilci seçilmesi için 

mentörlük desteğinde bulunulmuştur. 

-Açık Radyo’da Bizsiz Olmaz programı 

ile Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal 

Girişimcilik Programına katılım sağlanmıştır. 

-Kültür İşleri isimli bir ajansla 

sponsorluk görüşmeleri yapılmıştır. 

-Şebeke Projesine başvurulmuş ve 

Zeynep Işık ÖZCAN adına kabul alınmıştır. 
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-Sabancı Vakfı Hibe Programları 

kapsamında desteklenen projelerin tanışma 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Mentörlük desteği verdiğimiz İrem 

Başak Bilgin, Çocuk ve Medya Konferansına 

“Devlet Korumasında Çocuk Olmak” isimli 

sunuyla çocuk delege seçilmiştir. 

-Ashoka Exchangemaker’a Dernek 

Başkan Yardımcısı Uğur YÜRÜK tarafından 

başvuruda bulunulmuştur. 

-Today’s Zaman gazetesinden Klaus 

Jurgens ile tanışılmış ve Sosyal Duvarları 

Yıkalım projesi ile Hayat Sende hakkında bilgi 

verilmiştir. 

-Şebeke: Gençliğin Katılımı Projesine 

Zeynep Işık ÖZCAN ile katılım sağlanmıştır. 

-Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz 

Abdullah OSKAY SOGLA ve Optimist Dergisi 

işbirliğinde yürütülen Genç Optimistler 

Programına seçilmiştir. 

-Türkiye’de Nefret Söyleminin 

İzlenmesi Projesinin yürütücüsü Hrant Dink 

Vakfı ile Sosyal Duvarları Yıkalım projesi için 

temasa geçilmiş ve randevu ayarlanmıştır. 

-Daha önce Hayatın Ritmi gibi sivil 

topluma ilişkin programlar yapan Ayzen 

Atalay Durmuşoğlu, Change.org, STGM ve 

TACSO ile Sosyal Duvarları Yıkalım projesi 

bağlamında tasarlanacak olan sosyal 

kampanya konusunda kapasite geliştirilmesi 

için iletişime geçilmiştir. 

-Dernek sitesine Çocuğa Karşı Şiddeti 

İzleme Formu konularak devlet korumasında 

kalan çocuk ve gençlere ilişkin şiddet şikayet 

ve ihbarlarının alınmasına ilişkin mekanizma 

oluşturulmuştur. 

-Basın, Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü ile Çocuk ve Medya Projesi için 

temasa geçilmiş ve Sosyal Duvarları Yıkalım 

projesi için bilgi verilmesi için randevu talep 

edilmiştir. 

-Devlet korumasında kalan çocuk ve 

gençlere dönük faaliyetleri sık sık yapan 

Gençtur’a devlet korumasında kalan çocuk ve 

gençlerin sorunlarını ele alan kitaplar 

gönderilmiştir. 

-Çobanyıldızı Derneği tarafından 

yürütülen Oyuncak Kumbarası projesi 

kapsamında Ankara’da toplanan kitap, 

kıyafet ve oyuncak bağışları Hayat Sende 

tarafından ihtiyacı olan kimselere 

ulaştırılmıştır. 

-Derneğimizin mentörlük desteği 

verdiği gönüllümüz Emre ERDURAN, SOGLA 

Edirne Üniversite Temsilcisi seçilmiştir. 

-TRT Radyo 1 Öğrenci İşleri 

Programına Dilara EĞİN tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

- IBM Gönüllüleri ile temasa geçilmiş 

ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Hayat 

Sende bünyesine katılım sağlanması için 

görüşülmüştür. 

-Sosyal Duvarları Yıkalım projesi 

tanıtımı için basın mensuplarına kapsamlı 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

-Karikatür Vakfına çalışma ziyareti 

düzenlenmiştir. 
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-Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi 

Bisiklet Turu düzenlenmesi çalışmalarına 

devam edilmiştir. 

- STGM, TACSO, Sivil Düşün, Gündem 

Çocuk, System and Generation gibi çok farklı 

kuruluşlara çalışma ziyareti yapılmıştır. 

-Bebek Ruh Sağlığı Derneğine Sosyal 

Medya Hesapları oluşturulması için destek 

verilmiştir. 

-GENÇTUR'a hedef kitlemizin 

sorunları ile ilgili kitaplar gönderilmiştir. 

-25-26 Kasım’da İstanbul'a yapılacak 

çalışma ziyaretleri için randevular 

ayarlanmıştır. 

-AHİD Akademinin açılışına katılım 

sağlanmıştır. 

-Kanal B'de Biz Bize Programına 

katılım sağlanmıştır. 

- Kurum Bakımından Topluma Geçişte 

Çocuklar Çalıştayı için proje hazırlanmış ve 

Sivil Düşün programına sunulmuştur. 

-Sosyal Hizmetler Yüksekokullarına 

kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır. 

-Gençlik Akademisi Yıllık Eğitim 

Programı hazırlanmıştır. 

-Sosyal Duvarları Yıkalım projesi 

kapsamında Ankara’da Gençlik Parkından 

Meclis Parkına rotası olan bisiklet ve 

patencilerin katıldığı bir bisiklet turu 

düzenlenmiştir. 

-Dernek bünyesinde Vücudumuzun 

Dili eğitimi düzenlenmiştir. Etkinliğe 12 kişi 

katılmıştır. 

-Dernek bünyesinde Sosyal 

Girişimcilik, Sosyal İnovasyon, Sosyal 

Kampanya Tasarlama etkinliği 

düzenlenmiştir. Etkinliğe 25 kişi katılmıştır. 

-Dernek bünyesinde Gönüllü 

Oryantasyon etkinliği düzenlenmiş ve 

etkinliğe 26 kişi katılmıştır. 

-TRT İzmir Radyosu Sesli Rehber 

programına, TRT Ankara Radyosu Gecenin 

İçinden Programı, TRT Ankara Radyosu 

Paylaştıkça Programı, TRT Çukurova Radyosu 

Yaşanmış Hikayeler Programına, Kanal A’da 

Sosyal Yaşam Programına katılım 

sağlanmıştır. 

-Türkiye küçük Millet Meclisi Kasım 

ayı toplantısına katılım sağlanmıştır. 

-Ulusal Gençlik Parlamentosuna 

katılım sağlanmıştır. 

-Hacettepe Üniversitesinde Sosyal 

Duvarları Yıkalım üzerine bir söyleşi 

düzenlenmiştir. 

-Bilgi Genç Sosyal Girişimci 

seçmelerine jüri olarak katılım sağlanmıştır. 

Ayrıca, yarı final eğitimlerinde derneğin 

tanıtımı yapılmıştır. 

-Sivil Düşün programına derneğin 

tanıtılması için gidilmiştir. 

-Çocuk ve Medya Kongresine en 

küçük gönüllümüz İrem Başak BİLGİN ile 

katılım sağlanmıştır. 

-Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler 

Genel Müdürlüğüne derneğimizi, hedef 

kitlemizi ve Sosyal Duvarları Yıkalım projesini 

anlatmak üzere görüşmeye gidilmiştir. 

-Güçlü Anadolu Gazetesi, BT Haber ve 

Anadolu Ajansına röportajlar verilmiştir. 
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Ankara’daki yerel gazetecilere ise, kahvaltılı 

tanışma toplantısı düzenlenmiştir. 

-Gelecek Daha Net ve Mikado 

Consulting’e çalışma ziyaretinde bulunulmuş 

ve devlet korumasında kalan çocuk ve 

gençlere online mentörlük sistemi üzerine bir 

proje oluşturulmasına karar verilmiştir. 

- Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 

tarafından düzenlenen Korunmaya Muhtaç 

Çocuk Algı ve Bilinirlik Raporu tanıtım 

toplantısı ve sempozyumuna Hayat Sende 

adına katılım sağlanmış ve bildiri 

sunulmuştur. 

- TED Üniversitesi ile Ankara’da Hayat 

Sende ile ortaklık içinde bir Social Enterprise 

Marketplace gerçekleştirilmesi için görüşme 

yapılmıştır. 

-www.ab-ilan.com yöneticileri ile olası 

işbirliği alanlarında görüşmek üzere görüşme 

yapılmış ve başta dernek bünyesinde 

söyleşiler olmak üzere, birçok işbirliği 

geliştirilmiştir. 

-UNİCEF’e çalışma ziyareti 

düzenlenmiş ve Çocuğa Karşı Şiddetin 

Önlenmesi Ortaklık Ağına dahil olunması için 

gerekli evraklar tamamlanarak 

gönderilmiştir. 

-Dernek bünyesinde iş süreçleri 

oluşturulmuştur. 

-Sosyal Duvarları Yıkalım Proje 

Çalışmaları devam etmiştir. Bu çerçevede, 

RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğüne çalışma ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. Milliyet, Hürriyet, Vatan, 

Posta gibi gazetelere röportajlar verilmiştir. 

Ayrıca, TGRT Artı Eksi Haber programına 

konuk olunmuştur. Ankara Üniversitesi 

Sosyal Hizmetler Bölümü ve Baskent 

Universitesi Saglik Bilimleri Fakultesi Sosyal 

Hizmet Bölümü  Öğrencilerine Sosyal 

Duvarları Yıkalım projesi anlatmıştır. Ayrıca, 

haber analiz toplantılarına devam edilmiştir. 

-Kurucu üyesi olduğumuz Ulusal 

Gönüllülük Komitesi Açılış Lansmanı Cer 

Modern'de Ulusal Gönüllülük Gününde 

yapılmış ve tarafımızca katılım sağlanmıştır. 

- Derneğimiz bünyesinde gönüllülerin 

oryanstasyon çalışmaları devam etmiştir. 

-2014 Yılı Çalışma Programı 

oluşturulmuştur. 

-Gönüllülük ve sosyal hizmetlere 

erişim etkinliğine Mustafa Üçgül, Dilek 

Ateşoğlu ve Dilek Halvaç tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

-STGM Sosyal Medya Eğitim 

Programına Dış ilişkiler ve Tanıtım Birimi 

Sorumlusu Ahmet Kurnaz ve gönüllü Onur 

Pehlivan katılım sağlamıştır. 

-Google STK Akademisine Ofis 

Koordinatörü Nilay GÖNENÇ tarafından 

katılım sağlanmıştır. 

-Oyuncak Kütüphanesi ile KalpAnkara 

Eğitim ve Gençlik Merkezi Ziyaretine çalışma 

ziyareti düzenlenmiştir. 

-Avrupa İşbirliği Ağı Derneğine 

çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

- ab-ilan.com Genel Müdürü Hüseyin 

AKTÜRK’ün katkılarıyla AB Projeleri ve 

Kariyer Fırsatları Söyleşisi düzenlenmiştir. 

http://www.ab-ilan.com/
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-Gelecek Daha Net projesinin yurtlara 

uyarlanması amacıyla Mikado Danışmanlık ile 

birlikte ÇHGM’ye çalışma ziyareti 

düzenlenmiştir. 

-Dernek bünyesinde Hayat Sende 

Sinema Atölyesi faaliyete geçmiştir. Atölyede 

devlet korumasında kalan çocuk ve gençlere 

ilişkin ulusal ve uluslararası filmler 

gösterilecek ve münazaralar yapılacaktır. 

-TRT’de yayınlanacak olan “Bu Benim 

Hikayem” programına YK Başkanı Hasan 

AŞAN katılım sağlamış ve çekimler 

yapılmıştır. 

3.2.3 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

Gösterge Stratejik Planda 
Yer Alan 

Gerçekleşen 

Devlet Korumasında Kalan Çocukların ve Ayrılan Gençlerin 

Sorunlarının Analizine İlişkin Çalıştay Sayısı 

2 Adet - 

Bakanlığa Sunulan Politika Notu Sayısı 3 Adet 3 Adet 

Yayınlanan Basın Bildirisi Sayısı  20 Adet 14 Adet 

Nefret Söylemine İlişkin Katılım Sağlanan Platform Sayısı  1 Adet - 

STK’larına Yapılan Ziyaret Sayısı 25 (Adet) 23 Adet 

Yapılan Faaliyet ve Projelerdeki Ortak/İştirakçi Sayısı  10 (Adet) 8 Adet 

Teknik Destek Verilen Kurum/Kuruluş Sayısı 5 (Adet) 6 Adet 

Bilgisayarlı Eğitimle Dağıtılan Sertifika Sayısı 300 (Adet) - 

Yaygın Eğitim Metotları Eğitimini Alan Üye/Gönüllü Sayısı  100(Kişi) 26 

Kariyer Şenliğine Katılan Genç Sayısı 600(Kişi) 200 

Manuel Eğitimle Dağıtılan Sertifika Sayısı 300(Adet) 750 Adet 

Kurulan Sanal Sınıflarda Oluşturulan Müfredat Sayısı 15(Adet) - 

Eğitim Kataloğundaki Eğitim Sayısı  30(Adet) 21 Adet 

Sosyal Hizmetler Proje Atölyesinden Sertifika Alan Kişi Sayısı  100(Kişi) 12 Kişi 

Sosyal Hizmetler Proje Atölyesinden Danışmanlık Alan 

Kişi/Kurum/Kuruluş Sayısı 

6 (Adet) 2 Adet 

Sosyal Hizmetler Proje Atölyesi İnternet Sitesi Tıklanma Oranı 15.000 (Adet) - 

Dernek Bünyesinde Yürütülen Proje Sayısı 4 (Adet) - 

Dernek Yöneticilerinin Aldığı Kişisel Gelişim Sertifikası Sayısı 48 (Adet) 10 Adet 

Kalite Yönetim Sertifikası Sayısı 1 (Adet) - 

Kurumsal Kimlik Unsurlarının Sahiplenilmesi İçin Lansman Yapılan 

Üye/Gönüllü Sayısı  

100 (Kişi) 51 Kişi 

Üyelerin Aidat Ödentilerinin Toplam Toplanması Gereken Aidata 75 (Yüzde) 68 (Yüzde) 
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Oranı  

İnternet Sitesinin Tıklanma Sayısı 30.000 (Adet) - 

 

4. KURUMSAL KABİLİYET VE 

KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. ÜSTÜNLÜKLER 
Kurumsallaşma Yolunda Atılmış Güçlü 

Adımlar 

Kaliteli İnsan Kaynağı ve Gönüllü 

Kadrosu 

Gelişmiş Proje Kapasitesi 

Köklü Bir Geçmişe Sahip Olması 

Sosyal Girişimcilik Alanındaki Güçlü 

Ağlara Sahip Olunması 

4.2. ZAYIF YANLAR 
İdari giderlerin finansmanında 

karşılaşılan zorluklar 

Etkili Çalışan Bir Bilgi İşlem 

Altyapısının Olmaması 

Üye Aidatlarının Toplanmasında 

Karşılaşılan Sıkıntılar 

Hedef Kitle Arasında Örgütlenme 

Bilincinin Düşük Olması 

4.3. FIRSATLAR 
Sivil topluma son dönemde verilen 

önem 

Alanın projeciliğe yatkın olması 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 

yaşanan köklü ve olumlu değişim 

4.4. TEHDİTLER 
Derneğin faaliyetlerinin hedef kitle 

tarafından sahiplenilmemesi 

Geçmiş Dönemde Alanda Çalışan 

Derneklerin İmajının Kötü Olması 

5. DEĞERLENDİRME 
Hayat Sende Gençlik Akademisi 

Derneği, 2013 yılında birçok ağ ilişkisi 

geliştirmeye devam etmiş, kurumsal 

kapasitesini artırmış,  imajına yakışan bir 

ofise taşınmış, önemli bir dinamizm 

kazanmış, kaynak geliştirme kapasitesi artmış 

ve Derneğin imaj yönetimi anlamında önemli 

adımlar atmıştır.  

Bu kazanımların yanında, ilerleme 

kaydedilmesi iki alan olan gönüllü yönetim 

kapasitesi ve lobicilik ve savunuculuk 

ayaklarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Önümüzdeki dönemde bu alanlara yapılacak 

yatırımın derneğin sağlıklı gelişimi için elzem 

olduğu görülmektedir. 

6. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
Derneğin ofisinin içinin 

güzelleştirilmesi, koltukların değiştirilmesi, 

iletişim veritabanlarını daha güncel ve güçlü 

tutması gerekmektedir.  

 

Üyelerle ilişkilerin de daha da 

güçlendirilmesi gerektiği, hedef kitle 

tarafından daha fazla sahiplenilmesine dönük 

çalışmalar yapılması uygun olacaktır. 

 

Derneğin daha fazla özkaynak 

geliştirmesi, üye aidatlarındaki 
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dalgalanmaların giderilmesi önem arz etmektedir.

 


