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1. Mevcut Durum
Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Birimi tarafından geçmişten bugüne kadar
çalışmalarında kullanılmak üzere ayni ve nakdi kaynak geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalar ve halen ihtiyaç duyulan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

1.1. Ayni Kaynak Geliştirme Çalışmaları
1.1.1. Yemek ve İçecek
Ofisteki çalışan ve gönüllülerin yemekleri günde 10 kişi için Ankara’da yerleşik bir firma
tarafından
her
gün
Derneğe
teslim
edilmektedir.
Dernekte
çay-kahve-şeker
çalışan-gönüllü-yararlanıcının sık olması nedeniyle hızlı bir şekilde tükenmekte olup, bu
konuda desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, zaman zaman yararlanıcılarla düzenlenen
piknik gibi etkinliklerde döner ve soğuk içecek gibi malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
1.1.2. Ulaşım
Hayat Sende, farklı illere sunum veya toplantılara gitmekte olup, bahsekonu ulaşım giderleri
derneğin bütçesinde yıllık ortalama 56.000 TL maliyete neden olmaktadır. Ayrıca, zaman
zaman yararlanıcılarla birlikte şehir içi etkinlikler düzenlemekte ve bu etkinlikler için servis
ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu iki alanda bağışçı veya sponsorlara ihtiyaç duyulmaktadır.
1.1.3. Temizlik Malzemeleri
Diversey Solutions firması Antalya Şubesi tarafından derneğin temizlik malzemeleri
geçtiğimiz üç yıl içinde karşılanmıştır. Kimi durumlarda ise, sosyal medya üzerinden bağış
çağrısına çıkılarak, bireysel destekçilerin de bağış yapması sağlanmıştır.
1.1.4. Bilgisayar ve Diğer Teknik Donanım
Derneğin bilgisayar ihtiyaçlarında zaman zaman çağrıya çıkılmasına rağmen, yalnızca iki kez
olumlu dönüş alınmış ve bu olumlu dönüşlerle derneğe iki dizüstü bilgisayar kazandırılmıştır.
Dernekte halen 8 bilgisayar bulunmasına rağmen, bu bilgisayarların, yazıcıların ve internet
ağının bakım ve korunmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu noktada, bilgisayarların ve
yazıcıların korunması, bakımı, iyileştirilmesi, yazıcıların kartuşunun yenilenmesinde
destekçilere ihtiyaç bulunmaktadır.
1.1.5. İnternet Hizmeti
Derneğin internet hizmeti dernek bütçesinden karşılanmakta olup, bu hizmete bağışçı
ihtiyacı bulunmaktadır. Aylık bu hizmet için ihtiyaç duyulan bağış miktarı 100 TL’dir.

1.1.6. Ofis Temizliği
Ofisin temizliği konusunda haftada bir gün olmak üzere hizmet alımı yapılmaktadır. Ofisin
yoğunluğu göz önüne alındığında, ilgili hizmet alımının gün sayısının artırılması ve bu
hizmete sağlanacak gidere sponsorluk sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
1.1.7. Posta ve Kargo Giderleri
Derneğin yıllık posta ve kargo gideri 1.645,42 olmaktadır. Kargo firmalarıyla yapılan
görüşmelerde, gönderinin kütlesine göre farklı indirimler sağlanabileceği belirtilmektedir.
İndirim sağlanmayan giderler için sponsor ihtiyacı bulunmaktadır.
1.1.8. Kırtasiye Giderleri
Derneğin başta özel gün kartları, A4 kağıtları, toner, zarflar, çıkardığı yayınların bastırılması,
etkinliklerde kalem, yapıştırıcı, renkli fon kartonları gibi konularda desteğe ihtiyacı
bulunmaktadır.
1.1.9. Dijital Medyada Reklam ve Tanıtım Giderleri
Hayat Sende, Google STK Bağışından yararlanan bir sivil toplum örgütüdür. Bu noktada,
derneğe ayda 10 bin dolar reklam bağışı aracılığıyla Google arama motorunda reklam
yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, hayatsende.org e-posta uzantılarının ve e-posta hizmeti
sağlayıcısının Google ürünü gmail üzerinden alınması sağlanmaktadır. Bununla birlikte, diğer
sosyal medya kanallarında reklam yapılmasına ilişkin destekçilerin katkılarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Hayat Sende’nin yayın tasarımları Ankara’da yerleşik bir sosyal medya ajansı tarafından
yapılmaktadır. Dijital pazarlama ve sosyal medya tasarımlarında ise ayni katkı sağlayacak
bağışçı ihtiyacı bulunmaktadır.
1.1.10. Toplantı Mekan İhtiyacı
Hayat Sende Derneği tarafından her yıl gerek koruma altındaki gençlerle gerekse destekçi
veya uzmanlarla çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılara Ankara’da bulunan bir
otel tarafından yıl içinde otelin müsaitlik durumuna zaman zaman ücretsiz zaman zaman da
indirimli fiyatla destek verilmesine rağmen, kimi zaman toplantı, çalıştay veya bağışçı
buluşmaları gibi etkinliklere destekçi bulunamamakta ve hizmet alımı yapılmaktadır. Bu
durum, derneğin bütçesinden koruma altındaki gençlere burs veya diğer kaynaklar için
aktarılabilecek meblağların azalmasına neden olduğundan toplantı giderleri için ayni veya
nakdi bağışçılara ihtiyaç duyulmaktadır.

1.1.11. Baskı Giderleri
Hayat Sende Derneği tarafından her yıl, büyük ve küçük boy posta zarfı bastırılarak,
derneğin yayınlarının ve yazışmalarının gönderilmesi sağlanmaktadır. Bastırılan zarfların
yıllık maliyeti 2000 TL’yi bulmaktadır. Bunun yanı sıra, her yıl yaklaşık 20-30 sayfalık 3
civarında yayın bastırılmaktadır. Bunlarında maliyetinin de 8.000 TL civarında olduğu
görülmektedir. Bu yayınlardan faaliyet raporuna Ankara’daki bir üniversite düzenli olarak
sponsor olmaktadır. Faaliyet raporu yıllık olarak bastırıldıktan sonra üye, gönüllü, destekçi
ve paydaş kurumlara dağıtılmakta ve daha çok bağış toplanmasına katkı sağlamakta
olduğundan önem arz etmektedir. Diğer iki yayın için ise düzenli destekçilere ihtiyaç
bulunmaktadır.

Tablo 1: Ayni Bağış Desteği İhtiyacı Duyulan Alan
Ayni Bağış Desteği İhtiyacı Duyulan Alan

Dernek
Bütçesindeki
Tahmini
Maliyeti (TL)

Karşılanma
Durumu

Yemek

30.000

Evet

Etkinliklerde Döner-Soğuk İçecek Gibi Yemekler

10.000

Dönemsel

Çay-Kahve-Şeker

4.000

Hayır

Temizlik Malzemeleri (Sabun, Tuvalet Kağıdı, El
Havlusu, Bulaşık Makinesi Deterjanı, Çamaşır Suyu,
Yer Silme Suyu, Cif Sıvı Bulaşık Deterjanı, Paspas,
vb.)

6.000

Hayır

Posta ve Kargo Giderleri

2.000

Hayır

Konaklama

35.000

Hayır

Seyahat

20.000

Hayır

Kırtasiye Giderleri

9.000

Hayır

Toplantı Giderleri

15.000

Dönemsel

Baskı Giderleri

10.000

Hayır

Spor Aracılığıyla Bağış Olanaklarının Geliştirilmesi
için Katılım Sağlanan Etkinliklerdeki Tişört ve Baf
Baskı Giderleri

15.000

Dönemsel

2.1. Nakdi Bağışlar
2.1.1. Fonzip Sanal Bağış Uygulaması
Hayat Sende Derneği online bağış olarak güvenlik anlamında oldukça ileri bir sistem olan
Fonzip sistemini kullanmaktadır. Fonzip sistemi sivil toplum kuruluşlarına birçok hizmeti
entegre bir şekilde sunmaktadır. Bugüne kadar Fonzip üzerinden Hayat Sende Derneği’ne
toplamda 604.802 TL kadar bağış ulaşmıştır.
Halen fonzip sistemi üzerinden düzenli bağış olarak 74 kadar kişi, 1.075 TL tutarında bağış
yapmaktadır.
Fonzip üzerinden bağış yapılabilmesi için https://fonzip.com/hayatsende/bagis/?r=true
bağlantısından gerekli belgeleri doldurarak, kredi kartları ile düzenli bağış, debit kartlarla ise
tek seferlik bağış yapılması mümkündür.
2.1.2. Burs
Hayat Sende Derneği koruma altında yetişen çocuk ve gençlere hazırlamış olduğu burs
yönergesi çerçevesinde yıllık olarak burs vermekte, ayrıca bursiyerlerini yaz döneminde
uluslararası gönüllülük fırsatları, proje döngüsü yönetimi, sosyal kampanya tasarlama gibi
eğitimlere almaktadır. Kış döneminde ise her yıl çocuk koruma sisteminde belirlenen bir
sorun alanına ilişkin çalıştay yapmak amacıyla 2 günlük bir program için bir araya
getirmektedir.
Hayat Sende Derneği Burs Yönergesine https://hayatsende.org/sayfa/bursbasvuru.html
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Hayat Sende Derneği’nin vermiş olduğu bursların kaynakları, bağışçılar tarafından yapılan
şartlı bağışlar ile spor etkinliklerinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2016 yılında 12
kişi tarafından 9.800 TL bağış yapılmış, spor aracılığıyla yapılan etkinliklerden ise 10.000 TL
gelir elde edilmiştir. Bu gelirle 10 gence burs verilmiş, Afacan Gençlik Motel’de 22 gencin
katıldığı kamp düzenlenmiştir.
2017 yılında 3.225 kişi tarafından 203.352 TL bağış yapılmış, spor aracılığıyla yapılan
etkinliklerden ise 178.284 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirle 47 gence burs verilmiştir.
2018 yılında 2.241 kişi tarafından 309.433 TL bağış yapılmış, spor aracılığıyla yapılan
etkinliklerden ise 91.038 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirle 26 gence burs verilmiş,
Adrasan’da Akdeniz Üniversitesi Uygulama Otelinde 21 gencin katıldığı kamp düzenlenmiştir.
Ayrıca, 1-3 Şubat tarihinde Ankara’da Koruma Altında Yetişen Bireylerin Gözüyle Eğitim
Hakkının Değerlendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında ise 25 kişi tarafından burs bağışı alınması, spor etkinlikleri aracılığıyla ise
150.000 TL bağış toplanması hedeflenmekte ve elde edilen gelirle 25 gence burs, eğitim ve
kamp olanağı sağlanması planlanmaktadır.
2020 yılında ise 31 kişi tarafından burs bağışı alınması, spor etkinlikleri aracılığıyla ise
250.000 TL bağış toplanması hedeflenmekte ve elde edilen gelirle 31 gence burs, eğitim ve
kamp olanağı sağlanması planlanmaktadır.
2021 yılında ise 35 kişi tarafından burs bağışı alınması, spor etkinlikleri aracılığıyla ise
350.000 TL bağış toplanması hedeflenmekte ve elde edilen gelirle 35 gence burs, eğitim ve
kamp olanağı sağlanması planlanmaktadır.
2.1.3. Mobil Aidat
MobilAidat sistemi cep telefonu hatları üzerinden üyelerin aidatlarını ödeyebildiği bir
uygulamadır. MobilAidat sistemine bağlantısından ulaşılabilmektedir.
https://www.hayatsende.org/sayfa/mobil-aidat-ile-odeme.html
Mobil Aidat sistemi üzerinden Hayat Sende Derneği’ne 2016 yılında 9.477,85 TL, 2017
yılında 4.025,80 TL, 2018 yılında ise 5.061,61 TL para aktarılmıştır.
MobilAidat sistemindeki komisyonların yüksekliği nedeniyle sistemin yaygınlaştırılması yerine
Fonzip üzerine ve banka kanalıyla doğrudan ödemelere odaklanılmaya çalışılmaktadır.
2.1.4. Banka Aracılığıyla Bağış
Hayat Sende Derneği’ne banka aracılığıyla yapılan düzenli bağışlar 2016 yılında 17.789 TL,
2017 yılında 43.515 TL, 2018 yılında ise 143.138 TL’dir.
Banka aracılığıyla bağışlarda düzenli bağışların tutarı 2016 yılında 71.963 TL, 2017 yılında
28.973 TL, 2018 yılında ise 33.385 TL’dir.
Banka aracılığıyla bağış komisyon kesintilerinin olmaması nedeniyle Hayat Sende’nin en çok
tercih ettiği sistemdir. Yapılan bağışlar konu kısmına gerekli açıklama yapılmak kaydıyla
şartlı bağış olarak da kullanılabilmektedir.
2.1.5. Şirketler Tarafından Yapılan Bağış
Hayat Sende Derneği’ne şirketler tarafından 2016 yılında 76.350 TL, 2017 yılında 127.976
TL, 2018 yılında ise 354.703TL bağış yapılmıştır.
2019 yılında bu bağışların 250.000 TL olması, 2020 yılında 300.000 TL olması, 2021 yılında
ise 400.000 TL olması beklenmektedir.

2.1.5.1. Joker Mağazaları
Joker Mağazaları, genel merkezde çalışanlarına Hayat Sende Derneğinin sunum yapmasına
ve stant açmasına olanak tanıyıp, çalışanları ile oluşturduğu koşu takımı İstanbul
Maratonunda Hayat Sende Derneği adına koşarak maddi destek sağlamaktadır. Aynı
zamanda mağazaları bünyesinde stantlar açarak, derneğe iletişim desteği vererek, anneler
günü ve babalar gününde koruyucu aile ebeveynleri ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışarak
Hayat Sende’nin görünürlüğünün ve bilinirliğin artırılmasına katkı sunmaktadır.
2.1.5.2. Sigortaland
Sigortaland kendisinden hizmet alımı yapan müşterileri adına Hayat Sende Derneğine bağış
yaparak koruma altındaki çocuk ve gençlere umut olmaktadır. Sigortaland ve Hayat Sende
Derneğinin logolaraının yer aldığı teşekkür kartları poliçelerin içerisinde Sigortaland
müşterilerine gönderilmektedir. Bu kartlar ile Sigortaland, Hayat Sende Derneğine bağış
yapmanın yanı sıra görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlamaktadaır.
2.1.5.3. FNSS
FNSS, Hayat Sende Derneğinin gerçekleştirmiş olduğu aktivitelere araç desteği ve yemek
desteği sunarak ve çalışanlarının doğum günlerine özel kartları derneğimizden alarak dernek
faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.
2.1.5.4. Kasap Döner
Kasap Döner, toplumda koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili farkındalık yaratmak için
Amerikan servislerine Hayat Sende Derneğini ve koruyucu aileliği tanıtan metin ekleyerek
Hayat Sende Derneğinin ve alanın tanırlığı artırılmasına destek olmuştur.
2.1.6. Etkinlikler Aracılığıyla Yapılan Bağış
Hayat Sende Derneğine geçtiğimiz dönemlerde Ankara Barosu Çocuk Hakları Biriminin açmış
olduğu kermes ile 4.042 TL bağış toplanmıştır. Kermeste gıda, turistik eşyalar, kıyafetler,
vb. satılmıştır.
Akbanklı Gönüllüler tarafından kadın ve erkeklerden oluşan bir ekiple hem cinsiyet
ayrımcılığıyla mücadele etmek hem de koruma altındaki çocukların hayatlarında fark
yaratmak amacıyla Ören Eller projesi uygulanmıştır. Proje kapsamında Akbanklı Gönüllülerin
ördüğü, atkı, bere, kazak, örme oyuncak, vb. ürünler açılan stantlar vasıtasıyla satılmış ve
Hayat Sende Derneği’ne 7.500 TL bağış aktarılmıştır.
Bunun dışında yapılan stant açma aracılığıyla gelir elde etme faaliyetlerinden istenen
mahiyette verim elde edilememiştir.

2.1.7. Doğum Günü bağışı
Doğum Günü bağış uygulaması, Fonzip sistemi üzerinden Hayat Sende Derneği’ne destek
vermek isteyenlerin kampanya açarak kendisine hediye alınması yerine koruma altındaki
çocukların hayatlarına dokunan Hayat Sende Derneği’ne bağışta bulunulmasını içermektedir.
Hayat Sende Derneği’ne doğumgünü bağışı uygulaması aracılığıyla bugüne kadar 18.826 TL
bağış ulaşmıştır.
Doğum Günü bağışı, günümüzde yaygın olan hipertüketim anlayışıyla yaptığı mücadele ile
çevreci bir görünüm de arz etmektedir.
Doğum Günü bağışı
açılabilmektedir.

uygulamasına

aşağıdaki

bağlantıdan

ulaşılarak

kampanya

https://fonzip.com/hayatsende/kampanya
2.1.8. Spor Aracılığıyla Bağış
Spor aracılığıyla bağış olanakları son dönemde Türkiye’de hızla yaygınlaşmış durumdadır.
Hayat Sende Derneği tarafından spor aracılığıyla bağış olanaklarından yararlanılmak için
çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada, 2016 yılında spor aracılığıyla Hayat Sende’ye yapılan
bağış 10.000 TL’dir. 2017 yılında 178.284 TL’dir. 2018 yılında ise 76.738 TL’dir.
Spor aracılığıyla bağış olanakları, İstanbul Maratonu, Bozcaada Maratonu, Runatolia
Maratonu başta olmak üzere, koşu aracılığıyla yaygınlıkla yapılmaktadır. Bunun dışında,
bireysel veya takım oyunu şeklinde yapılacak spor olanakları da bulunmaktadır. Örneğin,
ülkenin farklı yerlerinde dağcılık yapan bir grup tarafından Ankara Parkurunda hem bağış
toplanması hem de farkındalık yaratılması sağlanmıştır.
2.1.9. Fide Okulları
Fide Okullarında derneğimiz yararına gerçekleştirilen etkinlikte, okulun öğretmenleri ve idari
kadrosu öğrencilerin istekleri doğrultusunda pek çok farklı etkinliği kapsayan bir Açık
Artırma gerçekleştirmiş ve toplanan 23.400 TL'yi derneğe bağış olarak aktarmışlardır.
2.1.10.
Amerikan
Geliştirilmesi

Servislerle

Koruyucu

Ailelik

Konusunda

Farkındalığın

Kasap Döner ile yapılan çalışmada, müşterilerin önüne konulan Amerikan Servislerde Hayat
Sende Derneği ve koruyucu aileliği anlatan içerikler oluşturulmuş ve Kasap Döner
müşterilerinin koruyucu ailelik ve Hayat Sende Derneği hakkında bilgilenmesi sağlanmıştır.
Toplamda 300 bin adet Amerikan Servisi kağıdı bastırılmıştır. Ayrıca, Hayat Sende’nin
düzenli bağışçı kapasitesinin de süreç içinde %40 artması sağlanmıştır.

2.1.11. Gönüllü Garsonluk Uygulaması Yoluyla Kazanılan Bahşişlerin Bağışlanması
Hayat Sende Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işıklı tarafından İstanbul’da bulunan
Madame Kuki isimli kafede, 1 ay boyunca ünlülerle birlikte yapılan gönüllü garsonluk
çalışmaları neticesinde toplanan 6.916 TL bağış Hayat Sende Derneği Burs Fonuna
bağışlanmıştır. Etkinlikle ayrıca koruma altındaki çocukların sorunlarına yönelik önemli bir
farkındalık da oluşturulmuştur.
Tablo 2: Nakdi Bağış/Aidat Kanalları
Bağış
Türü

Bağış
Yapabilme
Yöntemleri

Koruma
Altındaki
Gençlere
Yılda 2.000
TL
Burs
Verilmesi

Banka
Aracılığıyla
Havale/EFT
Fonzip
Uygulaması
Aracılığıyla

Hesap No veya Link

Hedef

EFT yaparken Alıcı Adını Hayat Sende Gençlik
Akademisi Derneği olarak belirtmeyi
unutmayınız.

2019 Yılında
20, 2020
yılında 25,
2021 yılında
30 Düzenli
burs veren kişi
sayısına
ulaşmak.

TL Hesabı
Vakıfbank Ekonomi Bakanlığı Şubesi
TR21 0001 5001 5800 7300 1245 04
Dolar Hesabı
Vakıfbank Ekonomi Bakanlığı Şubesi
TR46 0001 5001 5804 8016 6437 49
Euro Hesabı
Vakıfbank Ekonomi Bakanlığı Şubesi
TR46 0001 5001 5804 8016 6901 15
https://fonzip.com/hayatsende/burs-bagisi-2

İdari
Giderler
İçin
Düzenli
Bağışçı

Banka
Aracılığıyla
Havale/EFT

SMS
Üzerinden
Üye
Aidatları

Mobil
Aidat
Sistemi

https://fonzip.com/hayatsende/bagis

Fonzip
Uygulaması

Mobil aidat ile üye aidatlarınızı ödeyerek
katkıda bulunmak için ‘’hayatsende10’’ yazıp
8071’ gönderin. Gelen cevaba EVET yazarak
cevap verin.

2019 Yılında
100.000 TL,
2020 yılında
150.000 TL,
2021 yılında
200.000 TL
bağış almak.
2019
yılında
10.000
TL;
2020
Yılında
15.000
TL;

NOT: ilk mesajda yazacağınız rakama göre
aylık aidat katkınızı yapıyor olacaksınız.

2021
Yılında
20.000
TL
aidat almak.

Bağış miktarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz.
Doğum
Günü
Bağışı

Fonzip
Uygulaması

https://fonzip.com/hayatsende/kampanya

2019
yılında
10.000
TL;
2020
Yılında
20.000
TL;
2021
Yılında
30.000
TL
bağış almak.

Koşu
Kampanya
sı

Fonzip
Uygulaması

https://fonzip.com/hayatsende/kampanya

2019
yılında
200.000
TL;
2020
yılında
300.000
TL;
2021
yılında
400.000
TL
bağış almak.

Özel Gün
Kartları

Fonzip
Uygulaması
veya
İnternet
Sitesi

www.ucanbalik.org
verebilirsiniz.

2019
yılında
7.500
TL,
2020
yılında
10.000
TL,
2021
yılında
12.500
TL
bağış almak.

üzerinden

sipariş

2.2. İktisadi İşletme Aracılığıyla Yapılan Çalışmalar
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği İktisadi İşletmesi 2018 yılı içinde faaliyet geçmiş
olup, ürettiği veya üreteceği ürün ve hizmet ile koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili
gerçekleştireceği çalışmalara özkaynak geliştirmeye çalışacaktır.
2.2.1. Uçan Balık
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği İktisadi İşletmesinin markalarından biri olan Uçan
Balık; masa takvimi, tarihsiz ajanda, özel gün kartları gibi kurumsal materyallerle birlikte
gönüllüler tarafından el emeği ile hazırlanan örgü oyuncaklar, seramikler, mumları satışa
sunmayı planlamaktadır. Ürün diyagramı çeşitli atölyelerde destekçi ve gönüllüler ve koruma
altındaki çocuk ve gençlerin katkılarıyla çeşitlenecektir. İktasi işletmenin üreteceği ürünler,
iktisadi işletmenin web sitesi olan www.ucanbalik.org ve Hayat Sende Derneğine destek
veren çeşitli kurumsal firmalarda ve bu firmaların e-ticaret sitelerinde satışa sunulması
planlanmaktadır.
Uçan Balık üzerinden satışa sunulan ve sunulacak olan ürünler aşağıdaki gibidir.

●
●
●
●
●
●
●
●

Masa Takvimi
Tarihsiz Ajanda
Özel Gün Kartları
Örgü Oyuncaklar
Seramikler
Mini saksılar
El Yapımı Mumlar
Çeşitli hediyelik ürünler.

2.2.2. Çocukla Uygulaması
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği İktisadi İşletmesinin marka isimlerinden biri olacak
olan Çocukla Uygulaması, çocuklu ailelerin, çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekleri,
çocuklar için uygun olan kafe, kafeterya restoran, park gibi alanların analizini yapması
planlanmaktadır. Çocukla uygulamasının amacı çocuk dostu mekanların sayısının artması,
mekanların çocuklara uygun olarak dizayn edilmesi ve çocuklu ailelerin bu mekanlar
hakkında kolayca bilgi sahibi olabilmesidir.
Çocukla uygulaması ile Hayat
geliştirmesi hedeflenmektedir.

Sende

Derneğinin içerik pazarlama yaparak kaynak

2.2.3. Gelecek Ellerimde Uygulaması
Hayat Sende Derneğince hazırlanan Korumada Sonrası Rehber’in mobil uyumlu uygulaması
olan Gelecek Ellerimde Uygulaması korumadan ayrılan bireylerin toplumsal hayata
adaptasyon süreçlerinde karşılaştıkları her türlü konu ve sorun ile ilgili danışabilecekleri bir
uygulamadır.
Bu uygulama aynı zamanda korumadan ayrılan gençlerin iş, staj ve mentorluk desteği
sunmak isteyen kurumsal şirketlerle tanışmasını da sağlamaktadır.
Tablo 3: İktisadi İşletmenin Gelir Hedefleri
Uçan Balık E-Mağaza Yoluyla Yapılan Satışlar

Yılda 20.000 TL

Tebrik Kartlarından Elde Edilen Gelirler

Yılda 7.500 TL

Örgü Atölyesi Aracılığıyla Elde Edilen Gelirler

Yılda 50.000 TL

Kurulacak Çocukla Uygulaması İle Elde Edilen Gelirler

Yılda 100.000 TL

Çocukla Uygulamasının İndirilme Sayısı

Toplam 50.000
İndirme

Üretilen Ürünlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Büyük
Firmaların Online Alışveriş Platformunda Satılmasını Sağlamak

Yılda 50.000 TL

3. Şeffaflık ve Hesapverebilirlik
3.1. Açık Açık Üyeliği
Hayat Sende Derneği, sivil toplum örgütlerinin bağışçılarına, destekçilerine karşı şeffaf
olması gerekliliğini savunan ve sivil toplum örgütlerinin şeffaflığını denetleyen ve garanti
altına alan bir platform olan Açık Açık üyesidir.
Açık
Açık
Platformu
üzerinden
Hayat
Sende
Derneğini
incelemek
https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/hayat-sende-genclik-akademisi-dernegi

için;

3.2. Denetim Raporları
Hayat Sende Derneği hiçbir zorunluluğu olmaksızın kurumsal kapasitesini geliştirmek ve
eksik yönlerini tespit etmek için her yıl hem iç denetim hem bağımsız denetim
yaptırmaktadır. Sözkonusu bu denetim raporları internet sitesinde paylaşılmaktadır.
Hayat Sende Derneği iç denetim raporlarına için; https://hayatsende.org/yayinlarimiz/
3.3. Dernek Bilgi Sisteminde (DERBİS) Beyannamesi
Hayat Sende Derneğinin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına sunmuş olduğu
beyannameler DERBİS sisteminde halka açık olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca, Hayat Sende
sitesi üzerinden erişime açıktır.
Hayat Sende Derneğinin Beyannemeleri için; https://hayatsende.org/yayinlarimiz/
3.4. Stratejik Plan, Çalışma Programı ve Faaliyet Raporlarının Sitede Paylaşılması
Hayat Sende Derneğinin geçmiş yıllarına ait Faaliyet Rapoları, geçmiş ve gelecek yıllara
ilişkin stratejilerinin yer aldığı Stratejik Plan ve Çalışma Programı raporlarına web sitesi
üzerinden erişime açıktır. Bu sayede Hayat Sende, hem karar alma süreçlerine paydaşlarının
katılımını artırmayı hem de ölçülebilir göstergeler çerçevesinde ilerleme sağlamayı
hedeflemektedir.
Söz konusu raporlar için; https://hayatsende.org/yayinlarimiz/
3.5. Hayat Sende Derneği Şeffaflık Hattı
Hayat Sende Derneği hazırlamış olduğu Şeffaflık internet sitesinde yer alan Şeffaflık Hattına
derneğin işleyişi, finansal bilgileri, karar alma mekanizmaları ile ilgili sorularınız sormanız
dahilinde 15 iş günü içerisinde size dönüş yapılıyor olacaktır.

4. Bağışçı Hakları Beyannamesi
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği olarak, Bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna,
vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi arttırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin
halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve
akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve
destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

STK’nın misyonu ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı ve STK’nın bağışı amaçları
doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme
Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve
basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme
Güncel finansal bilgilere erişebilme
Verilen bağışın amacına uygun olarak kullanılacağı konusunda garanti isteme
Uygun bir şekilde teşekkür edilmesi
Kanunlara uygun bir şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme
Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin
profesyonel düzeyde olmasını talep etme
Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş
birisi mi olduğunu bilme
Eğer başkası ile paylaşılacaksa, iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme
Bağışı yaparken soru sorma, sorulan sorulara hızlı, doğru ve açık şekilde cevapları
alma

