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MÜTEVELLİ  HEYETİ
BAŞKANI  MESAJ I

Çünkü değ�ş�me ayak uydurdukça, �y�l�ğ�n

yollarını buldukça, �nandıkça varız.
SosyalBen Vakfı bünyes�nde gönüllüler�m�z,

kurul üyeler�m�z, destekç�ler�m�z ve

bağışçılarımız sayes�nde bugüne kadar
gerçekleşt�rd�ğ�m�z tüm çalışmalarda sah�p
olduğumuz �lkelere bağlı kaldık. Bugünden

yarını �nşa ederken amaçlarımıza ulaşmak �ç�n
yen� planlamalar yaparak 21. Yüzyıl �çer�s�nde
çevre şartlarının hızla değ�şt�ğ�, esnek, uzun
vadel� ve değ�ş�m� temel alan planlamayı
zorunlu kılan yen� b�r yol har�tası oluşturduk.
Yen� nesl�n s�v�l toplum kuruluşu olarak y�ne
yen� nesl�n emekler�yle dokunduğumuz,

gel�ş�m�ne katkı sağladığımız, umut ışığı

olab�ld�ğ�m�z çocukları, kend� potans�yeller�n�
açığa çıkaran gençler�n emekler� �le b�rl�kte
geleceğe hazırlamaya da devam ed�yoruz.

Öğrenen b�r s�v�l toplum örgütü olarak
değ�ş�me kolaylıkla ayak uyduran, hayaller�ne
başkalarını da ortak eden b�r kurum �nşa
ederken Türk�ye’den Dünya’ya konuşan b�r
s�v�l toplum kuruluşu olma yolunda da 5 yıllık
stratej�k planımızın �çer�s�nde kararlılıkla adım
atmaya devam edeceğ�z. Pusulamızı ve

sürdürüleb�l�rl�k adımlarımızı; 2021-2026

Stratej�k Planımız kapsamında s�zlerle

paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Tasarladığımız bu stratej�k planın SosyalBen

Gönüllüler� �le b�rl�kte çalışmalarımıza
değer katacağımıza �nancımız sonsuz.

Çocuklarımız bugünler� hep�m�z�n yarınları �ç�n
geleceğ� b�rl�kte ve güvenle �nşa edeceğ�z.

Yen� planın uygulama aşamasında katkısı
olacak gönüllüler�m�z, kurul üyeler�m�z

destekç�ler�m�ze ş�md�den yürekten teşekkür
eder�z.
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MARSHALL  INC . JULY  2018

SosyalBen Vakfı

Kuruluş

 

SosyalBen Vakfı’nın kuruluşu 18.05.2017 tar�hl� ve 30070 sayılı Resm� Gazete

yayını �le �lan ed�lm�şt�r.

 

Amaç

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7 – 13 yaş aralığındak� çocukların sosyal

gel�ş�m ve sosyal k�ml�kler�n� desteklemek; ufuklarını gen�şletmek, özgüvenler�n�

güçlend�rerek daha mutlu b�reyler olarak yet�şmeler�ne katkı yapmak; paylaşım

ve toplumsal yaşam b�l�nc� kazanmalarını desteklemek ve tüm bunların

sürekl�l�ğ�n� sağlamaktır.

 

Ufuk

Sosyal benl�ğ�n�n ve yetenekler�n�n farkında güçlü nes�llerden oluşan b�r toplum

hayal ed�yoruz.
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Farklılıklara Saygı

Din, dil, ırk, etnik köken farklılıklarını

gözetmeden, ihtiyaç doğrultusunda

dünyanın her noktasındaki çocuklarla

çalışmalar yürüterek, dünyanın

farklılıklarla daha güzel olduğuna

inanmaktadır. 

Dünya Vatandaşlığı

Zaman ve mekandan bağımsız

olarak gerçekleştirdiği yerel çalışmaların

yanında uluslararası çalışmalar

yürütmekte, dünyadaki sorunları

önemseyerek evrensellik ilkesini

benimsemektedir.

Şeffaflık

Gönüllülerin, destekçilerin ve

kamuoyunun projeler ve çocuklar

üzerindeki etkilerini görebilmeleri için

yapılan tüm çalışmaları ve bütçe planları

açıkça paylaşmaktadır.

Yenilikçilik

Gelişen ve değişen dünyada

çağın gerekliliklerine uygun olarak

yenilikleri takip etmekte ve dünya

standartlarında projeler üretmektedir.

Sosyal Girişimcilik

Yapılan projelerin sürdürülebilirliğini

sağlamak için gelir modelleri

oluşturarak daha çok çocuğa

ulaşabilecek bağımsız bir bütçe modeli

oluşturmayı hedeflemektedir.

Toplumsal Fayda

Yapılan çalışmalarla hayata

değer kazandırmayı hedefleyerek

projelerin sonunda topluma sağlanacak

değerleri

gözetmektedir.

Sürdürülebilirlik

Projelerin çıktılarını ve devamlılığını

önemseyerek; toplumsal etkinin,

faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını

sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.

Gönüllülük

Çalışmaları, topluluk gönüllüleri ve  e-

Gönüllüler ile birlikte tamamen gönüllük

ilkesiyle gerçekleştirmektedir. 

Değerler�m�z
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Organ�zasyon Şemamız 
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Organ�zasyon Şemamız

Mütevell� Heyet�

Alev Toruner, Ece Ç�ftç�, İbrah�m Bet�l, Özge Ç�ftç�, 
Ruken Mızraklı 

Yönet�m Kurulu 

Al� Ercan Özgür, Defne Ongun Müm�noğlu, Ece Ç�ftç�, 
El�f Ergu Dem�ral, Erna Gökaslan, Hakan Baş, Mel�s Babadağ,
Nurdan Beşen Büyükak, Okan Can Yantır, Özge Ç�ftç�, Sarp
Akkaya, Sel�n Öz

Danışma Kurulu 

Ayşe Cevah�r, Berr�n Yoler�, Demet Erc�yes, D�lara Ekş�oğlu, 
Ece Ç�ftç�, Em�ne Sabancı Kamışlı (Başkan), Gözde Kuşçuoğlu, 
Irmak Köseoğlu, İd�l Gaz�oğlu, Jül�de Konukoğlu, Mel�s Temell�

Zeynep Selgur

Araştırma Kurulu

Prof. Dr. N�lüfer Narlı, Prof Dr. Nurhan Yentürk, 
Dr. Aslı E. Mert (Başkan), Dr. Ferzan Durul, 
İlayda Esk�taşçıoğlu, Berra Karayel, Doğa D�lb�lmez

Organ�zasyon Şemamız
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Denet�m Kurulu

Al� Ercan Özgür, Nurdan Beşen Büyükak, Sel�n Öz



Organ�zasyon Şemamız

Operasyon Takımı 

D�lan Sarıyarlıoğlu, Kübra Aytek�n, S�bel Karaduman, 
Tuğçe Yavuz

Kaynak Gel�şt�rme Takımı 

Ece Ç�ftç�, Kübra Aytek�n 

İdar� İşler Takımı 

Hande Alpay, Ak�f Çet�nkaya 

İlet�ş�m Takımı 

Ş�zen Şengör 

SosyalBen Vakfı
N�spet�ye Caddes� 

Petrol S�tes� 9.Blok D:15

Et�ler/Beş�ktaş

+90 (212) 263 85 91 
www.sosyalben.org
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Stratej�k Planlama 



Stratej�k Planlama
Sürec�
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SosyalBen Vakfı 
Kurum Kültürü 

B�r Öncek� Stratej�k Planın
Değerlend�r�lmes� 

Durum Anal�z� 

Gelecek Anal�z� 

Amaç ve Hedefler�n

Bel�rlenmes�

Uygulama, İzleme ve
Değerlend�rme Adımları 



Stratej�k Alanlar 
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Operasyon

İnsan

Kaynakları

F�nansal

Sürdürüleb�l�rl�k 

Önderl�k

İlet�ş�m



Stratej�k Amaçlar



SH1:  Güçlend�r�len faydalanıcıların n�tel�k ve n�cel�kler�n�n artırılması 

AH1:  Yarının faydalanıcılarının demograf�s�n� araştırılması,

tasarlanması ve oluşturulması.                       

AH2:  Genç kapas�te güçlend�rme pol�t�kalarının güçlend�r�lmes�,

faydalanıcıların artırılması ve etk� alanın ölçümlenmes�. 

SH2:   SosyalBen Çocukları’nın güçlend�r�lmes� 

AH1: SosyalBen Çocukları �ç�n yönlend�rme pol�t�kasının güçlend�r�lmes�, 

 faydalanıcıların artırılması 

AH2: SosyalBen Çocuklarına ulaştırılan atölye çalışmalarının güncel kalması ve

kal�te standardının korunması, sosyal etk� anal�zler�n devamlılığının sağlanması 

SH3: Operasyon kapas�tes�n� güçlend�rerek yaygınlaştırma

AH1: Uluslararası örgütlenme stratej�s�n�n planlanması ve oluşturulması

AH2: Ulusal ve uluslararası paydaşlarla d�yalog oluşturmak �ç�n etk�nl�kler�n

tasarlanması, �let�ş�m kanallarının bel�rlenmes� ve uygulanması

AH3: Kamu Yararına Vakıf statüsüne er�şmek 

Stratej�k Amaç 1: Operasyonu Der�nleşt�rmek

SA1: Operasyon çalışmalarının n�tel�ğ�n� artırmak

SosyalBen Vakfı, Türk�ye ve bel�rled�ğ� 5 ülkede, çocukların yetenekler�n� keşfetmes�n�

sağlarken gönüllülüğü deney�msel b�r sorumluluğa dönüştürerek sürdürüleb�l�r

kaynaklarla örgütlenme yapısını der�nleşt�rerek yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. 
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SH1: Mevcut durumlara uygun �st�hdam ve çalışma alanları yaratmak

AH1: SosyalBen Akadem� danışmanlık model�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ� �ç�n �nsan

kaynakları demograf�s�n�n tasarlanması, çalışma prens�pler�n�n bel�rlenmes�, görev

tanımları kapsamında �st�hdam şartlarının bel�rlenerek uygulamaya geç�lmes�. 

AH2: Çalışma ver�ml�l�ğ�n� arttırmak �ç�n h�br�t of�s model�n�n planlanması,

oluşturulması, hayata geç�r�lmes� ve etk�s�n�n ölçülmes�.

AH3: SosyalBen Vakfı bünyes�ne uygun b�l�ş�m teknoloj�ler�n� tak�p ederek

b�lg� teknoloj�ler� çalışma prens�pler�n�n oluşturulması, konumlanması ve

�st�hdam ed�lmes�. 

   

SH2: Kurumsal hafızayı güçlend�rerek korumak

AH1: SosyalBen Vakfı bünyes�ndek� arş�v, yedekleme s�stem� ve ver�ler�n

güvenl�k yönerges�n�n d�j�tal dönüşüme uygun olarak oluşturulması, uygulanması ve

kurum kültürü hal�ne get�r�lmes�. 

AH2: SosyalBen Akadem� ve vakıf bünyes�ndek� kaynakların d�j�tal dönüşüme

uygun olarak güven�rl�l�k ve geçerl�l�ğ�n�n sağlanması ve yaygınlaştırılması. 
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SA2: İnsan kaynaklarının, s�v�l toplum değerler�ne özgü güçlend�rerek
özelleşt�r�lmes�n� sağlamak

SosyalBen Vakfı, bünyes�ndek� �nsan kaynağının yetk�nl�kler�n�, performanslarını,

ver�ml�l�ğ�n� ve s�v�l toplum değerler�n� göz önünde bulundurularak h�br�t çalışma model�n�

yen� nes�l �nsan kaynakları pol�t�kalarına göre güçlend�r�lerek gel�şt�r�lmey� ve uygulamayı

amaçlamaktadır. 

Stratej�k Amaç 2: Sürdürüleb�l�r İnsan Kaynağı



SH3: İnsan kaynağının sürdürüleb�l�rl�k planlamasını oluşturmak 

AH1: Performans değerlend�rme s�stem�n�n organ�zasyon şemasına özgü

tasarlanması, uygulanması ve ver�ml�l�k etk�s�n�n 360 derece ölçülmes�.

                                  

AH2: Çalışan yetk�nl�ğ�n�n arttırılması �ç�n yetk�nl�k alanlarının güncellenmes�,

har�talaması, konumlandırılması ve personel�n yetk�nl�kler kapsamında

güçlend�r�lmes�. 

                                         

SH4: Uluslararası örgütlenme �ç�n �nsan kaynağı pol�t�kası oluşturmak

AH1: Uluslararası SosyalBen örgütlenmeler�n�n organ�zasyon şeması, görev

tanımları ve raporlama s�stem�n�n oluşturularak �nsan kaynakları pol�t�kalarının

bel�rlenmes�.

           

SH5: Özdenet�m s�stem�n� oluşturmak 

AH1: SosyalBen Vakfı heyetler�n�n ve heyet üyel�kler�n�n ver�ml�l�k yönerges�n�n

oluşturulması, ölçümlenmes� ve anal�ze göre eylem planının oluşturulması.
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Stratej�k Amaç 2: Sürdürüleb�l�r İnsan Kaynağı



SH1: Öz kaynak yönet�m�n� güçlend�rmek

AH1: İkt�sad� �şletmeler�n kapas�tes�n� güçlend�rmek 

 �.İkt�sad� �şletmeler�n karlılık oranlarının yıllara göre artırılması

 ��.İkt�sad� �şletmeler�n sürdürüleb�l�rl�ğ� �ç�n sosyal yatırımcı ağlarının oluşturulması 

SH2: Dış Kaynak yönet�m�n� güçlend�rmek

AH1: Kaynak gel�şt�rme çalışmalarının sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak

�.Operasyonel kaynak gel�şt�rme çalışmalarının etk�s�n� artırmak

��. B�reysel kaynak gel�şt�rme çalışmalarının etk�s�n� artırmak

���.Kurumsal kaynak gel�şt�rme çalışmalarının etk�s�n� artırmak

�v.Fon ve H�be kaynaklarına er�ş�m kanallarını gel�şt�rmek

         

Stratej�k Amaç 3: Kaynak Yönet�m�n� Güçlend�rmek

SA3: Ben�msenen sosyal g�r�ş�mc�l�k değer� ve öz kaynaklar �le f�nansal
sürdüreb�l�rl�ğ� sağlamak

SosyalBen Vakfı, bünyes�ndek� �kt�sad� �şletmeler, kaynak gel�şt�rme çalışmaları, h�be

programları ve bağış pol�t�kaları kapsamında f�nansal sürdürüleb�l�rl�k çalışmaları,

kampanyaları ve �ş b�rl�kler� �le alana öncülük etmey� amaçlamaktadır.

17



Stratej�k Amaç 4: Üçüncü Sektöre Önderl�k Etmek 

SA4: Yen�l�kç�l�k değer�n� yaygınlaştırarak farklı modeller gel�şt�r�p,
kaynakları çeş�tlend�rerek alana öncülük etmek

SosyalBen Vakfı, sosypol�t�k, ekonom�k, sosyoloj�k, teknoloj�k, yasal ve çevresel

alanlardak� değ�ş�kl�kler�, dönüşümler� ve kr�zler� göz önünde bulundurarak gerçekç� b�r

gelecek bakış açısıyla �çer�s�nde bulunduğu durumlara adapte olma ve esnekl�k

yetk�nl�kler�yle çalışmalarını kararlı b�r şek�lde sürdürüp yen� nesl�n s�v�l toplum örgütü

olarak güçlenerek büyümey� amaçlamaktadır. 

SH1: SosyalBen yen�l�kç�l�k pol�t�kasını sürdürüleb�l�r kılmak

AH1: e-SosyalBen markasının kurumsallaşma s�stem�n�n tamamlanması.

SH2: Öngörülen olumlu ve olumsuz senaryolarla sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlamak
 

AH1: SosyalBen çalışmalarının PESTLE anal�z� doğrultusunda felaket planının yıllara

göre tasarlanması ve eylem planlarının oluşturulması.

SH3: Toplumsal faydanın yaygınlaşması �ç�n akadem�k kaynak oluşturmak

AH1: SosyalBen Vakfı Araştırma kurulu ve heyetler� �le Türk�ye’n�n yen� nes�l

gönüllülük hafızasının kaynağı olması ve gönüllülüğün gelecekç�l�ğ�ne ulusal ve

uluslararası akadem�k kaynak olması.

SH4: Faal�yet alanında farkındalık yaratmak

AH1: SosyalBen Vakfı Çocuk Yönlend�rme Pol�t�kası kapsamında SosyalBen

Çocukları’nın yetenekler�n�n var olan ve gelecek nes�llere örnek teşk�l edecek rol

modeller yet�şt�r�lmes�.
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Stratej�k Amaç 4: Üçüncü Sektöre Önderl�k Etmek 

SH5: Gönüllülüğün evrensel d�l�n� yaygınlaştırmak 

AH1: SosyalBen Akadem� bünyes�nde düzenled�ğ� gönüllü değ�ş�m programını

güçlend�rmek

SH6: Kaynak gel�şt�rme modeller�n� d�j�tale entegre etmek

AH1: SosyalBen Store �ç�nde bulunduğu d�j�tal dönüşüme uygun olarak ürün

gamını d�j�tale uyarlayıp �kt�sad� �şletmeler arasında örnek ürün gamının yaratılması
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Stratej�k Amaç 5: Toplumsal Farkındalığı Artırmak

SA1: Ulusal ve uluslararası çalışmalarının b�l�n�rl�ğ�n�
güçlend�rmek

SosyalBen Vakfı , farklılıklara saygı ve şeffaflık değerler�yle kamuoyuna ve
tüm paydaşlarına yarattığı sosyal faydayı , çeş�tl� �let�ş�m kanallarıyla
aktararak yaygınlaştırmayı ve güçlend�rmey� amaçlamaktadır .

SH1: Operasyonel �let�ş�m� güçlend�rmek 

AH1: Gönüllü elç� adaylarının ulusal ve uluslararası alanda har�talamasının

yapılması, �let�ş�m yollarının bel�rlenmes�, eylem planlarının oluşturulması ve

kamuoyu yoklamaları �le ver�ml�l�ğ�n ölçülmes�

AH2: Ulusal ve uluslararası �let�ş�m stratej�s�n�n planlanması, uygulanması ve

anal�zler doğrultusunda yorumlanarak gel�şt�r�lmes�

AH3: SosyalBen �kt�sad� �şletmeler�n�n �let�ş�m stratej�s�n�n tasarlanması, eylem

planlarının bel�rlenmes� ve kamuoyunun oluşturulması

SH2: İlet�ş�m�n yen�l�kç� modellerle sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak

AH1: Teknoloj�l�k yen�l�kler�n araştırılması araştırma net�ces�nde SosyalBen

bünyes�nde entegre alanların har�talandırılması, uygulanması ve değerlend�r�lmes�.

AH2: Gelecek jenerasyonlar göz önünde bulundurularak SosyalBen h�kayes�n�n ve

çalışmalarının yen� medya kaynaklarıyla nes�llere aktarılmasının planlanması, fon

kaynağının yaratılması ve yaygınlaştırılması.
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Sürdürüleb�l�rl�k



Uygulama, İzleme ve Değerlend�rme Adımları 

Stratej�k planların başarısını sağlayan unsurlardan en öneml�s� planın �y�
b�r �zleme ve değerlend�rme s�stem�ne sah�p olmasıdır. Stratej�k Plan
amaçlarına yönel�k hem dönem �ç�ndek� gel�şmeler� tak�p etmeye �mkân
verecek b�r �zleme s�stem�ne hem de plan dönem� sürec�nde ve sonunda
elde ed�len sonuçları �ncelenmes�ne �mkan verecek b�r değerlend�rme

altyapısı kurumsal başarı �ç�n önem taşımaktadır.

SosyalBen Vakfı İzleme ve Değerlend�rme s�stem� aşağıdak� unsurlar
çerçeves�nde ele alınmıştır:

a. Göstergelere İl�şk�n Ver� Tabanının Oluşturulması
Oluşturulan database s�stem� ver�ler�n korunması ve �şlenmez� �le ver�
anal�zler�ne �mkan sağlar. 

b. İzleme Değerlend�rme S�stem�n�n Koord�nasyon Yapısı
Stratej�k planlamaya dah�l olan tüm paydaşlar �le b�rl�kte Ocak, Haz�ran
ve Eylül aylarında düzenlenecek ara değerlend�rme toplantıları planın
güncell�ğ�n� sağlar.

22





N�spet�ye Caddes� Petrol S�tes� 9. Blok Kat:4 No:15
Et�ler-Beş�ktaş-İstanbul / Türk�ye

T: +90 212 263 85 91

www.sosyalben.org


