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FAALİYET RAPORU

Çocukların bugünleri, hepimizin yarınları için...

Değişime ayak uydurarak iyiliğin
e-halini keşfedin ve inanmaktan
hiç vazgeçmeyin!
Çünkü değişime ayak uydurdukça,
iyiliğin yollarını buldukça,
inandıkça varız.
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MÜTEVELLİ HEYETİ
BAŞKANI MESAJI
DEĞİŞİME AYAK UYDURARAK İYİLİĞİN
E-HALİ’Nİ KEŞFEDİN VE İNANMAKTAN
HİÇ VAZGEÇMEYİN!
Çünkü değ ş me ayak uydurdukça,
yollarını buldukça, nandıkça varız.

ylğn

SosyalBen Vakfı bünyes nde gönüllüler m z,
kurul
üyeler m z,
destekç ler m z
ve
bağışçılarımız sayes nde gerçekleşt rd ğ m z
tüm çalışmalarda sah p olduğumuz lkelere
bağlı kaldık. 2020’de de b z m ç n öne çıkan
tema sürdürüleb l rl k oldu.
Yen nesl n s v l toplum kuruluşu olarak y ne
yen
nesl n
emekler yle
dokunduğumuz,
gel ş m ne katkı sağladığımız, gözler n n ç ne
baktığımız, b r parça da olsa umut ışığı
olab ld ğ m z çocukları, onlara ulaşmak adına
yaptığımız çalışmaları ve sürdürüleb l rl k
adımlarımızı s zlere sunmak ç n bu Faal yet
Raporu’nu hazırladık. Koca b r yılın emeğ n ,
yorgunluklarını,
gülüşler n ,
gözyaşlarını
heps n
bu sayfalarda s zlere sunmaya
çalıştık. Yılın son çeyreğ hep m z ç n zorlu b r
süreçt . B z dönüşüme sürükleyen pandem
gündem ne sürdürüleb l rl ğe verd ğ m z önem
sayes nde kolayca ayak uydurarak
e-SosyalBen le kurumumuzu d j talde var
etmek adına stratej k adımlar ve uygulamalar
gerçekleşt rd k. Türk ye’de lk defa
e-gönüllülük hareket n başlattık ve d j tal
sahalar
gerçekleşt rd k.
Yen
dönem
çalışmalarımıza y l ğ n e-hal n çoktan ekled k
b le. Yolda öğrenen, değ ş me kolaylıkla ayak
uyduran, hayaller ne başkalarını da ortak
eden b r kurum olarak yen dönemde
toplumsal
fayda
üretmey
heyecanla
bekleyeceğ z.
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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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Değerler m z
Dünya Vatandaşlığı
Zaman ve mekandan bağımsız
olarak gerçekleştirdiği yerel çalışmaların
yanında uluslararası çalışmalar
yürütmekte, dünyadaki sorunları
önemseyerek evrensellik ilkesini
benimsemektedir.

Farklılıklara Saygı
Din, dil, ırk, etnik köken farklılıklarını
gözetmeden, ihtiyaç doğrultusunda
dünyanın her noktasındaki çocuklarla
çalışmalar yürüterek, dünyanın
farklılıklarla daha güzel olduğuna
inanmaktadır.

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.
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Gönüllülük
Çalışmaları, topluluk gönüllüleri ve eGönüllüler ile birlikte tamamen gönüllük
ilkesiyle gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilirlik
Projelerin çıktılarını ve devamlılığını
önemseyerek; toplumsal etkinin,
faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını
sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.

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 ,
Sanem Oktar, 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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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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Gönüllülük

SosyalBen Vakfı
Topluluk Gönüllüler

SosyalBen Vakfı Türk ye’dek
operasyonunu
18-25 yaş aralığındak ün vers te
öğrenc ler n n oluşturduğu
11 toplulukta 581 akt f gönüllü le
sürdürmekted r.
Gerçekleşt r len saha çalışmalarının
etk s n ve sürdüreb l rl ğ n sağlamak
ç n Türk ye’n n 7 bölges nde ve 11
lde bulunan topluluklarımız le
b rl kte gerçekleşt rd ğ m z projeler n
yerele ulaşması ve aynı anda b rçok
bölgede gerçekleşt r len saha
çalışmalarıyla daha fazla çocuğun
yetenekler n keşfed p gel şt rmes
ç n mkân sağlanmaktadır.
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SosyalBen Vakfı Toplulukları
Hang İllerde?
Antalya, Bursa, Çanakkale,
Esk şeh r, Erzurum, Gaz antep,
İstanbul, İzm r, Karabük,
Mers n, Samsun

SosyalBen Vakfı
Topluluk Gönüllüler
KURULUŞ
TARİHLERİ

GÖNÜLLÜ
SAYISI

Antalya

Ocak 2020

10

Bursa

Eylül 2018

50

Çanakkale

Mart 2016

67

Esk şeh r

Eylül 2015

86

TOPLULUKLAR

Erzurum

Ocak 2019

39

Gaz antep

Ek m 2019

10

İstanbul

Eylül 2017

111

İzm r

Ek m 2014

38

Karabük

Ocak 2014

56

Mers n

Ek m 2017

55

Samsun

Mart 2018

59

Toplam
SosyalBen
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SosyalBen Vakfı
Topluluk Gönüllüler
Yaş Dağılımı ve Eğ t m Graf kler

SosyalBen topluluk gönüllüler 51 farklı ün vers tede, 74 farklı bölümde öğren m
görmekted rler.
SosyalBen topluluk gönüllüler n n %96’sı l sans, %3’ü ön l sans ve %1’ yüksek
l sans eğ t m almaktadır.
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SosyalBen Vakfı
Topluluk Gönüllüler
SosyalBen Gönüllüsü olmak ç n aşağıda bel rt len "Gönüllülük adımları" uygulanmaktadır.
Güz ve Bahar dönemler nde web s tes ve sosyal medya üzer nden, ayrıca tanıtım stantları
le başvuru çağrısının yapılması ve başvuru s stem n n açılması ve başvuruların alınması

Başvuru yapan adaylardan “Gönüllü Adayı Görüşmes ” önces “Adl S c l Kaydı” ve
“Öğrenc Kaydı” stenmes

Başvuru yapan ve belgeler n eks ks z get ren adayların
“Gönüllü Adayı Görüşmeler ”ne alınması

“Gönüllü Adayı Görüşmes ” sonuçlarının adaylara ma l, sms yolu le b ld r lmes

"Gönüllü Adayı Görüşmes ” sonucu olumlu olan adayların
“Temel Gönüllü Eğ t mler ”ne alınması

İk tam gün süren ve “Vakıf Tanıtımı – İlet ş m – Saha Yönet m ” bölümler nden oluşan
eğ t mlere tam katılım sağlayan adaylara “Gönüllü Sözleşmes ” ve “Gönüllü Rehber ”n n
ver lmes

“Gönüllü Sözleşmes ve Rehber ”n mzalayan adayların “Gönüllü” statüsü kazanarak
çalışmalara başlaması

Tüm başvuru, görüşme ve eğ t m süreçler SosyalBen Vakfı B lg S stem üzer nden
onl ne olarak kayıt altına alınmakta ve tak p ed lmekted r.
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SosyalBen Vakfı
Topluluk Gönüllüler
Eylül 2019 - Ocak 2020 Topluluk Gönüllü Alımları
SosyalBen Vakfı'nda Topluluk Gönüllüsü olmak ç n Eylül 2019 Gönüllü Alımları sürec nde 412
gönüllü adayı başvuruda bulunmuştur. 276 k ş le görüşme sağlanmış, 191 aday SosyalBen
Vakfı bünyes ne dah l olmuştur.
SosyalBen Vakfı olarak Ocak 2020 Gönüllü Alımları sürec nde 686 gönüllü adayı başvuruda
bulunmuştur. 371 gönüllü adayı le görüşme sağlanmış, 263 aday SosyalBen Vakfı bünyes ne
dah l olmuştur.
TOPLULUKLAR
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BAŞVURANLAR

SOSYALBEN
BÜNYESİNE DAHİL
OLANLAR

Antalya

49

10

Bursa

116

44

Çanakkale

89

42

Esk şeh r

78

49

Erzurum

130

34

Gaz antep

40

13

İstanbul

144

82

İzm r

112

34

Karabük

105

35

Mers n

109

64

Samsun

128

47
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SosyalBen Vakfı
Topluluk Gönüllüler
Gönüllüler n gözünden dönem değerlend rme sonuçları;

‘’Gönüllü olarak mot vasyonum yüksek.’’

%85.3

‘’SosyalBen ’de kend m gel şt r yorum.’’

%92.2
‘’Gönüllü olarak hak ve
sorumluluklarımı b l yorum.’’

%94.6

‘’Sağladığım ger b ld r mlere
lg l takımdan yanıt alab l r m.’’

%80.9
‘’ Önümüzdek dönem
SosyalBen ‘de Gönüllü olmaya
devam edeceğ m.’’

%89.7

‘’İler de b r s v l toplum kuruluşunda
çalışmak ster m.’’

%88.7
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SosyalBen Vakfı
e-Gönüllüler

e-Gönüllülük Ned r?

e-Gönüllülük Nasıl Yapılır?

D j talleşen dünyada pek çok kavram
g b Gönüllülük de yen b r boyut
kazanarak nternet üzer nden
yürütülen çalışmalara dönüşüyor.
e-Gönüllülük, Türk ye’de lk defa
SosyalBen Vakfı çalışmalarıyla
toplumla buluşuyor. Mekan ve zaman
önündek engeller ortadan
kaldırarak, alınan başvurular
üzer nden yapılan değerlend rmelerle
eğ t m sürec ne dönüştürülüyor.
İy l ğ n ve gönüllülüğün e-hal olarak
da adlandırılan SosyalBen’de
e-Gönüllülük başta sosyal zolasyon
dönem olmak üzere d j tal çağın
gerekl l kler yle topluma ve çocuklara
fayda sağlamaya mkan ver yor.

SosyalBen Vakfı sosyal medya
hesaplarında bulunan başvuru formu
aracılığıyla yapılan başvurular
sonrasında, değerlend rme ve eğ t m
sürec nden geçen SosyalBen
e-Gönüllüler bulundukları yerden,
evler nden nternet er ş m yle vakfın
çalışmalarına ortak olarak, gönüllülük
faal yetler gerçekleşt r yorlar.

e-Gönüllü Ne Yapar?
B lg ve becer b r k mler n çevr m ç
ortamda toplumsal faydaya
dönüştüren SosyalBen e-Gönüllüler ,
çer k gel şt rmeden kapas te
güçlend rmeye, kaynak gel şt rmeden
web tasarımına, tasarımdan çev r ve
let ş me kadar çalışmalar
gerçekleşt rerek SosyalBen
Çocukları’nın yetenekler n n
keşfed lmes ve gel şt r lmes ne
destek oluyor.
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e-Gönüllülük Neden Yapılır?
D j talleşen evrende, dünya
vatandaşlığını ben mseyen, yen nesl n
s v l toplum kuruluşu olan SosyalBen’ n
e-Gönüllülük g r ş m , b reyler
toplumsal fayda üretmeye
yönlend r yor. Sosyal zolasyon
dönem nde evler m zde kaldığımız bu
dönemde bulunduğu yerden fayda
sağlamak steyenler ç n sınırları
ortadan kaldıran SosyalBen’de eGönüllülük, y l ğ n e-hal le gönüllülük
faal yetler n gel şmes ne mkan
sağlıyor.

SosyalBen Vakfı
e-Gönüllüler

Dünya'da

10

ülkeden

Türk ye'de

69

lden

e-Gönüllülük
Nerede Yapılır?
D j tal dünyanın gerekl l ler yle
sınırları ortadan kaldıran
SosyalBen’de e-Gönüllülük,yaş ve
mekan kısıtlaması olmadan
dünyanın her yer nden nternet
er ş m olan her b rey n b r b lg sayar
veya mob l araçla gönüllülük
faal yetler gerçekleşt rmes ne destek
oluyor.

970

k ş ben de e-Gönüllü olmak st yorum ded .

361
128

profesyonel

sınırları aşmak ç n e-Gönüllü olarak SosyalBen
bünyes ne katıldı.

e-Gönüllülük
Ne Zaman Yapılır?
B reyler n b lg ve becer b r k mler n
toplumsal faydaya dönüştürmek ç n
hazır oldukları her an SosyalBen’de
e-Gönüllülük yapılab l r. F z k olarak
sahada bulunmadan çevr m ç
yollarla gerçekleşt r len gönüllülük
akt v teler , e-Gönüllüler kend
çalışma takv mler ne göre
gerçekleşt r leb l r.

öğrenc

Avukat, mühend s, yoga eğ tmen ,
emekl , öğretmen g b 50 farklı meslek
kolundan e-Gönüllülük başvurusu
alan SosyalBen, 128 profesyonel
a les ne katarak d j tal dönüşümde
vme kazandı.

En küçüğü
En büyüğü

11
65

yaşında olan adaylarımız büyük küçük
farketmeks z n e-Gönüllü olmak ç n
harekete geçt .

e-Gönüllüğü
K m Yapar?
Dünya sorunlarına çözüm odaklı
yaklaşarak, daha y b r dünyanın
hayal n kuran herkes SosyalBen’de
e-Gönüllü olab lr.

355
e-Gönüllü adayı, SosyalBen Vakfı le lk defa b r
s v l toplum kuruluşunda yer aldı.

.
.ISTANBUL
IZMIR
ANKARA

Kend b lg ve becer ler mle topluma ev mden
fayda sağlamak st yorum d yenler n en çok
başvurduğu ller oldu.
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SosyalBen Vakfı
Mezunları
SosyalBen Vakfı 7. yılına g rerken mezun gönüllüler n n sayısı da
g derek artmaktadır. Bugüne kadar 100’ün üzer nde mezunu olan
SosyalBen, mezunlarının kend uzmanlık alanlarında (kaynak
gel şt rme, let ş m) destek olma stekler sonucunda SosyalBen
Mezunları le yen b r yolculuğa başladı. SosyalBen Mezunları
kurumun kapas tes n güçlend rmek ve destek alanları
tasarlamak ç n gönüllülüğe devam etmeye karar verd ler.
Haz ran 2020 t bar le SosyalBen Vakfı’nın 112 SosyalBen
Mezunu gönüllüsü bulunmaktadır.
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Saha Çalışmaları

SosyalBen Vakfı
Saha Çalışmaları
SosyalBen Vakfı 2019-2020 dönem nde Türk ye’de 18 lde 1 haftalık
saha çalışmaları gerçekleşt rm şt r. 229 gönüllünün yer aldığı saha
çalışmalarında 110 atölyede 2527 çocuğa ulaşılmıştır.
Yapılan bu saha çalışmalarında 16 Dans Atölyes , 15 İcat Atölyes ,
4 Kısa f lm ve Fotoğrafçılık Atölyes , 15 Müz k Atölyes , 15 Oyun
Atölyes , 15 Res m Atölyes , 16 Spor Atölyes ve 14 Yaratıcı Yazarlık
Atölyes ’nde Türk ye’n n dört b r yanındak çocuklar le buluşulmuştur.

SosyalBen Vakfı
Saha Çalışmaları
1 Hafta Süren, 36 Saatl k Saha Çalışmaları
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SosyalBen Vakfı
Düzenl Atölyeler
Düzenl Atölye; SosyalBen Vakfı’nın 8 temel atölyeler kapsamında
planlanarak dönem çer s nde gerçekleşt r l r ve gerçekleşt r lecek olan
atölyen n sm n alır. SosyalBen Gönüllüsü ve/veya 1 profesyonel atölye koçu
le b rl kte düzenl olarak her hafta 1 gün veya 2 haftada 1 olacak şek lde 36
saatl k atölyeler gerçekleşt r l r.
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SosyalBen Vakfı
Düzenl Atölyeler
SosyalBen Vakfı; 2019-2020 dönem nde, 12 Atölye Koçu,
54 Gönüllü le b rl kte 11 farklı atölye çalışmalarında toplam
223 SosyalBen çocuğunun atölye çalışmalarıyla keşfett kler
yetenekler n gel şt reb lmeler ç n düzenl atölye çalışmaları
gerçekleşt rm şt r.
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SosyalBen Vakfı
Temalı Atölyeler

2019-2020 dönem nde, Türk ye’de 7 lde Çocuk Hakları,
Tasarım, Havacılık, Yen Yıl, Hayvan Hakları, İcat g b temalı 1
günlük atölye çalışmalarında 252 gönüllü le b rl kte toplam
2.534 çocuğa ulaşılmıştır.
NAME OF PROJECT
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SosyalBen Vakfı
Temalı Atölyeler
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SosyalBen Vakfı
F z k Projeler
2019-2020 dönem nde, 8 farklı proje çalışması le 79 gönüllünün yer
aldığı çalışmalarda toplam 334 çocuğa ulaşılmıştır.

SosyalBen Vakfı
D j tal Saha
Günümüze kadar tecrübe ed n lm ş saha faal yetler n n ve b ç mlenm ş
atölye programlarının ortak b r ürünü olarak, 7 – 13 yaş arası çocuklara
lham ver r ve onların kend potans yeller n d j tal platformlarda
güçlend rmeye teşv k eder. D j tal Saha, daha gen ş çocuk grubuna
ulaşab lmek adına atölye ve saha çalışmalarının d j tale taşınması f kr ve
v deoların hazırlanmasıyla oluşmuştur.
SosyalBen e-Gönüllüler n n dah l olduğu d j tal saha kapsamında
hazırlanılan atölye v deoları, onl ne platformlar ve geçm ş çalışmaların
sağlamış olduğu öğretmen ve vel ağı sayes nde çocuklara ulaştırılmıştır.
Atölye çalışmalarının küçük b rer tanıtımı şekl nde tasarlanan eğ t m
çer kler le d j tal okur yazarlığa d kkat çek lerek teknoloj y üret m odaklı
kullanan çocuk prof ller hedeflen r. D j tal saha, SosyalBen Vakfı
faal yetler n n yen b r saha kolu olarak kurumun amacına yönel k
uygulama pol t kalarına dah l olmuştur.

SosyalBen Vakfı
D j tal Saha
D j tal saha ver ml l ğ , rt batta olunan öğretmenler ve vel ler n ger
b ld r mler alınarak ölçülmüştür. SosyalBen Vakfı’na b zzat ulaştırılan
çocuk v deoları le 7-13 yaş arası grubun evler nde ver ml akt v telerle
buluşarak teknoloj y üretken tüket c olarak kullandığı gözlenm şt r.
SosyalBen’ n 8 temel atölyes yle beraber nde gelen ısınma oyunları ve
sabah sporunu zley p, uygulayan çocuklara d j tal okur yazarlık kavramı
kazandırılmıştır.
2 kez gerçekleşt r lm ş olan d j tal saha çalışmalarında SosyalBen Vakfı;
d j tal saha v deolarında yer alan
25 e-Gönüllü le 17.000 görüntülenme sayısına ulaşmıştır.
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Projeler

Hayal Gücüne Güven Kupası
Hakan Sabancı’nın SosyalBen Vakfı'nın 6. yaşına
özel tasarladığı Hayal Gücüne Güven temalı
kupalarının
tanıtımının
da
gerçekleşt r ld ğ
lansmanda; SosyalBen Vakfı Mütevell Heyet ,
Yönet m Kurulu, Danışma Kurulu üyeler , destekç ler ,
gönüllüler ve SosyalBen Çocukları b r araya geld .
Hayal Gücüne Güven kupası SosyalBen Store’un
mzalı ürün l stes nde yer almaktadır.

İy l k Pazarı
Bahar Akıncı önderl ğ nde, Wh te M ll Cafe
aracılığıyla
düzenlenen
İy l k
Pazarı'nda
14
nfluencer’un destekler yle satışa sunulan ürünler,
kıyafetler, takılar aracılığlde ed len gel r SosyalBen
Vakfı’nın saha çalışmalarına aktarıldı.

Müz ğe Gönül Verenler, Garant BBVA
SosyalBen Vakfı ve Garant BBVA ş b rl ğ yle
gerçekleşt r len proje kapsamında 18-25 yaş arası
ün vers te öğrenc ler n n gönülllüğü deney mlemeler
sağlanmıştır. Gönüllüler aldıkları temel gönüllülük
eğ t mler n n ardından gerçekleşt rd kler
saha
çalışması le b rl kte 62 SosyalBen Çocuğu le müz k
atölyes nde buluştu.
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SosyalBen Vakfı Voleybol Takımı, N ke
Kadın Voleybol M ll Takım Oyuncusu Ebrar
Karakurt, hayal etmek le başlayan serüven n stek
ve çok çalışma le nasıl b r başarı h kayes ne
dönüşeb leceğ n SosyalBen Çocuklarına anlatmak
ç n SosyalBen Vakfı Voleybol Takımı le b rl kte
Kurtuluş Nur Şener Ortaokulu’nda buluştu.

Gönüllülük Akt v te Alanı, K dzan a
K dzan a ş b rl ğ yle hayata geç r len ve K dzan a’da
yer alan SosyalBen Vakfı Gönüllülük Alanı le b rl kte
çocukların
gönüllülük
kavramıyla
erken
yaşta
buluşmaları hedeflend . Bu ş b rl ğ sayes nde 16.000
çocuk gönüllülük akt v te alanında gönüllülükle
tanıştıktan sonra gönüllülüğü deney mleyeb lecekler ve
eğlenerek öğreneb lecekler b r maceraya atıldı.

Obez tey Basketbol le Blok'luyoruz!
Tofaş Spor Kulübü ve Bursa Med cana Hastanes ş b rl ğ yle
B rleşm ş M lletler n 17 Küresel Kalkınma Hedefler arasında yer
alan Sağlıklı B reyler hedef kapsamında çocukların beden, z h n
ve ruh sağlıklarının gel ş m nde beslenme b l nc n n ve sporun
öneml b r role sah p olmasını sağlamak ç n oluşturulan proje
kapsamında SosyalBen Çocukları 8 hafta boyunca Tofaş SK
tes sler nde basketbol eğ t mler n tamamlarken, Med cana
Hastaneler tarafından sağlık kontroller ne devam ett ler.
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Evden Eve 23 N san
Turkuvaz Medya Grubu h mayes nde m n ka şb rl ğ yle
gerçekleşt r len lk D j tal Saha kapsamında m n ka’nın Youtube
kanalı le çocuklara ulaşmanın yen b r yolunu açan SosyalBen,
b r süred r altyapısını hazırladığı e-gönüllülük çalışmaları le
d j tal çağın yen araçlarını gönüllülük kapas tes ve eğ t m g b
alanlarda uygulamaya başlayarak; çalışma b ç m n çağın
gerekl l kler ne uygun hale get rmek ç n d j tal dönüşüm
sürec ne g rm şt r ve 23 N san Haftası'nda, 23 N san Ulusal
Egemenl k ve Çocuk Bayramı'nı SosyalBen Çocukları'yla
evler nden kutlamıştır.

D g tal Camp ng For Commun ty
SosyalBen Akadem ’n n ev sah pl ğ nde, Apple’ın tekn k desteğ
le b rl kte hayata geç r len projede; ülkem z ve dünyayı der nden
etk leyen pandem neden yle 14-25 yaş arasındak gençler n
toplumsal fayda üretme çabasının sekteye uğramaması ve
sürdürüleb l rl ğ ç n D g tal Camp ng For Commun ty le b r araya
gelen gençler n, bel rlenen kom teler hakkında sorun anal z , çözüm
grupları oluşturulması, çözümler n raporlandırılması ve uygulama
aşamaları
le d j tal ortamdan çözüm üretme
steğ n n
sürdürüleb l rl ğ amaçlandı.

Gönüllülük Anket
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne özel 2019 yılını
“Gönüllülük Yılı” lan ederek gençler n k ş sel, meslek
ve sosyal gel ş mler ne yönel k yen açılım serg leyerek
parad gma değ şt ren Gençl k ve Spor Bakanlığı
şb rl ğ le çalışmaları gerçekleşt r len ve çevr m ç
yayınlanan gönüllülük anket 29.913 görüntülenme ve
8.665 cevaplanma sayısına ulaşmıştır.
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e-Çalıştay
Türk ye’de stratej k olarak konumlanmış 11 ldek toplulukları le
çalışmalarını yürüten SosyalBen Vakfı, pandem sebeb yle f z k
buluşmaları durma noktasına gelen gönüllüler n n, fayda
üretmeye devam edeb lmeler ve kapas te güçlend rmeye katkı
sağlayab lmeler ç n düzenled ğ e-Çalıştay'da 11 lden 90
SosyalBen Gönüllüsü le b r araya gelm ş ve gençler n d j tal
ortamda ortak çalışma kültürünü gel şt rm şt r.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
SosyalBen Vakfı gönüllüler her yıl 5 Aralık Dünya
Gönüllüler gününü yereller nde mot vasyon ve farkındalık
etk nl kler le b rl kte kutlamaktadır. Türk ye'n n 11 l nde
eş zamanlı olarak düzenlenen farkındalık çalışmaları le
gönüllü katılımına d kkat çeken gönüllüler çalışmalarını
#GönüllüyümÇünkü et ket
le onl ne platformlar
üzer nden de sürdürmüştür.
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Destekç ler

SosyalBen Vakfı
Gönüllü Elç
SosyalBen Vakfı Gönüllü Elç kavramı; vakfın b l n rl ğ n artırmak, var
olan k tlen n gel şmes ne, farklı kanallardan potans yel gönüllüye ve
destekç ye ulaşab lmey sağlamak adına ortaya çıkmıştır.
SosyalBen Vakfı Gönüllü Elç s ; sanatçı k ml ğ ne sah p, gen ş hedef
k tlelere ulaşan, toplum tarafından ben msenm ş k ş lerden b r yıllık süre
ç n seç l r. Gönüllü Elç le SosyalBen Vakfı tarafından bel rlenm ş
çalışma esaslarına ve çalışma takv m ne göre ş b rl ğ yapılır. Bu ş
b rl ğ n n let ş m çalışmaları karşılıklı olarak yürütülerek her aşamasında
b rl kte yol alınır.

2018 Gönüllü Elç s
Gökçe Bahadır
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2019 Gönüllü Elç s
Yalın

2020 Gönüllü Elç s
Bensu Soral

SosyalBen Vakfı
Gönüllü Elç
2019 Yılı Gönüllü Elç s – Yalın
SosyalBen Vakfı 2019 yılı Gönüllü Elç s Yalın le 2019 yılı boyunca b rb r nden
farklı etk nl kler gerçekleşt r lm şt r. Türk ye’dek gönüllülük oranının yalnızca %5
olduğuna d kkatler çeken ve bu oranı yükseltmek adına çalışmalar yapan
SosyalBen Vakfı, gönüllülerden oluşan destekç ek b n n yayılımını sağlamak ve
farkındalık yaratmak adına Yalın le #gönülverd m mesajı üzer nden çalışmalar
gerçekleşt rm şt r.
SosyalBen Vakfı Gönüllü Elç s Yalın’ ın koçluğunda Fuat Soylu Ortaokulu’nda
gerçekleşt r len müz k atölyes nde yetenekler
keşfed len ve gel şt r len
#SosyalBenÇocukları 11 Temmuz 2019 tar h nde, Harb ye’de Yalın le aynı sahney
paylaşmış, yetenekler n gel şt rme mkanı sunulduğunda neler başarab lecekler n
konsere gelen b nlerce k ş ye gösterm şt r.
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SosyalBen Vakfı
Gönüllü Elç

2020 Gönüllü Elç s Bensu Soral
Yetenekler n keşfett ğ m z çocukların profesyonel destek alab lmeler
çn
yaptığımız yönlend rmeler Bensu Soral le görünür kılmak, çocuklarımızla rol
model buluşmaları gerçekleşt rmek ve böylel kle hayaller n Bensu Soral vasıtasıyla
gerçeğe dönüşmes n zlemek başlıca hedefler m zdend r.
Elle Derg s Röportajı
SosyalBen Vakfı Gönüllü Elç s Bensu Soral ve N ke
sporcuları Naz Aydem r Akyol, Serap Özçel k
Arapoğlu, İlke Özyüksel, Ebrar Karakurt ve Ber l
Böcekler, Elle derg s N san 2020 sayısına verd kler
röportaj ç nde, Sosyalben Vakfı ve N ke atletler n n
hayata geç receğ projeler le sporun tabana
yayılması çalışmalarını anlattılar. Bu projeler, 20202021 eğ t m öğret m dönem nde taşımalı eğ t m n
bulunduğu köy okullarında eğ t m gören SosyalBen
çocuklarının spora ve dansa olan yetenekler n n
keşfed lmes n ve gel şt r lmes n sağlayacak.

Uykudan Önce, Parmak Çocuk Masalı
SosyalBen Gönüllü Elç s Bensu Soral; 80'lerdek Ad le
Naş t le "Uykudan Önce" programından lham aldığımız
ve Cov d-19 pandem s sebeb yle Instagram IGTV
üzer nden yayınlamaya başladığımız Sosyalben le
Uykudan Önce ser s ’ne Parmak Çocuk masalını
okuyarak destek olmuştur.
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SosyalBen Vakfı
Atölye Koçları
2019-2020 dönem nde de SosyalBen Vakfı’nın sahalarda uyguladığı 8 temel
atölyeye, alanında uzman k ş ler tarafından atölye koçluğu yapılmış, koçluk
kapsamında çer k gel şt rme, uygulama, çocuk ve gönüllü le buluşmalar
gerçekleşt r lm şt r.
Atölye koçları le yapılan çalışmalar sonucunda Atölye programlarının standart
çer kler , kazanımları ölçme değerlend rme kr terler oluşturulmaktadır.

Dans Atölyes ; Tan Temel, Saf ye Çakmak
Fotoğrafçılık Atölyes ; Sefa Yamak, Hüsey n Kök
Kısa F lm Atölyes ; İpek Tugay, Al Özbatur
Müz k Atölyes ; Uğur Yılgın, Haluk Polat
Oyun Atölyes ; Sarp Akkaya
Res m Atölyes ; Emre Yusuf
Spor Atölyes ; Poss ble Sporcu Ajansı
Yaratıcı Yazarlık Atölyes ; Defne Ongun Müm noğlu

SosyalBen Vakfı
Atölye Koçları

Müzolog M ne Küçük le b rl kte Fuat Soylu Ortaokulu’nda öğren m gören 13
SosyalBen Çocuğu le b rl kte 3 ayda 3 kez müze atölyes gerçekleşt r lerek
atölye sonunda okul çer s nde SosyalBen Çocukları tarafından kurulan müze
açılışı gerçekleşt r ld . Çocuklar müzeler hakkında ed nd kler b lg ler ışığında
estet k duyarlılıklarını gel şt r rken; gözlem, değerlend rme, anal z etme ve
nesne-olay-zaman-mekan çözümlemes g b becer ler kazandılar.

Müz k eğ tmen Haluk Polat le b rl kte Fuat Soylu Ortaokulu’nda Yalın le
b rl kte keşfed len müz k atölyes öğrenc ler n n yönlend r lmes sağlandı ve
16 SosyalBen Çocuğu le düzenl olarak müz k atölyes gerçekleşt r ld .
Kend n müz k yolu le fade edeb lmeye başlayan çocuklar, koro olarak
şarkılar söyleyen çocuklar temel müz k ve r t m becer ler n gel şt rmen n
yanında enstrüman tekn k becer ler n de kazandılar.

Oyuncu İlay Erkök le b rl kte Mard n-M dyat’ta Efeler Köyü İlk ve
Ortaokulu’nda 1 haftalık saha çalışmasında yetenekler keşfed len 24
SosyalBen Çocuğu’nu düzenl oyun atölyeler le buluştu. Çocuklar bu oyun
atölyeler le b rl kte yaratıcılıklarını ve hayal güçler n gel şt r rken, kend ler n
fade edeb lme becer ler n drama tekn kler le arttırdılar. Bu atölyeler
esnasında bölgede çek len b r d z set n de z yaret eden çocuklar, b r f lm
set ndek meslekler yakından tanıdılar.

Profesyonel Fotoğrafçı Hüsey n Kök le b rl kte, Boyalık Örf çet nkaya İlk ve
Ortaokulu’nda öğren m gören 10 SosyalBen Çocuğu’nun fotoğraf çek m ne
olan yetenekler keşfed ld ve gel şt r lmek üzere düzenl fotoğrafçılık
atölyeler
gerçekleşt r ld . Pandem
neden yle yarıda kalan atölye
çalışmalarının sonunda SosyalBen Çocukları’nın Fotoğraf Serg s
gerçekleşt r lecek.

43

SosyalBen Vakfı
Atölye Koçları

Dans eğ tmen Saf ye Avcı Çakmak le b rl kte, Abdurrahman Köksaloğlu
Ortaokulu’nda öğren m gören 16 SosyalBen Çocuğu’nun dansa olan
yetenekler keşfed ld ve gel şt r l p yönlend r lmes adına düzenl dans
atölyeler gerçekleşt r ld .

Yapımcı İpek Tugay, Al Özbatur ve Senar st Burçak Üzen le b rl kte Al
Fuat Cebesoy Ortaokulu’nda öğren m gören 10 SosyalBen Çocuğu’nun kısa
f lm alanındak yetenekler keşfed lerek gel şt r lmes sağlanmış ve düzenl
olarak kısa f lm atölyeler gerçekleşt r lm şt r. Atölyeler boyunca senaryolarını
yazan SosyalBen Çocukları’nın Kısa F lmler pandem sürec n n ardından özel
b r gala le sey rc ler le buluşacaktır.

Uzm. D yet syen Ezel Kavadar ve Sağlıklı Tar fler ortaya çıkaran Sera Kayın
le b rl kte Boyalık Örf çet nkaya İlk ve Ortaokulu’nda öğren m gören 20
SosyalBen Çocuğu’nun sağlıklı beslenme alanında farkındalığını desteklemek
ve b l nçlend rme sağlamak adına düzenl sağlıklı beslenme atölyeler
gerçekleşt r ld .

D j tal platformlarda k tle sah b S b l Çet nkaya le b rl kte Sarıyer Gençl k
Merkez ’nde eğ t m alan 20 SosyalBen Çocuğu’na d j tal okur yazarlık eğ t m
vermek adına düzenl sosyal medya atölyeler gerçekleşt r lm şt r. D j talde
üret m odaklı teknol j kullanımının yanı sıra çocuklar s ber zorbalık üzer ne de
farkındalık kazanmışlardır.
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SosyalBen Vakfı
Atölye Koçları

Profesyonel Basketbolcu B rkan Batuk le b rl kte Fuat Soylu Ortaokulu ve
Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu’nda öğren m gören 16 SosyalBen
Çocuğu’nun basketbol branşına olan yetenekler keşfed lm şt r ve spor
atölyes kapsamında düzenl basketbol antrenmanları gerçekleşt r lm şt r.

Yaratıcı yazarlık atölye koçumuz Defne Ongun Müm noğlu Tokat saha
çalışmasında çocuklarla buluşarak yaratıcı yazarlık atölyes n uygulamalı
olarak SosyalBen Vakfı gönüllüler le b rl kte deney mlem ş, saha esnasında
gönüllüler n atölye anlatımlarını güçlend recek öneml b r rol model olmuştur.
Aynı zamanda 2019-2020 dönem nde gerçekleşt r len saha çalışmalarının
tümüne Defne Ongun Müm noğlu'nun mzalı k tapları ulaştırılmıştır.

B tl s saha çalışması yaratıcı yazarlık atölyes ne katılım sağlayan Yazar
Anıl Basılı, çocuklar le b rl kte gerçekleşt rd ğ yaratıcı yazarlık atölyes nde
çocukların hayal güçler n gel şt reb lecekler etk nl kler n yanı sıra b r yazar
olarak çocuklara mesleğ n anlatmış ve rol model olmuştur. SosyalBen
topluluk gönüllüler le b r arada saha deney m n yaşayan Anıl Basılı
gönüllüler ç n de uygulamalı b r eğ t m olağını sağlamıştır.

SosyalBen Vakfı
Kurumsal Destekç ler
SosyalBen Vakfı 2019 – 2020 dönem nde gel şt r len projeler kapsamında aşağıdak kurumlar le ş
b rl kler gerçekleşt rm şt r. SosyalBen Çocukları ve SosyalBen Gönüllüler adına katkılarından dolayı
destekç ler m ze teşekkür eder z.
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SosyalBen Vakfı
S v l Toplum Kuruluşları
SosyalBen Vakfı 2019 – 2020 dönem nde gel şt r len projeler kapsamında aşağıdak s v l toplum
kuruluşları le ş b rl kler gerçekleşt rm şt r. SosyalBen Çocukları ve SosyalBen Gönüllüler adına
katkılarından dolayı paydaşlarımıza teşekkür eder z.

47

SosyalBen Vakfı
Kamu Kurumları
SosyalBen Vakfı 2019 – 2020 dönem nde gel şt r len projeler kapsamında aşağıdak kamu
kurumları le ş b rl kler gerçekleşt rm şt r. SosyalBen Çocukları ve SosyalBen Gönüllüler adına
katkılarından dolayı paydaşlarımıza teşekkür eder z.

T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
İstanbul Val l ğ
Küçükçekmece Kaymakamlığı
Isparta/Ç çekpınar Beled yes
Mers n/Yen şeh r İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Mers n/Mez tl Beled yes
Mers n/L san Fen Kolej
Mers n/Mers n Sanat Ev
Karabük/Karabük İl M ll Eğ t m Müdürlüğü
Karabük/Karabük Beled yes Gençl k Merkez
Iğdır/Karakoyunlu İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Tokat/Z le İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Zonguldak/ K l ml İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Zonguldak/K l ml Beled yes
Gaz antep/İl M ll Eğ t m Müdürlüğü
Gaz antep/Gaz antep Büyükşeh r Beled yes
Bartın/Kurucaş le İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Yalova/Armutlu İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Batman/Gercüş İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
B tl s/Mutk İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
B tl s/B tl s Beled yes
S nop/Boyabat İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Çanakkale/B ga İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Çanakkale/Çanakkale Beled yes Ece Ayhan Ev
Çanakkale/Beled ye Çalışanları Sosyal Tes s Alanı
Muş/İl M l Eğ t m Müdürlüğü
Man sa/Köprübaşı İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
S rt/Baykan İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
B ngöl/Adaklı İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Karaman/İl M ll Eğ t m Müdürlüğü
Kütahya/Sofular İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
N ğde/ İl M ll Eğ t m Müdürlüğü
İstanbul/Ş şl İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü

48

İstanbul/Kağıthane İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
İstanbul/Arnavutköy İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
İstanbul/Sarıyer Beled yes -Sarıyer Gençl k Eğ t m
Merkez
İzm r/Konak İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
İzm r/Bornova İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
İzm r/Sefer h sar Beled yes
İzm r/İzm r Büyükşeh r Beled yes
İzm r/Halkapınar Beled yes
Erzurum/İl M ll Eğ t m Müdürlüğü
Erzurum/Pas nler İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Esk şeh r/Esk şeh r Tekn k Ün vers tes M marlık
Fakültes
Esk şeh r/Esk şeh r Tekn k Ün vers tes S v l Havacılık
Kulübü
Esk şeh r/Esk şeh r Tekn k Ün vers tes Endüstr ve
Ver ml l k Kulübü
Esk şeh r/Esk şeh r Tekn k Ün vers tes Havacılık ve
Uzay B l mler Fakültes
Esk şeh r/Tepebaşı İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Esk şeh r/Tepebaşı Gençl k Merkez
Esk şeh r/Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkez
Esk şeh r/Anadolu Ün vers tes Hukuk Akadem s
Kulübü
Esk şeh r/Anadolu Ün vers tes Market ng Kulübü
Esk şeh r/Esk şeh r Büyükşeh r Beled yes Çocuk
Hakları B r m
Esk şeh r/Mahmud ye İlçe M ll Eğ t m
Esk şeh r/Alpu İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Esk şeh r/29 Ek m Gençl k Merkez
Esk şeh r/ESMEK Gençl k Merkez
Samsun/Ondokuz Mayıs Ün vers tes Endüstr
Mühend sl ğ Mükemmell k Topluluğu
Samsun/Tekkeköy İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü

SosyalBen Vakfı
Bağışçılar
SosyalBen Akadem ve SosyalBen Store SosyalBen Vakfı'nın ana bağışçılarıdır.
SosyalBen Akadem , toplumun sorunlarına karşı b l nçl ve duyarlı
b reyler n yet şmes m syonu le çalışmalarını sürdüren SosyalBen
Vakfı'nın İkt sad İşletmes d r.
Bu m syon doğrultusunda kurumları ve b reyler doğru sosyal
sorumluluk projeler n n oluşturulması, gel şt r lmes
ve hayata
geç r lmes konusunda sosyal sorumluluk proje danışmanlığı h zmet
vermekted r. Danışmanlık h zmet verd ğ b rey, kurum ve kuruluşlardan
elde ed len karın %45' n SosyalBen Vakfı'na bağışlayan SosyalBen
Akadem , vakfın çalışmalarına sürdürüleb l r b r kaynak olmaktadır
ancak 2020 yılında yaşanılan Cov d-19 pandem s sebeb yle SosyalBen
Akadem , SosyalBen Vakfı'na kar payını aktaramamıştır.
sosyalbenakadem
@Akadem _SB

SosyalBen Store, SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarına bütçe
oluşturmak amacıyla kurulan, çeş tl ürünler n yer aldığı satış
mağazasıdır. Ürünler n tamamı gönüllüler ve destekç ler
tarafından tasarlanmaktadır.
SosyalBen Store ürünler Türk ye’de 61 Mudo mağazasında,
9 Sarar mağazasında, 7 Sarev mağazasında, 5 Karaca
mağazasında satılmaktadır. Ayrıca n11.com, g tt g d yor.com,
sport ve.com, h p con.com, Shop er.com e-t caret s teler nde satışa
sunulmaktadır.
SosyalBen Store'da satılan her ürün SosyalBen Vakfı’nın saha ve
eğ t m
çalışmalarıyla
daha
çok
çocuğa
ulaşılmasını
sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda SosyalBen Store'dan elde
ed len gel r n %35' SosyalBen Vakfı'na aktarılmaktadır ancak
2020 yılında yaşanılan Cov d-19 pandem s sebeb yle SosyalBen
Store, SosyalBen Vakfı'na kar payını aktaramamıştır.

sosyalbenstore
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SosyalBen Vakfı
Bağışçılar
Kurumsal Bağışçılar
2019 – 2020 dönem nde SosyalBen Vakfı, SosyalBen Store ve SosyalBen Akadem aracılığıyla
SosyalBen saha çalışmaları ç n kaynak yaratan kurumsal bağışçılarımıza, SosyalBen Çocukları ve
SosyalBen Gönüllüler adına teşekkür eder z.

B reysel Bağışçılar
2019-2020 dönem nde SosyalBen Vakfı’na 592 b reysel bağışçı, bağış yaparak destek olmuştur.
B reysel bağışçılarımıza, SosyalBen Çocukları ve SosyalBen Gönüllüler adına teşekkür eder z.
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İlet ş m

SosyalBen Vakfı
İlet ş m
Sosyal Medya
Sosyal medya, toplumsal yaşamda g derek daha büyük b r yer ed n rken
SosyalBen Vakfı sosyal medyayı tanıtım, bağış, haberleşme amacıyla akt f olarak
kullanmaktadır.

Tak pç

Paylaşım

Toplam Er ş m

77.679

536

3.790.543

21.956

386

2.124.281

26.135

281

1.136.293

1.397

144

52.655

Basın Yansımaları
SosyalBen Vakfı 2019-2020 dönem nde 171 adet yazılı/basılı haber, 1578 adet
nternet haber ve 18 TV programında yer almıştır. Yazılı/Basılı haberler le
23.538.674 k ş ye ulaşılmıştır. Tüm bu haberler n reklam eş değer toplam
4.945.440 TL 'd r.

sosyalben
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SosyalBen Vakfı
Üyel kler

Gönüllüğün tanınması, güçlend r lmes ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla 2013 Yılı Mayıs
ayında kurulan Ulusal Gönüllülük Kom tes ’ne Ek m 2017’de üye olundu. 2019-2020 dönem nde de
düzenlenen toplantılara katılım sağlayan SosyalBen Vakfı, d ğer s v l toplum kuruluşları le b r araya
gelerek gönüllülüğün yaygınlaştırılması ç n çalışmalara katılım sağlamaktadır.

CEV (European Volunteer Centre) Avrupa Gönüllü Merkez , 80'den fazla ulusal ve bölgesel gönüllü
merkez ve Avrupa'dak gönüllü gel ş m ajanslarının ve bunun ötes nde gönüllü faal yetler n
desteklenmes ve desteklenmes ç n b rl kte çalışan Avrupa ağıdır. SosyalBen Vakfı; Ocak 2020 ‘de
CEV’e Türk ye’den katılan lk üye kuruluş olmuştur. Bu özel ağ aracılığıyla b lg paylaşımı, kapas te
gel şt rme, eğ t m yoluyla gönüllülüğü teşv k etmek ve desteklemek ç n Avrupa’dak gönüllülük
pol t kalarının AB Parlementosu’na raporlamada SosyalBen Vakfı görev almaktadır.

TechSoup, dünya genel nde kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının etk s n artırmak ç n
teknoloj ye er ş mler n destekleyen San Franc sco merkezl kar amacı gütmeyen b r kuruluştur.
SosyalBen Vakfı d j talleşme sürec nde lg l destekler alab lmek ç n TechSoup Türk ye ağına dah l
olmuştur.
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Mal Tablolar

SosyalBen Vakfı
Mal Tablolar

Haz ran 2019 - Haz ran 2020 dönem SosyalBen Vakfı Gel r G der Tablosu;
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SosyalBen Vakfı
Mal Tablolar
Haz ran 2019 - Haz ran 2020 dönem SosyalBen Vakfı B lançosu
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SosyalBen Vakfı
Mal Tablolar
Haz ran 2019 - Haz ran 2020 dönem
SosyalBen Vakfı İkt sad İşletmeler Gel r G der Tablosu

**2020 yılında yaşanan Cov d-19 pandem s nden dolayı ertelenen alacaklar neden yle,
SosyalBen Vakfı bağışçılarının onayıyla bünyes nde bulunan kt sad şletmelere bütçe aktarımında
bulunmuştur.
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