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SUNU$
 
ZAN Vakfı olarak kısa ve orta vadel! planlama yapmak, bu kapsamda öncel!kl! çalı#ma alanlarını bel!rlemek, 
bu plan ve program çerçeves!nde zamanı, mekânı ve ko#ulları anal!z ederek b!r stratej! plan belges! hazırla-
ma kararı aldık. Z!ra Vakfımızın kuruldu"u Ek!m 2014 tar!h!nden bu yana, böyles! b!r belge hazırlamak !ç!n 
kurum !ç! ve dı#ı ko#ullar yeter!nce uygun olmadı. Son olarak Haz!ran 2019 !t!bar!yle Avrupa B!rl!"! S!v!l 
Dü#ün Programı’ndan aldı"ımız örgütlenme deste"! kapsamında ve sa"lanan uzman deste"!yle Vakfımızın 
Stratej!k Planını hazırlanma sürec! ba#latılmı# oldu. Bu ves!leyle destekler!nden dolayı AB S!v!l Dü#ün 
Programı’na ve çalı#anlarına te#ekkür eder!z. 

Stratej! belges! !le vakfın amacını, m!syon ve v!zyonunu vurgulamanın yanı sıra, kurumsal yapısının profes-
yonelle#t!r!lmes!, güçlü ve gel!#t!r!leb!l!r yönler!n!n tesp!t ed!lmes!, fırsatların ve muhtemel tehd!tler!n anal!z 
ed!lmes! ve önümüzdek! 3 yıl !ç!nde yapaca"ımız faal!yetler!n tanımlanması ve planlanması amaçlanmakta-
dır. Dolayısıyla, stratej! belges!, vakfın kapas!tes!n! ve potans!yel!n! daha !y! görmes!n!, kısa ve orta vadede 
yapaca"ı faal!yetler! planlaması açısından öneml! b!r !mkân sunacaktır. 
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1. STRATEJ"K PLANLAMA SÜREC" 

A. Gerekçe

Bu stratej!k plan, ZAN Sosyal S!yasal $kt!sad! Ara#tırmalar Vakfı (ZAN Vakfı) !ç!n fırsat ve tehd!tler!n ele alına-
rak de"erlend!r!lmes!; güçlü ve zayıf yönler!n!n ortaya konulması; m!syon, v!zyon ve temel de"erler!n bel!r-
lenerek bu do"rultuda hede'er!n olu#turulmasını sa"lamayı amaçlamaktadır. Stratej!k plan kapsamında: 
2019-2022 yıllarında Zan Vakfı’nın m!syon, v!zyon ve temel de"erler!n!n bel!rlenmes!; faal!yetler!n!n !ncelen-
mes!; kurumsal GZFT (SWOT) anal!z!n!n yapılarak programları !lg!lend!ren stratej!k hede'er !le performans 
göstergeler!n!n bel!rlenmes!; hede'er!n hayata geç!r!lmes!n! sa"layacak faal!yet/eylem planları !le 
programların performanslarının !zlenmes! ve de"erlend!r!lmes! amaçlanmaktadır. 
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B. Yöntem

olu!turulmu!tur:

-

-

-

-
-
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 1. Hayata Gülümse Derne"#’n#n yürütücü oldu"u ‘Daha $e%af Daha Güçlü STK’ projes# kapsamında 22–23 
Temmuz 2019’da b#r yönet#m kurulu üyem#z ve b#r gönüllümüz Stratej#k Plan Hazırlama E"#t#m# almı!tır. Daha 
sonra, AB S#v#l Dü!ün Programı’ndan “Zan Vakfı Sürekl#l#"#n Sa"lanması ve Kapas#te Gel#!t#rme/Güçlend#rme 
Çalı!ması” ba!lı"ı #le alınan örgütlenme deste"# kapsamında, AB S#v#l Dü!ün Programı’nın uzman deste"# #le 
stratej#k plan olu!turulmasına da#r vakıf merkez#m#zde 24-25 A"ustos 2019 tar#hler# arasında 2 günlük b#r 
toplantı yapılmı!tır. Çalı!maya hem yönet#m kurulu üyeler#m#z hem de halen vakfın en faal programı olan 
E"#t#m Destek Programı’nın yürütücüler# katılım sa"lanmı!tır. Bu toplantıda stratej#k plan olu!turulması ve 
#çer#"#ne da#r (Mevcut durum ve GZFT anal#z# yapılması g#b#) b#rçok konu tartı!ılmı!tır. Stratej#k plan 
olu!turmaya yönel#k bu çalı!ma, hem teor#k hem de uygulamalı b#r !ek#lde gerçekle!t#r#lm#!t#r. 



2. DURUM ANAL"Z"

A. Kurumsal Tar!hçe

Zan Sosyal S!yasal $kt!sad! Ara#tırmalar Vakfı, Ek!m 2014 tar!h!nde b!r grup akadem!syen, ara#tırmacı ve !# 
!nsanı tarafından kuruldu. F!kr! ve prat!k temeller! 2009 yılında yayın hayatına ba#layan Toplum ve Kuram 
derg!s!n!n çıkı#ına kadar uzanmakta olup, derg! çevres!nde yürütülen çalı#maların b!r!k!m! üzer!ne yükseld!. 
Derg!’n!n yanı sıra, zaman !çer!s!nde sem!ner, panel, e"!t!m çalı#maları, konferanslar düzenleyen grup; faal!-
yetler!n! gel!#t!rmek, çe#!tlend!rmek ve kurumsal b!r çatı altında toplamak gayes!yle gen!#leyerek 
Zan Vakfı’nı kurdu.

2014 yılında D!yarbakır merkezl! kurulan Zan Vakfı, Toplum ve Kuram derg!s!n!n yarattı"ı b!lg! üret!m! ve 
e"!t!m gelene"!n! s!v!l toplum alanının sosyal pol!t!kalar-projeler olu#turma ve uygulama d!nam!"!yle b!rle#-
t!rerek toplumsal ya#ama ve de"!#!me etk! etmek amacı ta#ımaktadır. N!tel!kl! b!lg!n!n üret!m!, dola#ıma 
sokulması ve yaygınla#masının yanında, her kademede e"!t!m faal!yet!n!n organ!ze ed!lmes!n! amaçları 
arasında sıralayan Zan Vakfı, gençler!n ve çocukların e"!t!m!ne ve sosyo-kültürel gel!#!m!ne özel b!r önem 
vermekted!r.

Zan Vakfı, kurulu#u !t!bar!yle ara#tırma, proje gel!#t!rme ve b!lg! üretme amacıyla kurulmu# olup bu b!lg! 
üret!m! !çer!s!nde özell!kle !nsan hakları !hlaller!, göç ve mültec!l!"e sebep olan çatı#ma haller! g!b! konular-
da çalı#malar yapmayı hede'em!#t!r. Y!ne kurulu# tüzü"ünde görülece"! üzere kent hakkı ve mekan çalı#-
malarına özel b!r vurgu yapılmı#tır. Bu do"rultuda, vakfın kurulu#uyla b!rl!kte söz konusu alanlarda 
çalı#malar yapılmaya ba#lanmı#tır. 

$lk olarak, D!yarbakır’ın öneml! sorunlarından olan kentsel dönü#üm ve bu dönü#üm !le Sur !ç!nden çıkarıla-
rak kent dı#ına yerle#t!r!lenler konusunda N!san-Mayıs 2015 ve Temmuz-A"ustos 2015 tar!hler! arasında 
sahası gerçekle#t!r!len b!r çalı#ma yapılmı#tır. Kent hakkını temel alan bu çalı#ma D!yarbakır Büyük#eh!r 
Beled!yes! ve Sur Beled!yes! !le !#b!rl!"! !ç!nde yapılmı#tır. Çalı#manın sonucunda D!yarbakır Büyük#eh!r 
Beled!yes!’ne raporlar sunulmu#tur. 

2015 sonrasında D!yarbakır’ın Sur !lçes!nde ya#anan çatı#malı sürec!n kentsel dönü#üme benzer b!r #ek!lde 
#ehr!n sak!nler!n!n kent hakkını, tar!hsel süreçte olu#mu# farklı kentsel ekonom!ler! ve kent ya#amını nasıl 
tahr!p ett!"! ve ne tür !nsan hakları !hlaller!ne yol açtı"ına da!r kar#ıla#tırmalı b!r çalı#ma yapılmı# ve vakfın 
!nternet s!tes! üzer!nden kamuoyuyla payla#ılmı#tır. 
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Hem kentsel dönü#üm hem de ya#anan çatı#malı sürece da!r sem!nerler yapılmı#, farklı s!v!l toplum 
örgütler!n!n düzenled!"! atölye, sem!ner ve çalı#taylara katılınmı# ve b!lg! alı#ver!#!nde bulunulmu#tur. 

Y!ne kent hakkı ve mekan, hafıza ve mekan, hafıza ve yüzle#me g!b! konularda Hrant D!nk Vakfı, Beraberce 
Derne"!, Karakutu Derne"! g!b! farklı s!v!l toplum kurulu#larıyla b!rl!kte sem!ner, söyle#! ve deney!m 
payla#ım atölyeler! düzenlenm!#t!r. Ayrıca hem vakfın sürel! yayını olan Toplum ve Kuram Derg!s!’nde hem 
de !nternet s!tes!nde, kent hakkı, çevre hakkı, hayvan hakları, ekoloj! vb. konularda b!rçok makale, anal!z 
raporu ve !nceleme yazısı yayınlanmı# ve söz konusu meseleler üzer!ne n!tel!kl! b!lg! üret!m!ne ve bunların 
dola#ıma g!rmes!ne katkı sunulmaya çalı#ılmı#tır. 

2015-2016 yıllarında, I%$D saldırılarından dolayı Irak’tan Türk!ye’ye göç eden %engall! Ez!d!ler’!n ya#adıkları 
sorunlar ve maruz kaldıkları hak !hlaller! b!zzat kend!ler!yle yapılan görü#melere dayalı saha çalı#ması !le 
ara#tırma konusu yapılmı#tır. Sı"ınmacı ve mültec! hakları ve bu hakların korunup gel!#t!r!lmes! ba"lamında 
yapılan kapsamlı çalı#manın sonuçları k!tap, konferans ve foto"raf serg!s! g!b! araçlarla kamuoyuna duyurul-
mu# ve yaygınla#tırılmı#tır. Bu ba"lamda 2017 yılında “Ez!d!ler!n 73. Fermanı: %engal Soykırımı” ve “Kanatla-
rın Gölges!nde: %engal D!le Gel!rse” adlı !k! k!tap yayınlanmı#tır. D!yarbakır ve $stanbul’da “Kend! Toprakların-
da Yabancı: %engall! Ez!d!ler” adlı foto"raf serg!s! düzenlenm!#, y!ne D!yarbakır ve $stanbul’da Ez!d!ler’!n 
mültec! ve sı"ınmacı olarak hakları ve !ç!nde bulundukları durumlara da!r konferans, sem!ner ve söyle#!ler 
gerçekle#t!r!lm!#t!r. 

Son b!rkaç yıldır Türk!ye’de devam eden s!yasal !st!krarsızlık ve buna ba"lı olarak s!v!l toplum çalı#malarının 
daralması, Zan Vakfı’nın faal!yetler!n! a"ırlıklı olarak e"!t!m hakkı, çocuk ve gençl!k hakları kapsamındak! 
faal!yetlere kaydırmasına sebep olmu#tur. Bu kararda D!yarbakır ve c!var !llerde ya#anan çatı#ma ko#ulları-
nın en çok çocuklar ve gençler üzer!nde olumsuz etk!de bulunması ve e"!t!m hakkının c!dd! oranda sekteye 
u"ramasının payı vardır. Tesp!t ed!len bu sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla; toplumsal ve sosyal 
olarak zor ko#ullar altında e"!t!m-ö"ret!m gören, anayasal b!r hak olmasına ra"men türlü e#!ts!zl!klere maruz 
kalan çocuklara ve gençlere yönel!k b!r E"!t!m Destek Programı ba#latılmı#tır. 

Söz konusu program, b!r! !ht!yaç d!"er! hak temell! !k! ayak üzer!nde yükselm!#t!r: B!r yandan !ht!yaç temell! 
b!r yakla#ımla okul ça"ındak! (!lkö"ret!m, l!se, ün!vers!te) ö"renc!ler!n mevcut durumunu !y!le#t!r!c! ayn! ve 
nakd! yardımda bulunulmakta, gönüllü ö"retmenler tarafından dersler!ne ve sınavlarına yardımcı olacak 

7



etütler yapılmakta ve a!leler!ne yönel!k rehberl!k deste"! ver!lmekted!r. D!"er yandan hak temell! b!r 
yakl#ımla !y! ve kal!tel! b!r e"!t!m!n !mkanları yaratılmaya çalı#ılmaktadır. 

Bu ba"lamda gönüllü sosyolog ve ps!kologlar, bell! dönemlerde çocuklara danı#manlık yapmakta, kend!ler!-
n! tanıma ve haklarını anlama-ö"renme atölyeler! gerçekle#t!rmekted!r. Y!ne kal!tel! b!r e"!t!m alma, ona 
ula#manın b!r parçası olarak okul dı#ı ya#amlarına yönel!k drama, ps!ko-sosyal destek atölyeler!, tar!h! yerle-
re gez!ler, res!m atölyeler! g!b! etk!nl!kler düzenlenmekted!r. Bu anlamda b!r yandan çocukların ve gençler!n 
!y! b!r e"!t!me ula#ma haklarının gerçekle#mes! !ç!n bell! olanaklar sa"lanmaya çalı#ılırken d!"er yandan bu 
gel!#meler de"erlend!r!lmekte ve çocukların ya#am standartlarında ne tür etk!ler yarattı"ı !zlenmekted!r. 

2017 yılında ba#latılan Zan Vakfı E"!t!m Destek Programı kapsamında destek sunulan katılımcı b!lg!ler! 
#öyled!r: 2017-2018 e"!t!m-ö"ret!m dönem!nde 1 !lkokul, 9 ortaokul, 35 l!se, 16 l!se mezunu ve 15 ün!vers!te 
ö"renc!s! olmak üzere toplam 76 k!#!; 2018-2019 e"!t!m -ö"ret!m dönem!nde 4 !lkokul, 11 ortaokul, 25 l!se, 
16 l!se mezunu ve 30 ün!vers!te ö"renc!s! olmak üzere toplam 86 k!#!. 
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B. Örgüt Yapısı
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B.1. Mevcut Durum

Zan Vakfı mütevell! heyet! 13, yönet!m kurulu !se 5 k!#!den olu#maktadır. Ayrıca Vakıf bünyes!nde çıkarılan 
Toplum ve Kuram Derg!s!n!n 8 k!#!l!k b!r yayın kurulu vardır.

Yönet!m Kurulu kend! !ç!nde, Kaynak Gel!#t!rme, Program Koord!nasyonu, Web S!tes! ve Sosyal Medya $çer!"! 
ve Yönet!m g!b! bell! sorumluluk alanlarına göre görev da"ılımı yapmı# ve her b!r yönet!m kurulunun en az 
b!r sorumluluk alanı bulunmaktadır.

E"!t!m Destek Programı 7 k!#!den olu#an Yürütme Kurulu tarafından !dare ed!l!p bu k!#!ler!n 3’ü Zan Vakfı 
Yönet!m Kurulu üyes!d!r. Bugün !t!barıyla E"!t!m Destek Programı bünyes!nde 10 E"!tmen, 4 gönüllü ve 25’! 
l!se, 15’! !lk ve ortaokul ö"renc!s! olmak üzere 40 ö"renc! yer almaktadır.

Vakfın akt!'!k durumuna göre artan ya da azalan sayıda b!r gönüllüler toplulu"u olmakla b!rl!kte, kayıtlı 
gönüllü pol!t!kası henüz olu#turulmamı#tır. Ancak bu stratej!k planda görülece"! üzere, gönüllülere !l!#k!n 
e"!t!m çalı#maları yapmak ve bell! b!r gönüllü pol!t!kası olu#turmak öneml! faal!yetlerden b!r! olacaktır. 
Böylece gönüllülü"e da!r temel !lkeler bel!rlenerek kayıtlı gönüllü s!stem! olu#turulması hede'enmekted!r. 

C. SWOT (GZFT) Anal!z!

Zan Vakfı’nın güçlü ve zayıf yönler! !le sah!p oldu"u fırsatların ve tehd!tler!n tesp!t ed!lmes! amacıyla SWOT 
anal!z! gerçekle#t!r!lm!#t!r. SWOT anal!z!, öncel!kle AB S!v!l Dü#ün Programı uzman havuzundan b!r uzman 
!le vakıf merkez!m!zde 24-25 A"ustos 2019 tar!hler! arasında stratej!k plan olu#turmaya yönel!k yapılan 2 
günlük çalı#mada ele alınmı# daha sonra kurumun kend! !ç!nde yürüttü"ü toplantılarda tartı#ılmı# ve tasn!f 
ed!lerek ortaya konmu#tur. Bu ba"lamda kurum !ç! anal!z olarak kurumun güçlü ve zayıf (gel!#t!rmeye açık) 
yönler!, dı# çevre anal!z! olarak fırsatlar ve tehd!tler bel!rlenmeye çalı#ılmı#tır. 
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C.1. Kurum "ç! Anal!z

Güçlü Yönler!m!z 

 Toplum ve Kuram Derg!s! !le E"!t!m Destek Programı’nın sürekl!l!"!n! sa"lama 

 Çocuklar ve gençlerle çalı#ab!lme 

 A!d!yet olu#turma becer!s!

 Vakıf merkez!n!n yeterl! f!z!k! !mkânlara sah!p olması ve kolay er!#!leb!l!r noktada yer alması

 Yönet!m kurulu üyeler!n!n ve E"!t!m Destek Programı yürütücüler!n!n genç, d!nam!k, üretken ve  
 !stekl! olması 

Gel!#meye Açık Yönler!m!z

 $dar! !#ley!#!n ve !ç kontroller!n !y!le#t!r!lmes!

 Yurt!ç! ve yurtdı#ı destekç!lerle kurumsal !let!#!m! !y!le#t!rmek ve gel!#t!rmek

 Etk!nl!k organ!zasyonu kapas!tes!n! arttırmak 

 Proje ça"rılarına ba#vurma kapas!tes!n! arttırmak

 Ürün gel!#t!rme ve satı# kapas!tes!n! arttırmak

 D!yarbakır’da yerle#!k kamu kurumları ve s!v!l toplum örgütler! !le etk!n !let!#!m ve !#b!rl!"!ne g!tmek 

 Orta ve uzun vadede vakıf bünyes!ndek! d!"er programları akt!f hale get!rmek

 Gönüllü e"!t!m! ve çocuklarla çalı#ma kapas!tes!n! arttırmak

 E"!t!m Destek Programı mezunlarıyla daha sıkı !l!#k!ler kurmak

 E"!t!m Destek Programı’nın !çer!"!n! gel!#t!rmek

C.2. Dı# Çevre Anal!z! 
Fırsatlar 

 Uluslararası alanda çocuk ve gençler!n haklarına yönel!k duyarlılı"ın, program ve projeler!n artı# göstermes!
 Çocuk ve gençler!n sorunları ve gel!#!m!yle !lg!lenen ve !#b!rl!"! yapab!lece"!m!z STK’ların artması

Tehd!tler

 2015’ten bu yana ya#anan ekonom!k ve s!yas! sıkıntılar
 Sur!ye ve Irak’ta ya#anan çatı#maların yansımaları
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D. Payda# Anal!z! 

Zan VakfÕ’nÕn PaydaúlarÕ 
PaydaúlarÕn Öncel൴klend൴r൴lmes൴ øç Paydaúlar Paydaú B൴ç൴m൴  
Önem 
Dereces൴ 

Etk൴ 
Dereces൴ 

Öncel൴÷൴ Temel 
Ortaklar 

Stratej൴k 
Ortaklar 

Temel 
YararlanÕcÕ 

Kurum 
ÇalÕúanlarÕ 

Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú Ö÷renc൴ler   X  
Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú E÷൴t൴m Destek 

ProgramÕ Yürütme 
Kurulu 

   X 

Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú Yönet൴m Kurulu    X 
Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú Mütevell൴ Heyet൴    X 

 DÕú Paydaúlar  
Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú VakÕflar Genel 

Müdürlü÷ü 
X    

Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú Yerel Yönet൴mler/ 
Beled൴yeler 

 X   

Yüksek Güçlü B൴rl൴kte çalÕú S൴v൴l Toplum 
Örgütler൴ 

 X   

Yüksek Orta ÇÕkarlarÕnÕ 
gözet, 

çalÕúmalara 
dah൴l et 

E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 
MezunlarÕ 

 X   

Yüksek ZayÕf ÇÕkarlarÕnÕ 
gözet, 

çalÕúmalara 
dah൴l et 

Ö÷renc൴ A൴leler൴   X  

Yüksek Güçlü ÇÕkarlarÕnÕ 
gözet, 

çalÕúmalara 
dah൴l et 

Ba÷ÕúçÕlar  X   

Yüksek ZayÕf ÇÕkarlarÕnÕ 
gözet, 

çalÕúmalara 
dah൴l et 

Kamuoyu/Bölge 
HalkÕ 

  X  

Orta Güçlü B൴lg൴lend൴r YazÕlÕ ve Görsel 
BasÕn 

 X   
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3. GELECE%E BAKI$ 

A. M!syon
Hak ve !ht!yaç temell! b!r yakla#ımla, toplumsal ve sosyal olarak zor ko#ullar altında okul hayatına devam 
eden ve/veya edemeyen çocuk ve gençler!n n!tel!kl! e"!t!m-ö"ret!m!n !çer!k ve süreçler!ne sah!p olmalarına 
yönel!k çalı#malar yaparak; sah!p oldukları hakların farkında olan, et!k de"erler! önemseyen, yaratıcı ve ele#-
t!rel dü#üneb!len, ekoloj! ve çevre b!l!nc! gel!#m!#, toplumsal c!ns!yet e#!tl!"!ne duyarlı b!rer b!rey olmaları 
yönünde katkı sunmaktır. Bu temel m!syonla b!rl!kte Zan Vakfı; toplumdak! dezavantajlı gruplar hakkında ve 
bu gruplarla !#b!rl!"! !ç!nde n!tel!kl! b!lg!n!n üret!lmes!, dola#ıma sokulması ve yaygınla#masının yanı sıra; 
bugünün sorunlarını sosyal, s!yasal, !kt!sad! ve kültürel açılardan tahl!l etmeye, tar!h! ve hafızayı açı"a çıkarıp 
sorgulamaya, tesp!t ett!"! sorun alanlarında gücü oranında projeler üret!p müdahale etmey! de amaçları 
arasında görür. 

B. V!zyon
Bulundu"u bölge !t!bar!yle ba#ta çocuk ve gençl!k hakları olmak üzere dezavantajlı gruplar konusunda 
öncü b!r s!v!l toplum örgütü hal!ne gelmekt!r. V!zyonumuzun temel unsurları #unlardır:  
- Sadece n!tel!kl! b!r e"!t!m-ö"ret!m!n !çer!k ve süreçler!ne ula#maya destekle sınırlı kalmayıp sosyo-kültü-
rel alandak! faal!yetler! arttırmak.
- Yen!l!kç! ve yaratıcı yakla#ımlarla e"!t!m programını gel!#t!rmek ve teknoloj!k becer!ler! e"!t!m programına 
entegre etmek.
- Katılımcı, barı#çıl ve aynı zamanda ö"rend!kler!n! ö"reteb!len b!r topluluk olu#turarak !y! b!r gelece"!n 
#ek!llenmes!ne katkıda bulunmak.
- Toplumun dezavantajlı gruplarının hak mücadeles!nde n!tel!kl! b!lg! olu#turma çalı#malarına katkı 
sunmak. 
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C. Temel De&erler

 Çocuk ve genç odaklı olmak

 Ba#ta çocuk ve gençl!k hakları olmak üzere !nsan hakları, azınlık hakları, mültec! hakları,   

 çevre ve hayvan haklarını savunmak

 Toplumsal c!ns!yet e#!ts!zl!kler!ne duyarlı olmak

 Her türlü ayrımcılı"a kar#ı olmak

 Yerel, ulusal ve küresel sorunlara kar#ı duyarlı olmak ve çözüm gel!#t!rmek

 Kamusal ve sosyal sorumluluk sah!b! olmak

 Ba#ta teknoloj! olmak üzere sosyo-kültürel alandak! yen!l!kler! tak!p ed!p sürekl! b!r gel!#!m   

 !çer!s!nde olmak 

 Özgürlükçü ve katılımcı b!r yönet!m anlayı#ını ben!msemek 

 Kurumsal kültürü gel!#t!r!p sürdürüleb!l!r kılmak 

 E"!t!m Destek Programı mezunlarıyla !l!#k!ler! daha güçlü ve sürekl! kılmak 

D. Stratej!k Amaçlar, Hede'er, Faal!yetler ve Performans Ölçütler!

Satratej!k Amaç 1: F!nansal sürdürüleb!l!rl!&! sa&lamak 
Her ne kadar z!hn! temeller! daha önceye dayansa da Zan vakfı 5 yıllık b!r kurumdur ve kurulu#unu !zleyen 
dönemde (2015 yılı yaz aylarında) ba#ta vakıf merkez!n!n bulundu"u D!yarbakır olmak üzere b!rçok !l ve 
!lçede soka"a çıkma yasakları !lan ed!lm!# ve kent merkezler!nde çatı#malar ya#anmı#tır. 2016 yılında !lan 
ed!len OHAL !le b!rl!kte devam eden çatı#malı ortam ba#ta bölgede ya#ayan !nsanlar olmak üzere, S!v!l 
Toplum Örgütler! ve d!"er kes!mler üzer!nde son derece olumsuz sonuçlar do"urdu ve bu durumun hala 
devam ett!"! söyleneb!l!r. S!v!l toplum örgütler!, ya KHK’lar !le kapatılmı# ya da s!yas! ve ekonom!k nedenler-
le f!!l! olarak çalı#amaz hale gelm!#t!r. Faal!yet yürütmen!n önündek! d!"er b!r engel de söz konusu s!yas! ve 
ekonom!k nedenlerle b!rçok !nsanın s!v!l toplum kurulu#larıyla var olan profesyonel ya da gönüllü !l!#k!s!n! 
sonlandırmasıdır. Bu konjonktürde, vakfımız, bölgede varlı"ını zor da olsa devam ett!ren/ett!rmeye çalı#an 
az sayıdak! s!v!l toplum örgütünden b!r!d!r. Dolayısıyla hal!hazırda E"!t!m Destek Programı’nın faal!yetler!n! 
gerçekle#t!rd!"! ve kurumsal varlı"ımızın temel! olan vakıf mekanın ekonom!k olarak sürdüreb!l!rl!"!n! sa"la-
mak vakfın var olması ve çalı#malarına devam etmes! bakımından hayat! önemded!r. Bu da kaçınılmaz b!r 
#ek!lde f!nansal sürdürüleb!l!rl!"! öncel!kl! stratej!k amacımız hal!ne get!rm!#t!r.
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Stratej!k Hedef 1.1. F!nansal sürdürüleb!l!rl!&e !l!#k!n mekan!zmaları güçlend!rmek 

Performans Ölçütler! 

 Ba"ı#çı kaydı yapılan yurt!ç! ve yurtdı#ı destekç! sayısı
 Burs veren E"!t!m Destek Programı mezunu sayısı
 E"!t!m Destek Programı mezunlarıyla gel!#t!r!len !l!#k!ler!n yo"unlu"u
 Ba#vurulan ulusal ve uluslararası proje ça"rı sayısı 
 Kabul alan proje sayısı ve ekonom!k kar#ılı"ı 
 Proje gel!#t!rme gönüllü çalı#ma grubu olu#turmak ve proje yazma e"!t!m! almak
 Zan Vakfı olarak veya farklı kurumlarla !#b!rl!"! !ç!nde yapılan etk!nl!k ve organ!zasyon sayısı

Stratej!k Hedef 1.2. F!nansal sürdürüleb!l!rl!&e !l!#k!n kurumsal kapas!tey! arttırmak 

Performans Ölçütler! 

 Kaynak yaratmaya !l!#k!n farklı konularda alınan danı#manlık sayısı
 Kaynak yaratma konusunda !st!hdam ed!len k!#! sayısı ve süres!
 Kamu kurumları ve s!v!l toplum örgütler!yle gerçekle#t!r!len !lg!l! toplantı sayısı
 $#b!rl!"! gel!#t!r!len kurum sayısı
 $lg!l! konularda alınan uzman e"!t!m! sayısı ve süres!
 $st!hdam ed!len profesyonel çalı#an sayısı ve süres!
 Haftalık ve aylık sosyal medya payla#ımları ve web s!tes! !çer!k yükleme sayısı

Faal൴yet Sorumlu ve ølg൴l൴ K൴ú൴ler 
1.1.1. Ocak 2020 tar൴h൴ne dek en az 20 sürekl൴ ba÷ÕúçÕ kaydÕ yapmak Yönet൴m Kurulu 
1.1.2. E÷൴t൴m Destek ProgramÕna burs verecek 5 mezuna er൴úmek E÷൴t൴m Destek ProgramÕ 
1.1.3. B൴r yÕl ൴ç൴nde her b൴r൴ m൴n. 20 b൴n euroluk en az 3 proje 
baúvurusunda bulunmak  

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

1.1.4. H൴be ça÷rÕlarÕna baúvurular yoluyla ൴lk yÕl 40 b൴n Euro fon gel൴r൴ 
yaratmak 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

1.1.5. Genel kaynak yaratmaya yönel൴k en az 2 etk൴nl൴k ve 2 ürün satÕú 
organ൴zasyonu düzenleyerek b൴n Euro kaynak yaratmak 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

 

Faal൴yet Sorumlu ve ølg൴l൴ K൴ú൴ler 
1.2.1. Kaynak yaratma danÕúmanlÕ÷Õ almak ya da bu konuda en az 3 
aylÕk b൴r süre ൴ç൴n b൴r k൴ú൴ ൴st൴hdam etmek 

Yönet൴m Kurulu 

1.2.2. Burs, mekan paylaúÕmÕ, ortak proje baúvurusu / etk൴nl൴kler vb. 
konularda en az 5 kurum ൴le ൴úb൴rl൴÷൴ gel൴út൴rmek 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

1.2.3. Proje yazÕmÕ ve ça÷rÕlarÕnÕn tak൴b൴ konusunda uzman e÷൴t൴m൴ 
almak  

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

1.2.4. En az b൴r profesyonel çalÕúan ൴st൴hdam etmek Yönet൴m Kurulu 
1.2.5. Kurumsal ൴let൴ú൴m ve kaynak yaratmak ൴ç൴n web s൴tes൴ ve sosyal 
medyayÕ etk൴n kullanmak 

Yönet൴m Kurulu 
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Stratej!k Amaç 2: Kurumsal yapıyı güçlend!rmek

Daha önce de bel!rt!ld!"! üzere bu belge (2019-2022 Yılları Stratej!k Planı) Zan Vakfı’nın kaleme alınmı# !lk 
stratej!k planı olma özell!"!n! ta#ımaktadır. Vakfın kurulu#undan bu yana, her ne kadar bell! de"erler, !lkeler 
ve pol!t!kalar üzer!nden hareket ed!lm!# ve bu çerçevede faal!yetler gerçekle#t!r!lm!#se de bunların yazıya 
dökülmem!# ve kontrol-denet!m mekan!zmasının tam olarak oturtulmamı# olması, son be# yılda ya#anan 
s!yasal ve ekonom!k kr!z dönem!nde g!tt!kçe artan b!r kurumsal zayı'ı"a yol açmı#tır. 

Yönet!m Kurulu, her dönem, kend!s!n! bell! programlar üzer!nden örgütlem!# (bkz. Örgütsel Yapı) ve kurul 
üyeler! arasında programlara paralel b!r #ek!lde sorumluluk alanları ver!lm!#t!r. Ancak tüm bunların stratej!k 
b!r plan çerçeves!nde ele alınmamı# ve resm!le#t!r!lmem!# olmasından kaynaklı tak!b! ve ver!ml!l!"!n!n ölçül-
mes!nde sorunlar ya#anmı#tır. Dolayısıyla temel stratej!k amaçlarımızdan b!r! olan kurumsal yapının güçlen-
d!r!lmes!n!n !lk adımı olan bu stratej!k planın hazırlanması aynı zamanda onu etk!l! b!r #ek!lde hayata 
geç!recek yönet!m kurulunun da yen!den !n#asını !çermekted!r.    

Stratej!k Hedef 2.1. Kurumsal yapıyı güçlend!recek ve daha etk!n kılacak mekan!zmaları olu#turmak 
 

Performans Ölçütler! 

 2019-2022 Yılları Stratej!k Planı belges!n!n olu#turularak Yönet!m Kurulu’nda kabul ed!lmes!
 Temel pol!t!kalara !l!#k!n olu#turulacak belgeler!n hazırlanmasında !lg!l! kurumlardan alınan e"!t!m sayısı
 Belge olu#turmaya yönel!k alınacak e"!t!mlere katılan Yönet!m Kurulu üye ve E"!t!m Destek 
 Programı e"!tmen sayısı
 Ba#ta Yönet!m Kurulu olmak üzere Vakıf bünyes!nde faal!yet gösteren k!#!ler!n yer aldı"ı !#bölümü  
 !le görev ve sorumlulu"unu göster!r belgen!n olu#turulması

Faal൴yet Sorumlu ve ølg൴l൴ K൴ú൴ler 
2.1.1. Temel De÷er ve ൴lkeler ൴le b൴rl൴kte m൴syon ve v൴zyonun da yer 
aldÕ÷Õ stratej൴k plan belges൴n൴ oluúturmak 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ, Ö÷renc൴ler ve Gönüllüler 

2.1.2. Temel pol൴t൴kalarÕn (൴lkeler, gönüllü pol൴t൴kasÕ, çocuk güvenl൴÷൴ 
kurallarÕ vb.) belgeler൴n൴ oluúturmak 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ, Gönüllüler 

2.1.3. Yönet൴m Kurulu üyeler൴n൴n, çalÕúanlarÕn ve E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ e÷൴tmenler൴n൴n ൴úbölümler൴ ൴le görev ve sorumluluklarÕnÕ b൴r 
belge hal൴ne get൴rmek 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ, Gönüllüler 

 



Faal൴yet Sorumlu ve ølg൴l൴ K൴ú൴ler 
3.1.1. Çocuk güvenl൴÷൴ ve katÕlÕmÕ ൴le ൴lg൴l൴ 2 e÷൴t൴m/çalÕútay yapmak  Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 

ProgramÕ, Ö÷renc൴ler  
3.1.2. Yet൴úk൴n ve çocuklara yönel൴k 2 ayrÕ toplumsal c൴ns൴yet atölyes൴ 
yapmak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Ö÷renc൴ler 

3.1.2. E÷൴t൴m süperv൴zyonu s൴stem൴ kurmak (gönüllüler൴ e÷൴tmek, 
൴zlemek, de÷erlend൴rmek) 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

3.1.3. ProgramÕn düzenl൴ katÕlÕmcÕsÕ çocuklarÕn %80'൴n൴n akadem൴k 
baúarÕsÕnÕn artmasÕnÕ sa÷lamak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Gönüllüler 

3.1.4. 100 çocu÷un etütlere katÕlmasÕnÕ ve sÕnavlara hazÕrlanmasÕnÕ 
amaçlamak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Gönüllüler 

3.1.5. Programda en az 1 ps൴kolog veya sosyal çalÕúmacÕnÕn yer 
almasÕnÕ sa÷lamak  

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

3.1.6. A൴lelere ൴l൴úk൴n rehberl൴k s൴stem൴ kurmak (a൴leler൴n %50s൴ ൴le 
düzenl൴ görüúmeler) ve görüúme yapacaklara bunun e÷൴t൴m൴n൴ vermek 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ, Gönüllüler, Ö÷renc൴ A൴leler൴ 

 

17

Stratej!k Amaç 3: E&!t!m Destek Programı’nı !y!le#t!rmek ve gel!#t!rmek

E"!t!m Destek Programı !le b!rl!kte toplumsal ve sosyal olarak zor ko#ullar altında e"!t!m, ö"ren!m gören, 
türlü e#!ts!zl!klere maruz kalan çocuk ve gençler !ç!n tüm gel!#!m süreçler!n! daha rahat sürdüreb!lmeler!ne 
katkı sa"lanmak amaçlanmaktadır. Okul ça"ındak! (ortaokul, l!se, ün!vers!te) ö"renc!ler!n mevcut durumla-
rını !y!le#t!r!c! ayn! ve nakd! yardımda bulunulmakta, danı#manlık ve e"!t!m deste"! ver!lmekted!r. Bunun 
yanı sıra çocuk ve gençler!n k!#!sel gel!#!mler!n! destekleyecek, karar verme becer!ler!n!, hayata bakı# açıları-
nı olumlu yönde etk!leyecek, ayrıca toplumsal hayata katılımlarını arttırmak !ç!n görü#ler!n!, dü#ünceler!n! 
aktarab!lecekler! araçlar ve ortamlar yaratılmasına katkıda bulunulmaktadır. Drama, ps!ko-sosyal destek, yaz 
kampı ve kend!n! tanıma atölyes! g!b! etk!nl!kler düzenlenmekted!r. Çocukların ve gençler!n yoksullu"un 
get!rd!"! r!skler!n farkında olmasını sa"layarak ve bu alanda b!l!nçlend!r!lerek kend!ler!n! b!r alanda !fade 
etmeler! ve kend!ler!n! var kılmaları sa"lanmaktadır. Programın !y!le#t!r!lmes! ve güçlend!r!lmes!yle daha çok 
çocuk ve a!leye ula#ılab!lece"! g!b! ver!len deste"!n n!tel!"! arttırılmı# ve !çer!"! zeng!nle#t!r!lm!# olacaktır.

Stratej!k Hedef 3.1. E&!t!m Destek Programı’nın !çer!&!n! ve kapas!tes!n! gel!#t!rmek ve güçlend!rmek 

Performans Ölçütler! 

 Çocuk güvenl!"! ve katılımı !le !lg!l! yapılan e"!t!m/çalı#tay sayısı
 Program gönüllüler!ne da!r yapılan e"!t!m çalı#ması sayısı ve hazırlanan !zleme-de"erlend!rme raporları
 Program gönüllüler! !le yapılan toplantı sayısı
 Akadem!k ba#arısı arttırılan ö"renc! sayısı
 Akadem!k ba#arının hang! oranda arttı"ı
 Program kapsamında yapılan etüt ve deneme sınavlarına katılan ö"renc! sayısı
 Programda yer alan ps!kolog ve sosyal çalı#macı sayısı
 Kurulan rehberl!k s!stem! kapsamında görü#ülen a!le sayısı
 E"!tmen ve gönüllülere rehberl!k konusunda ver!len e"!t!m sayısı
 A!leler !le yapılan görü#melere da!r hazırlanan raporlar



18

Stratej!k Hedef 3.2. E&!t!m Destek Programı’nın genel çerçeves!n! ve !çer!&!n! bel!rleyen ve 
açıklayan belgeler olu#turmak 

Performans Ölçütler! 

 E"!t!m Destek Programı’nı tüm yönler!yle bel!rleyen ve açıklayan b!r rehber!n hazırlanması 
 Programda yer alan e"!tmen ve gönüllüler!n bran#larını ve yıl !ç!nde gerçekle#t!recekler! e"!t!mler!n  
 !çer!"!ne da!r b!r rehber olu#turmak
 Görsel ve !stat!st!k b!lg!ler!n yer aldı"ı b!r Program almana"ı olu#turmak
 Olu#turulacak belgeler!n vakıf Web s!tes! ve sosyal medya hesaplarında payla#ılması ve alınan
  ger! dönü#ler

Stratej!k Hedef 3.3. Teknoloj!k becer!ler! E&!t!m Destek Programı’na entegre etmek 

Performans Ölçütler! 

 $lg!l! atölye ve atölyelere katılan ö"renc! sayısı
 Teknoloj! kullanma becer!s! gel!#en ö"renc! sayısı ve becer!n!n hang! oranda gel!#t!"!
 Çocukların katılımı !le hazırlanan yayın ve gerçekle#t!r!len etk!nl!k sayısı
 Tanıtımı yapılan yayın ve etk!nl!kler!n yerel ve ulusal basında yer alma sayısı
 Web s!tes! ve sosyal medya hesaplarının !lg!l! konularda z!yaret ed!lme sayısı
 $lg!l! konuda ula#ılan a!le sayısı ve a!lelerle yapılan b!lg!lend!rme toplantıları sayısı

Faal൴yet Sorumlu ve ølg൴l൴ K൴ú൴ler 
3.2.1. E÷൴t൴m Destek ProgramÕ rehber൴ (kr൴terler൴m൴z, çalÕúma úekl൴m൴z, 
b൴lg൴ g൴zl൴l൴÷൴ vb) oluúturmak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Ö÷renc൴ler  

3.2.2. Program e÷൴tmenler൴n൴n vereb൴ld൴÷൴ e÷൴t൴mler൴n l൴stes൴n൴ ve 
rehberler൴n൴ oluúturmak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Gönüllüler 

3.2.3. Her yÕl güncellenmek üzere E÷൴t൴m Destek ProgramÕ kapsamÕnda 
yapÕlan etk൴nl൴k ve akt൴v൴telere da൴r almanak oluúturmak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ 

 

Faal൴yet Sorumlu ve ølg൴l൴ K൴ú൴ler 
3.3.1. Çocuklar ൴ç൴n teknoloj൴ kullanma becer൴s൴ne yönel൴k 2 çeú൴t 
atölye gel൴út൴rmek 

Yönet൴m Kurulu, E÷൴t൴m Destek 
ProgramÕ 

3.3.2. 100 çocu÷un teknoloj൴ kullanma becer൴s൴n൴ gel൴út൴rme E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Gönüllüler, 
Ö÷renc൴ler 

3.3.3. ÇocuklarÕn katÕlÕmÕ ൴le 1 çocuk yayÕnÕ ve 1 çocuk etk൴nl൴÷൴ 
gel൴út൴rmek ve tanÕtmak 

E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Gönüllüler, 
Ö÷renc൴ler 

3.3.4. 50 a൴ley൴ güvenl൴ teknoloj൴ kullanÕmÕ konusunda b൴lg൴lend൴rmek E÷൴t൴m Destek ProgramÕ, Gönüllüler, 
Ö÷renc൴ A൴leler൴ 
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6. SONUÇ

Sonuç olarak b!r S!v!l Toplum Örgütü’nün bel!rled!"! alanlarda çalı#malar yürüteb!lmes!n!, daha açık b!r 
!fadeyle sürdürüleb!l!rl!"!n! sa"layan #ey, amacının net olması, bu amaca ula#mak !ç!n yapaca"ı planlamanın 
ve onu hayata geç!rmek !ç!n uygulayaca"ı yöntem!n açıklıkla vurgulanmasıdır. Zan Vakfı olarak yukarıda 
ayrıntılandırmaya çalı#tı"ımız stratej! belges! !le kısa ve orta vadede öncel!k verece"!m!z çalı#maları anal!z 
etmeye çalı#tık. Dolayısıyla bu belge, kurumsal kapas!tem!z!n artması açısından da öneml! b!r ba#langıç 
!#lev! görmekted!r. 


