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‘’Biz De Varız!’’ Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, BM Kadın 
Birimi tarafından uygulanan Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok 
Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi projesi kapsamında desteklenmek-
tedir.

Bu yayın ‘’Biz De Varız!’’ Projesi kapsamında hazırlanmış ve çoğaltıl-
mıştır. Yayının içeriğinden sadece Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi 
Derneği (BIZ DE VARIZ) sorumlu olup, hiç bir şekilde Avrupa Birli-
ği’nin ve BM Kadın Birimi’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorum-
lanamaz. 
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SUNUŞ

Değerli Paydaşımız,
Geniş bir gönüllü tabanına sahip bir Sivil Toplum Örgütü, önce-

likle, çalıştığı sorunsalı ve uğraş alanını doğru saptamış, bunu topluma 
iyi anlatmış ve toplumdaki başka bireyler tarafından da sahiplenilme-
sini sağlamış demektir. Üyeler, gönüllüler, uzman komiteler, bağışçılar, 
bir Sivil Toplum Örgütü’nün gücünün en önemli unsurlarıdır. Bu ta-
banın genişlemesi, Sivil Toplum Örgütü’nün toplumsal taleplerin söz-
cüsü olma meşruiyetini artırır. Geniş ve nitelikli bir gönüllü tabanı, 
Sivil Toplum Örgütü’nün parasal olanaklarıyla belki de hiç bir zaman 
sahip olamayacağı bir insan kaynağını maddî bir harcama yapmadan 
kullanabilmesi demektir. Kaldı ki, böyle bir parasal güce sahip olan bir 
Sivil Toplum Örgütü için bile, profesyonel hizmet alımı yerine gönül-
lü gücünü kullanabilmek önemli bir meziyettir. Çünkü katılımı sağla-
mak, bir Sivil Toplum Örgütü’nü gerçekten sivil ve toplumsal kılan bir 
beceridir. Bir özel şirketle bir Sivil Toplum Örgütü’nün önemli farkla-
rından biridir bu aynı zamanda. Hemen bütün Sivil Toplum Örgütler 
çeşitli nedenlerle gönüllü katkıya ihtiyaç duyabilir. Gönüllüler aynî ve 
maddî kaynaklara ulaşılmasından, yönetime destek olmaya; toplumda 
katılımcılığın özendirilmesinden, kuruluşun başarısının ve hizmetleri-
nin yayılmasına kadar çok farklı işlevler üstlenebilir. Hem gönüllünün 
hem de Sivil Toplum Örgütü’nün birbirini seçme hakkı vardır.

Bu bağlamda yola çıkarak Biz De Varız Projesi Strateji Arama 
Toplantıları ile Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin (BIZ 
DE VARIZ) ihtiyaç tespiti yapılmış ve arkasından ‘’Kırsal Bölgelerdeki 
Kadın Hareketi Derneği (BIZ DE VARIZ) Gönüllülük Kılavuzu’’ ha-
zırlanmıştır.

Kırsal Bölgelerdeki 
Kadın Hareketi Derneği (BIZ DE VARIZ)

Yönetim Kurulu
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Kısaca Derneğimiz

Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği (BİZ DE VARIZ), Ka-
radeniz Bölgesi’nin kırsal bölgedeki Kadınların insan haklarının fiilen 
gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ih-
lallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçek-
leştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak 
için her türlü faaliyet ile kadınların kamusal hizmetlere erişiminin iyileş-
tirilmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün yükseltilmesi, cinsiyet 
ayrımcılığına ve ihlallere karşı farkındalığın arttırılması ve kapasite ge-
liştirilmesi, kadınların ekonomik sürece dâhil edilerek kadın istihdamı-
na teşvik edilesi alanında çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

BIZ DE VARIZ Derneği, Karadeniz Bölgesi’nde, toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğine dayalı kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler 
doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışması-
nı güçlendirmek ve yaygınlaştırma amacıyla 15 aktivist kadın tarafın-
dan 2010 yılında kurulmuştur. Derneğin vizyonu ‘’Karadeniz Bölgesi 
kadınlarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve ayrımcılığa maruz 
kalmadığı, eşit ve özgür bir dünya yaratmak’’tır.

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların et-
kinliğine inanan BIZ DE VARIZ Derneği, 2010’dan bu yana Karadeniz 
Bölgesi illerinde onlarca gönüllüsü ile;

  Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yap-
maksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışır,

  Yönetişim, bilişim, finansal bilinç ve girişimcilik alanlarında 
kapasite artırıcı projeler uygular,

  Yerel, ulusal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkı koyar.

BIZ DE VARIZ Derneği, bütün çalışmalarında yerel ve bölgesel 
sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, belediyeler ve özel sektör ile 
çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. 
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1. MİSYON, VİZYON, İLKELER VE DEĞERLER, 
    NORM VE STANDARTLAR, HEDEFLER, 
    ÖNCELİKLER VE YÖNTEM

1.1 Vizyon ve Misyon

BIZ DE VARIZ Derneği Vizyonu:

Karadeniz Bölgesi kadınlarının toplumsal cinsiyete dayalı şidde-
te ve ayrımcılığa maruz kalmadığı, eşit ve özgür bir dünya yaratmak…

BIZ DE VARIZ Derneği Misyonu:

Karadeniz Bölgesi’nde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı 
kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mü-
cadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve 
yaygınlaştırmak.

1.2 Değerleri

BİZ DE VARIZ Derneği hedef kitlesine güçlü ve tutarlı bir mesaj 
sunmak için stratejik iletişim yaklaşımına inanmaktadır. Paydaşlarla 
arasında güçlü bir ortaklığın gerçekleşmesi amacıyla bir takım temel 
değerleri göz önünde bulundurmaktadır.

Bu temel değerler;

1) Dürüstlük ve Güvenilirlik,
2) Bağımsızlık,
3) Bilimsellik,
4) Küresellik,
5) Ayrım Gözetmemek,
6) Toplumsallık,
7) Sorumluluklar,
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8) Çıkar Çatışmaları,
9) Diğer Kurumlarla İlişkiler,
10) Topluma Karşı Sorumluluklar,
11) Güçlü İletişim,
12) Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusun-

daki misyon
13) Çevreye duyarlılık

Bu değerler:

Dürüstlük ve Güvenilirlik: Dürüstlük ve güvenilirlik, derneği-
mizin en temel ilkesidir. Derneğimiz, tüm üyeleri ile birlikte, faaliyet 
içerisinde bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
temsilcileri ile bu değerler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür.

Bağımsızlık: BİZ DE VARIZ Derneği bağımsız bir sivil toplum 
kuruluşudur. BİZ DE VARIZ Derneği, insani faaliyetlerinde kamu oto-
ritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 
usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olup; bu çerçevede, fa-
aliyet alanı ile ilgili uluslararası sözleşmeler yapma ve bunlara uygun 
hareket etme özerkliğine sahiptir.

Bilimsellik: BİZ DE VARIZ Derneği, sivil toplum çalışmalarında 
davranış pekiştirme ve/veya davranış değişimi sağlama çalışmalarında 
kanıta dayalı araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımını benimser.

Küresellik: Sivil toplum ve insan hakları alanında başka ülke ye-
rel, bölgesel ve ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip olan ve karşılıklı 
yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan BİZ 
DE VARIZ Derneği, Sivil toplum ve insan hakları alanında dünya ça-
pında faaliyet gösterecek küresel bir organizasyon oluşturmayı, böyle 
bir organizasyonun parçası olarak meseleleri küresel ölçekte görmeyi, 
küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi, etkili ve 
itibar sahibi olmayı ilke edinir.
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Ayrım Gözetmemek: BİZ DE VARIZ Derneği faaliyetlerinde 
milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez.

Toplumsallık: BİZ DE VARIZ Derneği, faaliyet gösterdiği her 
ülke toplumunun her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan tem-
sile, bireyden kamu kurumlarına dek her kademede halk sağlığı bilinci 
oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal düzeyde katılımcı çalışma-
lar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür.

Sorumluluklar: BİZ DE VARIZ Derneği tüm faaliyetlerini, Tür-
kiye Cumhuriyeti yasaları ve gerekli olan uluslararası yasa ile mevzuat-
lara tam uyum içinde sürdürülür. Her türlü faaliyetimiz ile ilgili yasal 
yükümlülükleri yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat 
beklentisi olmaksızın tarafsız ve eşit mesafede dururuz. Hazırladığımız 
her türlü rapor, tablo ve kayıt yukarıda belirtilen değerler ile ulusal ve 
uluslararası ilkelere göre tutulur.

Çıkar Çatışmaları: BİZ DE VARIZ Derneği üyeleri, yöneticileri 
ve çalışanları olarak dernek yararını en iyi şekilde gözetiriz. Çıkar ça-
tışması doğmaması için, kişisel faaliyetlerimizin ya da ilişkilerimizin 
dernek çıkarlarını en iyi şekilde gözetme becerimizi etkilemesine izin 
vermeyiz.

Diğer Kurumlarla İlişkiler: Ülkemizdeki ve faaliyet gösterdi-
ğimiz ülkelerdeki kanunlara ve etkileşimde bulunduğumuz kurum ve 
kuruluşların prosedürlerine uygun davranırız. Etkileşimde bulundu-
ğumuz tüm kişi, kuruluş ve kurumlardan da Derneğimizin etik değer-
lerine uygun davranmalarını bekleriz.

Topluma Karşı Sorumluluklar: BİZ DE VARIZ Derneği, faa-
liyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi için belirli bir toplumsal değeri 
koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bilincindedir ve faaliyetle-
rimizde kendimizi topluma katkı, insan sağlığı ve ekolojik çevreyi dü-
şünmekle, korumakla sorumlu hissederiz.

Güçlü İletişim: BİZ DE VARIZ Derneği içi ve dışında temasta 
olduğumuz tüm paydaşlarımızla etik, dürüst, şeffaf, devamlı ve hesap 
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verilebilirlik ilkelerimiz ışığında, düzenli ve karşılıklı bilgi alışverişin-
de bulunuruz. İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile özel sektör 
temsilcileri ile saygı ve güven çerçevesindeki ilişkilerin devamlılığını 
sağlayacak iletişim stratejileri ve politikaları oluşturulur.

Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki 
misyonu: Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği Türkiye için 
yeni bir kavramdır. Pek çok toplum, son 50 yıldır bu konuda daha hızlı 
ve daha kaliteli bir dönüşüm için çalışmaktadır. Türkiye’de toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramının yaygın bir biçimde içselleştirilmesi, ancak 
gündelik yaşamda kadınların ve erkeklerin bu yeni anlayışa uygun bi-
çimde davranmaya başlamalarıyla mümkün olabilecektir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik davranış biçimlerinin değişmesi, 
yoğun bir emek ve irade gerektirmektedir.

Bu bağlamda komisyonumuz ve derneğimizin bütün birimleri 
toplumsal cinsiyet hassasiyetine özen göstermekte ve taraf olmaktan 
memnuniyet duyduğumuz Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İl-
keleri’ni, kadınların ekonomik yaşamın içinde tüm sektörlerde ve her 
düzeyde yer alabilmeleri amacıyla güçlenmesine duyduğumuz bağlılı-
ğın göstergesi olarak görüyoruz. 2010 yılında UN Global Compact ve 
UN Women ortaklığında oluşturulan Kadını Güçlendirme İlkeleri şu 
başlıkları içermektedir:

•	 Cinsiyet	eşitliği	için	üst	düzey	kurumsal	liderlik	oluşturulması,
•	 İşte	kadınlara	ve	erkeklere	adil	bir	şekilde	muamele	edilmesi,	

insan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı göste-
rilmesi ve desteklenmesi,

•	 Tüm	kadın	ve	erkek	çalışanların	sağlık,	güvenlik	ve	refahının	
sağlanması,

•	 Kadınlar	 için	 eğitim,	mesleki	 eğitim	 ve	 kariyer	 gelişiminin	
teşvik edilmesi,

•	 Kadınları	 güçlendiren	 girişim	 geliştirme,	 tedarik	 zinciri	 ve	
pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
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•	 Toplumsal	girişimler	ve	savunma	yoluyla	eşitliğin	geliştirilmesi,
•	 Cinsiyet	eşitliğinin	sağlanması	için	gelişmelerin	ölçülmesi	ve	

kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.

Çevreye duyarlılık: BİZ DE VARIZ Derneği faaliyetleri ile ilgili 
olsun veya olmasın doğanın ve kültürel dokunun zarar görmemesine 
özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve 
üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar verme-
yen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumlu-
luğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara 
destek veririz.

1.3 İlkeleri

Türkiye’nin de içinde olduğu OECD’nin Kurumsal Yönetim İl-
keleri dört temel prensip üzerine kuruludur ve bu prensipler dünya 
çapında kabul görmüştür. Bu temel ilkeler; 

1. Adillik
2. Şeffaflık 
3. Hesap verebilirlik
4. Sorumluluk 

Bu dört ilkenin yanında ‘’İfade Etmek, Gizli Bilgiler, Mahremi-
yet, Çevrimiçi Genel Forumlar ve Sosyal Medya, Yolsuzlukla Müca-
dele, Sürekli Gelişim ve Yeniliğe Açık Olmak’’ BİZ DE VARIZ Derne-
ği’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

BİZ DE VARIZ Derneği, OECD’nin bu ilkelerine bağlı kalarak 
etik değerler çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

Bu ilkeler:

Adillik: BİZ DE VARIZ Derneği, bütün üye ve gönüllülerine eşit 
davranır ve tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı 
ve önyargısız yaklaşmayı benimser.
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Şeffaflık: BİZ DE VARIZ Derneği, kamuoyu ile doğru, açık ve 
karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gelen talepler doğrultusunda her an 
yapmakta ve bundan çekinmemektedir. BİZ DE VARIZ Derneği, şef-
faflık ilkesini yalnızca faaliyet sonrasında değil, faaliyetin gerçekleştiril-
mesi sırasında ve öncesinde de geri bildirim sağlanmasına yönelik ola-
nakların geliştirilmesini hedefleyen düzenlemeleri teşvik etmektedir.

Hesap Verebilirlik: BİZ DE VARIZ Derneği, dernek stratejik 
rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve 
yönetim kurulunun, üye ve gönüllülerine karşı hesap verme yüküm-
lülüğünü taşımaktadır. BİZ DE VARIZ Derneği, dernek kaynaklarını 
düzenli olarak doğru yolda kullandığını ve kâr amacı gütmeyen ku-
ruluş yapısına ters düşecek faaliyetlerde bulunmadığı konusunda her 
an hesap verebilir konumdadır. Bu nedenle BİZ DE VARIZ Derneği 
şeffaflığına önem verir, kayıt ve hesaplarını fon sağlayıcı kuruluşlara, 
hak sahiplerine ve diğer paydaşlara açık tutmaktadır. 

Sorumluluk: BİZ DE VARIZ Derneği, toplumsal değerleri yan-
sıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göster-
mektedir. BİZ DE VARIZ Derneği, kanunların sorumluluk açısından 
minimum standartları oluşturduğunu, gerçek anlamda sorumlu dav-
ranışın ise yasal zorunlulukların ötesine geçilerek yerine getirilebilece-
ğinin farkındalığına sahiptir. 

İfade Etmek: BİZ DE VARIZ Derneği mensupları, etik hareket 
tarzı açısından BİZ DE VARIZ Derneği’nin sahip olduğu itibarı koru-
ma ve faaliyetlerinden etkilenen herkesin güvenini kazanmaya devam 
etme yükümlülüğüne sahiptir. Bu, yasalara ve BİZ DE VARIZ Derne-
ği Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi Etik İlke ve Kuralları’na 
yönelik ihlallerin önlenmesi için eylemde bulunma anlamına gelmek-
tedir. Uygun hareket tarzı hakkında bir sorumluluğun olması veya 
kaygılandıran bir davranış gözlemlendiğinde, bu durumu dile getiril-
mektedir. Kaygıların dile getirilmesi, ideal olarak, bir yasa ihlali veya 
diğerleri açısından bir risk unsuru haline gelmesinden önce, konuyu 
ele alması ve düzeltmesi için BİZ DE VARIZ Derneği’ne bir fırsat su-



15

nar. Taciz, ayrımcılık, fiziksel şiddet veya diğer kişiler arası ilişkiler gibi 
istihdam ile ilgili konularda, Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi 
(EDAYK) ile temas kurmaktadır.

Gizli Bilgiler: Gizli bilgi, ister BİZ DE VARIZ Derneği bünye-
sinde oluşturulmuş, ister dernek üyeleri ya da diğerleri tarafından ve-
rilmiş olsun, her türlü özel ya da kamuya açık bilgiyi ifade etmektedir. 
Bilmeleri için meşru bir sebep yoksa veya yasal olarak gerek görülme-
mişse, bu gizli bilgileri, BİZ DE VARIZ Derneği bünyesinde olsun ya 
da olmasın, hiç kimseyle paylaşılamaz. BİZ DE VARIZ Derneği, gizli 
bilgilerin korunması ve sınıflandırılmasıyla ilgili bütün politikalara uy-
ması gerektiği konusunda fikir sahibidir. Gizli bilgileri BİZ DE VARIZ 
Derneği dışında paylaşırken kötüye kullanımı engellemek için gizlilik 
anlaşması akdetmek gibi uygun tedbirler alınmaktadır.

Mahremiyet: Kişisel verileri sorumluluk anlayışı içerisinde ve 
ilgili her türlü mahremiyet hukukuna uygun olarak kullanılmaktadır. 
Diğerlerinin kişisel verilerine erişim hakkı olan kişilerin uyması gere-
ken kurallar aşağıdaki gibidir: 

  Bu verileri, uygun yasalara ve diğer ilgili mahremiyet poli-
tikalarına ya da sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun 
olarak kullanmak

  Yetkisiz ifşaatı engellemek

  Bu bilgileri yalnızca meşru amaçlar doğrultusunda toplamak, 
kullanmak ve işlemek

  Bilgilere erişimi, yalnızca meşru bir maksadı olan ve bu bil-
gilere uygun muamele edilmesi konusunda eğitim almış kişi-
lerle sınırlı tutmak

Çevrimiçi Genel Forumlar ve Sosyal Medya: Sosyal medya 
çekici imkânlar sunmakla birlikte, pek çok risk taşımaktadır. Bloglar, 
sohbet odaları; Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar; Youtube gibi kul-
lanıcı tarafından oluşturulmuş görsel ve işitsel ortamlar ya da diğer 
sosyal medya dahil olmak üzere çevrimiçi (online) forumların tama-
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mını kullanırken gerekli özeni göstermektedir. Sosyal medya kamusal 
olanla özel olan arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığı için, kişisel çevri-
miçi davranışlar da bu BİZ DE VARIZ Derneği Etik Değerler ve Açık 
Yönetişim Komitesi Etik İlke ve Kuralları’na bağlıdır. Sadece BİZ DE 
VARIZ Derneği tarafından özel olarak yetki verilen kişiler, BİZ DE 
VARIZ Derneği’nin temsilcisi olarak içerik yükleyebilmektedir. İçerik 
yükleme sırasında dürüst, doğru ve saygılı davranılır. BİZ DE VARIZ 
Derneği’ne, üyelerine ve proje ortaklarına ait bilgileri yayınlamaz.

Yolsuzlukla Mücadele: BİZ DE VARIZ Derneği, faaliyetlerinde 
rüşvet ve yolsuzluğun tespitine ve önlenmesine ilişkin temel standart-
ları ve çerçeveyi belirlemek için BİZ DE VARIZ Derneği Yolsuzlukla 
Mücadele İlkeleri’ni aksi bir durum tespit edildiğinde Türkiye Cumhu-
riyeti kanunları devreye girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yolsuzlukla 
mücadele kanunları, haksız bir avantaj veya uygun olmayan bir çıkar 
elde etmek üzere devlet memurlarına doğrudan veya dolaylı olarak 
menfaat teklif edilmesini veya sunulmasını yasaklamaktadır. Bunun 
yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanu-
nu ve dünya genelinde yürürlükte olan diğer kanunlar özel sektördeki 
şahıslara rüşvet verilmesini de yasaklamaktadır. Daha da önemlisi, BİZ 
DE VARIZ Derneği, yolsuzluk ile ilgili kanun veya teamüller ne olursa 
olsun, rüşvet veya gayrı resmi komisyon verilmesi veya bunların kabul 
edilmesine yönelik hiçbir şekilde tolerans göstermemektedir. BİZ DE 
VARIZ Derneği, para kaybetme veya bir projeyi geciktirme pahasına 
bile olsa, rüşvet vermez.

Yolsuzlukla Mücadele İlkeleri, BİZ DE VARIZ Derneği’nin her 
bir çalışanı, yöneticileri ve üyeleri, proje çalışanları, proje ortakları, da-
nışmanları ve diğer ilgili üçüncü şahıslar için de geçerlidir.

Diğer İlkeler ve Yolsuzluk ile İlgili Kanunlarla İlişki: Bu İlkeler, 
BİZ DE VARIZ Derneği Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi Etik 
İlke ve Kuralları ile uyumlu olup bunların uygulanmasını desteklemek-
tedir. Söz konusu İlkeler, rüşvet ve yolsuzluğun tespit ve önlenmesine 
ilişkin ek bilgi ve daha spesifik standartlar sunan BİZ DE VARIZ Derne-
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ği Yolsuzlukla Mücadele İlkeleri tarafından desteklenmektedir.

Sürekli Gelişim: ‘’İyiyle yetinmek, daha iyiye ulaşmada en bü-
yük engeldir’’ sözüyle sürekli gelişim ilkesi benimsenmiştir. BİZ DE 
VARIZ Derneği, hedeflerini ve politikalarını gerçekleştirmek için et-
kinlikleri, süreç verimliliğini sürekli olarak artırmak amacına odak-
lanmaktadır. Sürekli gelişim paydaşların artan ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılayacaktır. 

Yeniliğe açık olmak: Yenilikleri kısa zamanda fark etmenin ve 
yeni fikirlere açık olmanın önemini bilen BİZ DE VARIZ Derneği her 
değişimi yeni bir fırsat olarak değerlendirmektedir. 

1.4 Davranış ve Etik Kuralları

BİZ DE VARIZ Derneği olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket 
tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız. 
Etik tutumumuz ile üyelerimizin, proje ortaklarımızın ve paydaşları-
mızın güvenini kazanmış bulunmaktayız. Sahip olduğumuz en büyük 
varlığın, inşa ettiğimiz bu güven olduğunu biliyoruz. Bu varlığın ko-
runması, BİZ DE VARIZ Derneği’nin her mensubunun bir görevidir. 
Bu amaçla Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi (EDAYK) oluş-
turulmuş ve ‘’Etik İlke ve Kurallar’’ belgesi hazırlanmıştır. Bu kurallar, 
dürüst bir tavrı, etik davranış prensiplerini ve birbirimize, üyelerimize, 
ortaklarımıza ve toplumun geneline karşı sahip olduğumuz sorumlu-
lukları göstermektedir. Etik İlke ve Kuralları bir ana hat ortaya koy-
maktadır; dolayısıyla ortaya çıkabilecek bütün konuları kapsamamak-
ta, bu ortak amaca ulaşmamızda bize kılavuzluk sağlamak maksadıyla 
sadece temel prensipleri vermekte ve bir yöntem önermektedir.

Davranış ve Etik Kurallarının Uygulanması

Sorumluluk: Etik ilke ve Kurallarının uygulanması, BİZ DE VA-
RIZ Derneği Yönetim Kurulu ve Etik Değerler ve Açık Yönetişim Ko-
mitesi (EDAYK) sorumluluğundadır. BİZ DE VARIZ Derneği, ayrıca, 
etik ilke ve kuralları ile ilgili meselelerde yönlendirme sağlamak, so-
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ruşturmalarda rehberlik etmek ve bunları çözüme kavuşturmak üzere 
alt komiteler oluşturmaktadır.

 Etik İlke ve Kurallarına Erişim: BİZ DE VARIZ Derneği, bütün 
üyeleri, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve çalışanlarına Etik De-
ğerler ve Açık Yönetişim Komitesi Etik İlke ve Kurallar’ın bir kopyasını 
verilmiştir. Bunun yanı sıra BİZ DE VARIZ Derneği; zaman zaman 
Etik İlke ve Kurallar hakkında eğitim programları düzenlemektedir.

 Soruşturma: BİZ DE VARIZ Derneği, Etik İlke ve Kurallar ile il-
gili olası ihlal raporlarının tamamını ciddiye almakta ve soruşturmak-
tadır. Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi (EDAYK) sorumlusu, 
durumu değerlendirerek ve uygun hareket tarzına karar vermektedir. 
Etik ilke ve kurallarının olası bir ihlali için soruşturma geçiren herkese, 
nihai karar alınmadan önce ifade verme şansı tanımaktadır.

Doğru Kayıt ve Raporlama: BİZ DE VARIZ Derneği defterle-
rinin ve kayıtlarının doğruluğu, BİZ DE VARIZ Derneği’nin güvenilir 
kılan önemli bir unsurdur. Bu kayıtlar dâhili karar verme süreçleri için 
gereklidir ve resmi kurumlar ile diğer taraflara yapılan raporlamaların 
esasını teşkil eder. 

BİZ DE VARIZ Derneği’nin her mensubu aşağıdaki sorumluluk-
lara sahiptir:

 BİZ DE VARIZ Derneği’ne ait bütün kayıtların yalnızca fi-
nansal kayıtlar değil, aynı zamanda öğrenci notları ve devam 
kayıtları, gider raporları ve mesai kartları gibi bütün elektro-
nik veya matbu kayıtlar dâhil olmak üzere ilgili vakayı veya 
işlemi doğru ve adil bir şekilde yansıtmasının sağlanması,

 Hiçbir dokümanın tahrif edilmemesi,

 Bütün finansal işlemlerin ilgili hesap, muhasebe dönemi için-
de kaydileştirilmesi,

 Dâhili bütün finansal kontrollerin uygulanması,
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 Kayıtlarımızın doğruluğuna ilişkin kaygıların yönetim nez-
dinde veya uygun diğer bir kanal vasıtasıyla dile getirilmesi.

Kayıt Tutma ve Muhafaza Etme: İlgili kayıt muhafaza takvimin-
de belirtilen zaman dilimine ait bütün kayıtları muhafaza edilmekte 
ve ardından bu kayıtları geçerli kayıt tutma politikasına uygun olarak 
tasfiye etmektedir.

BİZ DE VARIZ Derneği Varlıklarının Korunması ve Uygun 
Kullanımı: Hem maddi hem de maddi olmayan BİZ DE VARIZ Der-
neği varlıkları, dernek faaliyetlerinin menfaati içindir ve yalnızca der-
nek çalışanları ve üyeleri tarafından yalnızca dernek faaliyetleri ile ilgi-
li meşru amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

 
1.5 Norm ve Standartları

BİZ DE VARIZ Derneği, çalışma biçimi olarak;

 Performans değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahiptir,

 Olabildiğince yatay, ancak donanımlı bir kadro ile hızlı karar 
alabilmeyi hedefler,

 Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekaniz-
ma oluşturur,

 Kendi içinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak, adil 
ve güvenilir bir çatışma çözüm mekanizması işletir,

 Bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilen projeleri, anla-
şılır karar gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açık tutar, 

 Üyelerin uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmayı esas 
alır, genel kurul dışında en az altı ayda bir istişare toplantıları 
düzenler,

 Dönemsel olarak hazırlanan strateji ve eylem planlarını, genel 
kurul gözetiminde ve yönetim kurulunca yürütür.
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1.6 Amaç ve Hedefleri

Karadeniz Bölgesi’nin kırsal bölgedeki Kadınların insan hakla-
rının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendiril-
mesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, 
ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yar-
dımda bulunmak için her türlü faaliyet ile kadınların kamusal hizmet-
lere erişiminin iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün 
yükseltilmesi, cinsiyet ayrımcılığına ve ihlallere karşı farkındalığın art-
tırılması ve kapasite geliştirilmesi, kadınların ekonomik sürece dâhil 
edilerek kadın istihdamına teşvik edilesi BİZ DE VARIZ Derneği’nin 
temel amacıdır.

Bu temel amacın yanında, Türkiye’nin Avrupa Birliği Bütünleşme 
Sürecine destek verilmesi, Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlen-
dirilmesi, Hukukun Üstünlüğü, Çokkültürlülük, Çevre Koruma, Kül-
türel ve Sanatsal Hakları, Gençlik Hakları, Engelli Hakları ve Mülteci 
Haklarını korumak BIZ DE VARIZ Derneği’nin temel hedefidir.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci: 
 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu süreci, kapsamında 

AB üye, aday ve işbirliği yaptığı ülkeler ile ortak projeler yapmak, 
kültür, sanat, sivil toplum diyaloğu, çevre koruma işbirliği, genç-
lik çalışmaları, kadın hakları çalışmaları, dezavantajlı gurupların 
hakları, bilgi yarışmaları, festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştay-
lar, medya ile işbirliği, iletişim ağları, konferanslar ve seminerler 
gerçekleştirmek, 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu süreci, kapsamında 
uluslararası projeler yürütmek; yerel, bölgesel, ulusal ve ulusla-
rarası faaliyetlerde bulunmak,

 Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyalo-
ğu’nun gerçekleştirmek için AB üyesi ve aday ülke sivil toplum 
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örgütleri ile ortak projeler yürütmek; bilgi yarışmaları, festival-
ler, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağ-
ları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek, 

 Avrupa Birliği sürecine sivil toplum inisiyatiflerinin aktif katılı-
mını sağlamak ve bu alanda bir “sivil gündem” oluşturmak için 
faaliyetlerde bulunmak. 

Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:
 Yurttaşların toplumsal hayata ve sivil toplum alanına katılımını 

destekleyerek yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen, daha 
özel olarak da sivil toplum inisiyatiflerinin yerel yönetimlerle iş-
birliğini ve belediyeler arası ortaklıkları teşvik edilmesi, 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında yerel yönetimlere, sivil 
toplum örgütlerine ve yerel halka anlatmak için faaliyetler ger-
çekleştirmek,

 Sivil Toplum Örgütlerine kapasite artırımı yapabilmeleri için or-
tak projeler yürütmek ve farkındalık yaratmak, 

 AB üyelik sürecindeki son gelişmeleri Sivil Toplum Örgütlerine 
anlatılması için projeler yürütmek, 

İnsan Hakları ve Yurttaşlık:
 İnsan hakları alanındaki ihlalleri gidermek için geliştirilebilecek 

çözüm mekanizmaları üzerine faaliyetlerde bulunarak İnsan 
hakları mücadelesine yeni ve yaratıcı bir soluk getirmeyi hedef-
leyen etkinliklerde bulunmak, 

Hukukun Üstünlüğü
 Demokrasinin temelinde hukuk devleti düşüncesi yatar, huku-

kun üstünlüğü aynı zamanda insan haklarının korunmasının tek 
etkili yoludur. BİZ DE VARIZ Derneği, hukukun üstünlüğünün 
kurumsallaşmasına, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve özellikle 
dernek kurma özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak,
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 Sivil Toplum Örgütleri arası diyalog ve iletişim ağları oluşturul-
ması ve güçlendirilmesi yoluyla önyargıların ve kalıpların orta-
dan kaldırılmasına, ayrımcılığın önlenmesine ve buna karşı mü-
cadelede kapasite geliştirilmesi, 

Çokkültürlülük: 
 Farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek 

ve kültürel hakların teminat altına alınması için gösterilen çaba-
ları desteklemek,

 Laz kültürü, edebiyatı, dili gibi Lazların öz kültürlerini tem-
sil eden değerlerin korunması, canlandırılarak yaşatılması için 
ulusal ve uluslararası projeler ve festivaller, forumlar, eğitimler, 
çalıştaylar, konferanslar, belgesel hazırlamak ve seminerler ger-
çekleştirmek,

Çevre Koruma:
 Kadın ve Çevre, Toplumsal Cinsiyet ve Çevre, Kırsal Bölgelerdeki 

Kadınların Kalkınması, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Kadın 
alanında projeler yapmak,

 Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal kaynaklarının sürdü-
rülebilir kullanımının sağlanması,

 Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluştur-
mak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak ve bu konuda 
ulusal ve uluslararası projeler yapmak,

 Sürdürebilir kalkınma, Kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma gibi 
konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, 

 Alternatif enerji konularında çalışmalarda bulunmak ve haklı bi-
linçlendirmek 

 Küresel ısınma iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslarara-
sı projeler yürütmek, 

 Eko-tarım (ekolojik tarım), eko-turizm (ekolojik turizm), doğa 
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turizmi, konularında ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,
 Çevre sorunlarına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çö-

züm önerileri getirmek üzere işbirliği yapmak, sivil toplum ku-
ruluşlarının bu amaçla düzenlediği faaliyetlerin ve yürüttüğü 
projelerin takibini ve değerlendirmesini yapmak, 

Kültürel ve Sanatsal Hakları:
 Ulusal ve uluslararası geleneksel festivalle ve atölyeler yapmak,
 Halk oyunları, halk türküleri ve tiyatro ekipleri oluşturarak gös-

teriler, geceler düzenlemek,
 Halk türküleri ve halk oyunları yarışmaları düzenlemek,
 Yabancı ülkelerde yapılacak gösterilere ekipler göndererek iştirak 

etmek,
 Yurt içinde veya dışında benzer amaçla etkinliklerde bulunan si-

vil toplum örgütleri ile temas ve işbirliği yapmak,
 Folklor ile ilgili kitap, broşür ve dergi yayınlar, sergiler paneller ve 

benzeri eğitsel etkinlikler düzenler.
 Ekipler oluşturarak halk bilimi araştırmaları yapar.
 Diğer sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler.
 Danışmanlık hizmetleri, müzeler, el sanatları atölyeleri.

 Gençlik çalışmaları:
 Avrupa Birliği katılım sürecinde Avrupa kurumlarını ve Avrupa 

Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanıtıcı, deneyim pay-
laşımına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim ve değişim 
programları gerçekleştirmek,

 Toplumun gelişiminin çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi ve ekolojik kent kurma ilkeleri ile birleştirmek ve 
kentlerin sürekli bir gelişimi düzenine ulaşması yanında, insanın 
doğayla yakın ilişki içinde bulunmasının da önemli olduğu ko-
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nusunda eğitim çalışmaları yapmak ve bu bilince sahip gençler 
ile yerel yönetimler ve üniversiteler arasında işbirliği sağlamak,

 Gençlerin bağımlılık, hoşgörüsüzlük, ve suç gibi toplumsal uza-
nımlı sorunlara karşı eğitimleri konusunda devletin politikaları-
nı destekleyici yönde çalışmalar yapmak,

 İşsiz gençlerin iş ve meslek sahibi olmaları için iş dünyası ile or-
tak eğitim programları geliştirmek,

Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar 
  Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli 

grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm ve spor alt-
yapısı kurmak,

  Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri hazırlamak ve uy-
gulamak, 

  Proje konularında ulusal ve uluslar arası platformlarda araştırma-
lar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak,

Mülteci Hakları çalışmalar 
  Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hak-

kı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların 
karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluş-
lar ile toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bil-
gilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma çalışmaları yap-
mak.

  Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşulları daha iyi anlaya-
bilmek için araştırmalar yapmak, bu konudaki araştırmaları des-
teklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak.

  Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hak-
kı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanla-
rın beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma gibi temel insa-
ni ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak; yardım 



25

ve destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla aş evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık 
destek birimleri, rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak 
ve işletmek. İkinci maddede sayılan ve derneğin hedef kitlesini 
oluşturan kişi ve toplulukların barınmalarını sağlamak amacı ile 
kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek 
olmak, sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin giderilmesi 
için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirli-
ğinde bulunmak.

1.7 Öncelikler
İşlevsel öncelikler açısından BIZ DE VARIZ Derneği,
  Kendi kurumsal yapısını güçlendirmeye,
  Hedef STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağla-

rın desteklenmesine;
  Örgüt içi demokrasilerin pekişmesine; STK’ların yurtiçi ve yurt-

dışında kendi aralarında ve devlet/yerel idare gibi diğer alanlarla 
iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine,

  Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir ör-
neği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri destekle-
meye öncelik verir.

Teknik öncelikler açısından BIZ DE VARIZ Derneği,
  Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan; hedeflenen sonucu alabilme, 

kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksinimi karşıla-
nabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere öncelik verir.

Kimliksel öncelikler açısından BIZ DE VARIZ Derneği,
  Etnisite, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal 

görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözet-
mez.
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1.8 Yöntem
BIZ DE VARIZ Derneği,
1. Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka aykırı olmayan 

her türlü yöntemi kullanır,
2. Bakış açısını hayata geçirmek amacıyla, süreklilik arz eden 

bir yöntemsel tercih olarak, strateji ve taktikler oluşturmayı ve eylem 
planları yapmayı esas alır,

3. Projelere ilişkin olarak seyir, sonuç ve etki değerlendirmesinde 
ölçülebilir göstergeler kullanır,

4. İhtiyaçların ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesinde katı-
lımcı, birlikte karar almayı temel alan plan süreçleri izler.
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2. GÖNÜLLÜLÜK SÜRECİ 

NASIL

BIZ DE VARIZ 

GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRİM

Gönüllü:
Deneyim, yetenek ve zamanını planlayarak maddi ka-
zanç ve herhangi  bir çıkar beklemeden, kendi isteği ile 
dernek çalışmalarına gönüllü katılan kişilerdir…

Başvuru Değerlendirme Süreci

Gönüllü olmak için yaptığınız başvurular sırası ile aşağıdaki de-
ğerlendirmelerden geçer.

1. Teknik Eleme: Eğitim duyurusunda belirtilen illerden yapılan 
ve başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurulmuş başvurular teknik 
elemeyi geçer ve değerlendirmeye alınır.

2. Değerlendirme: Teknik elemeyi geçen başvurular, başvuru for-
mundaki açıklamalarına göre değerlendirme aşamasına alınır. Bu aşa-
mada başvuru formlarının ikinci kısmında, proje eğitmeni olmak için 
gerekli yeterliliğin ölçülmesine yönelik soruların cevapları puanlama 
usulüne göre değerlendirilir.

3. Tüm değerlendirmeler sonucunda kontenjan durumuna göre 
başvuru sonuçları açıklanır ve başvuruları olumlu değerlendirilen ka-
tılımcılar eğitime davet edilir,

18 yaş altı gönüllülerimiz ailelerinden izin kâğıdı getirmeleri du-
rumunda projelerimize başvuru yapabilirler.
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Eğitmen Eğitimi Başvurusu

BIZ DE VARIZ Deneği yürüttüğü projelerin iş planı kap-
samında belirli dönemlerde gönüllü çağrısına çıkmaktadır.

Yürütülen projelerin tanıtımlarını okuduğunuzda hangi 
projenin sizin için daha uygun olduğunu düşünüyor iseniz 
o projeye yönelik ve yaşadığınız lokasyonu kapsayan gö-
nüllü eğitimine başvuru yapmanız gerekir.

Hangi projede gönüllü olmak istiyorsanız o projenin gö-
nüllü çağrısını takip etmeniz doğru bir gönüllülük serüve-
ninin ilk adımıdır.
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BIZ DE VARIZ Deneği’nde
GÖNÜLLÜLÜK

       

Eğitmen:

Eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış ve aldığı 
eğitimi yerelinde akranlarına aktaran kişilerdir.

Master eğitmen:

Eğitmenlik sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış, yerel-
de ve ulusalda eğitmeni olduğu projenin gelişimine destek 
veren ve en az 1 yıl boyunca aktif bir şekilde eğitmenlik 
yapan, yapılan mülakatlar ve eğitimler sonucunda eğitmen 
eğiticisi olmaya hak kazanmış kişilerdir.

Proje Savunucuları (Elçiler):

Yönetişim ve Girişimcilik alanında yürütülen projelerin 
yerellerde yaygınlaştırılmasını ve proje hakkında farkın-
dalık oluşturulmasını sağlayan kişilerdir.

Ofis Gönüllüsü:

Projelerin işleyişinde koordinatörlere destek olan kişi-
lerdir. Ofis gönüllüleri herhangi bir eğitmen eğitimi veya 
proje eğitim toplantısına katılmasalar da Habitat Gönüllü 
Mentörlük sistemi içerisinde tecrübe sahibi olurlar. Ofis 
gönüllüsü olmak isteyen adaylar Habitat’a gelerek hangi 
konularda destek olabilecekleri ve ayırabilecekleri zamanı 
paylaşarak ilgili projede çalışmalarına başlar.
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EĞİTİM MODELİMİZ

Akran eğitim modelinde profesyonel olarak eğitici olmayan kişi-
ler hedef grupta olan bireylerin öğrenmelerine yardımcı olmakta, öğ-
retirken kendileri de öğrenmektedir.

Akran eğitim modelinde akranların birbirlerine özdeşimi, sosyal 
etkileşimi ve iş birlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenme-
den yararlanılır.



31

KISA SÜRELİ ETKİNLİKLER

Kadın ve Kız Çocuklarına “Kadının İnsan Hakları’’  
Konulu Eğitimler

Nüfusun savunmasız kısmı da dahil olmak üzere kadın ve kız ço-
cuklarının konumlarını güçlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi ve 
STÖ’ler arasında iyi yapılandırılmış canlı ve renkli bir diyalog kültürü-
nün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesi 
‘’Kadının İnsan Hakları’’ konulu Eğitimlerinin genel hedefidir. Bu genel 
hedefe bağlı kalarak kadın konulu STÖ’lerin toplumsal cinsiyet eşitliği 
savunuculuğu, yerel yönetimlerle başarılı etkileşim sağlama ile kadın ve 
kız çocuklarının konumlarını güçlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi 
sağlanmakta; kamuoyunun, nüfusun savunmasız kısmı da dahil olmak 
üzere kadın ve kız çocuklarının hakları ve buna yönelik hizmetler konu-
sunda bilinçlendirme ve propaganda çalışmaları yapılarak cinsiyet eşit-
sizliklerine ilişkin duyarlılık ve bilinçlerini artırılmaktadır.
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Fikir Üretme Kampı

Fikir Üretme Kampı, girişimci ruhlu genç kadınların bir ara-
ya gelmesini ve kendilerine sunulan problemlere çözüm bulmalarını 
amaçlayan, yarışma konseptli bir etkinliktir. Yarışmanın amacı, katı-
lımcıların çeşitli zorlu problemlere inovatif çözümler üretmelerini sağ-
lamak ve fikirlerinin yaratıcı ve uygulanabilir olduğuna jüri üyelerini 
ikna etmelerini sağlamaktır.

Fikir Üretme Kampı’nın asıl hedefi, kariyerlerine girişimci ola-
rak devam etmek isteyen öğrencilere, nasıl yeni fikirler üretebilecek-
lerini ve sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini göstermektir. Fikir 
Üretme Kampı ile yarışmacılar takım olmanın ve yaratıcı düşünmenin 
gerekliliğini, mentörlerin deneyimine başvurmanın ve zaman idaresi-
nin önemini yaşayarak kavramaktadırlar.
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 Proje Hazırlama ve İş Birliği Çalıştayı

Ortak bir sorun belirlenip bu soruna çözüm üretilmesi için aynı 
alanda çalışan STÖ’ler arasında iş birliğini güçlendirmek, hibe projesi 
hazırlama ve uygulamaya ilişkin STÖ’lerin kapasitelerini artırmak ve 
sosyal politika uygulama projeleri alanında STÖ’lerin kendi içinde ve 
STÖ’ler arasında olası iş birliği ve ortaklık ilişkilerine zemin hazırla-
mak amacıyla Proje Hazırlama ve İş Birliği Çalıştayı düzenlenmektedir. 
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Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri

Mülteci kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi uluslara-
rası hukukta görüldüğü üzere oldukça uzun bir süre ihmal edilmiş-
tir. Ancak sığınmacıların mülteci statüsü alana kadar giriş yaptıkları 
devletin topraklarında yabancı/(düzensiz) göçmen statüsünde bulun-
duklarını düşünecek olursak, genel olarak insan hakları sözleşmeleri 
ve özel olarak da kadın hakları için hazırlananlar, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ve ayrımcılık yasağına dair genel hükümler içeren tüm ulus-
lararası metinler, sığınmacı ve mülteci kadınlara da uygulanmalıdır. 
İnsan hakları sözleşmelerinin varlık nedeni taraf olan devletin yargı 
yetkisi içerisindeki herkesin (vatandaş olmayanların da) ilgili haklar-
dan yararlanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Kadın Mültecilere eği-
timler verilmekte ve kapasiteleri artırılmaktadır. 
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GÖNÜLLÜ TAAHHÜTNAMESİ

1. Derneğin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gönüllülük ilke-
si temelinde destek vereceğimi,

2. BIZ DE VARIZ Derneği Gönüllü Kılavuzu’nda da belirtilmiş olan 
kurum ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmaları yürüteceğimi,

3. Dernek standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerimin değer-
lendirilemeyeceğini kabul edeceğimi ve bu konuda anlayış göstereceğimi.

4. BIZ DE VARIZ Derneği Personelinden yetki ve sorumlulukla-
rı dışında hizmet istemeyeceğimi,

5. Toplumun tüm kesimleri ile ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, 
sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyerek, dernek faaliyetleri-
ne katılan herkese eşit mesafede davranacağımı,

6. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarımda ve söylemle-
rimde ayrıştırıcı bir söylem ve nefret suçu işlemeyeceğimi, böyle bir 
durum olduğunda BIZ DE VARIZ Derneği ile olan ilişkimin sonlan-
dırılacağını,

7. BIZ DE VARIZ Derneği koordinasyon toplantılarını takip 
ederek bilgilerimi güncel tutacağımı,

8. BIZ DE VARIZ terminolojisini benimseyeceğimi,
9. Gönüllü sorumluluğunda süreklilik göstereceğimi ve zaman 

planlamasına uyacağımı,
10. Öncelikli olarak eğitmeni olduğum projede görev ve sorum-

luluklarımı yerine getireceğimi,
11. Derneğin gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi 

için, dernek kayıtlarındaki bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı,
12. Dernek bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli 

duyuruların e-mail ve kısa mesaj (SMS) olarak tarafıma ulaştırılmasını 
kabul ettiğimi,

13. Kültürel farklılıkları gözeterek, toplum için rol model olacağımı,
14. Dernek çalışanları, proje koordinatörleri ve diğer gönüllüler-

le uyum içinde olup, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,
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15. Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her 
türlü sorun ve sıkıntıda, öncelikle koordinatörler ile bağlantı kurarak 
çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,

16. Dernek bünyesinde ve faaliyetlerinde herhangi bir siyasi gö-
rüş ve kurum adına söylem ve eylemde bulunmayacağımı,

17. Katılmayı ve destek vermeyi taahhüt ettiğim etkinliğin uy-
gulanışında kendisinden kaynaklanan aksaklığın yaşanmasına sebep 
olmayacağımı,

18. Dernek kayıtlarında bulunan, proje katılımcılarının ve gö-
nüllülerine ilişkin kişisel bilgilerin ve görsellerin gizliliğine riayet ede-
ceğimi; bu bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, vb.) sosyal medya vb. 
mecralarda paylaşımı için kişilerden ve/veya Dernek Merkezi’nden 
izin alacağımı,

19. Dernek kurumsal iletişim organlarında ve proje ortakları-
mızın halkla ilişkiler faaliyetlerinde (dergi, web sitesi, sosyal medya, 
bülten vd.), iletişim – tanıtım materyalleri ve faaliyetlerinde; tarafımca 
çekilen fotoğraflar ve video görüntülerinin süresiz olarak kullanması-
na izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,

20. Gönüllü belge teslimi sürecinin tamamlanmasından itibaren 
adli sicil kaydında ve diğer kişisel bilgilerde meydana gelen değişik-
likleri BIZ DE VARIZ Derneği’ne bildireceğimi ve yenilenen adli sicil 
kaydını BIZ DE VARIZ Derneği’ne teslim edeceğimi,

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu ve uygulayacağımı, BIZ 
DE VARIZ Derneği Gönüllü Başvurusu Sürecinde verdiğim bilgilerin 
doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, Kendi isteğimle gönüllü ola-
rak görev aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi ve kusurumla 
sebep olduğum herhangi bir kazada her türlü sorumluluğun sahsıma ait 
olduğunu, Kendime ve birlikte etkinlik/eğitim yapacağım katılımcı ve 
gönüllülere zarar verebilecek ve/veya kendim ve çevremdekiler açısın-
dan bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık 
sorunum olmadığını, olduğu takdirde koordinatörleri bilgilendireceği-
mi, BIZ DE VARIZ Derneği Gönüllü Taahhütnamesi olarak bu sözleş-
menin maddelerini rücu etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
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EK:

STRATEJİ ARAMA TOPLANTISI FOTOĞRAFLARI
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