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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
 

Biz De Varız Derneği’nin faaliyet alanının genişliği ve faaliyetlerinin 
çok sayıda paydaşla ilişkili olması, bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm 
kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır.

Değişen ve gelişen yönetim anlayışının en önemli unsurlarından 
biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili tüm kesimlerle koordi-
nasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmek-
tedir. Biz De Varız Derneği yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya do-
laylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, 
grup veya kurumları paydaş olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Biz 
De Varız Derneği İletişim Stratejisi Belgesi, bölgesel savunuculuk ve lobi-
cilik amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaş-
lar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözü-
müne yönelik olarak Biz De Varız Derneği’nin üyeleri, gönüllüleri ve ilgili 
paydaşların önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlık çalışmaları 
Strateji Arama Toplantıları’nda (toplantı fotoğrafları ek 2’de yer almakta-
dır.) değerlendirilmiş ve nihai stratejik belge tamamlanmıştır. Ayrıca bu 
belge, 2022-2027 Kurumsal Stratejik Planı’na yol gösterici temel bir belge 
olarak ele alınmıştır.

Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi Belgesi’nde, iletişim ve ta-
nıtım stratejisinin tasarım süreci, stratejik çerçevesi ve kullanılacak temel 
araçlar üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca bu belge, yerel ve ulusal paydaşlar 
arasında iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya, araç ve yöntemlerin et-
kin kullanımı için kuralları kapsamaktadır. Bu şekilde, paydaşlar ve der-
nek yöneticileri adım adım planın nasıl uygulanacağını görebilecek, ilgili 
stratejileri uygulayabilecek ve tüm süreci izleyip değerlendirebileceklerdir.

İletişim Stratejisi Belgesi’ne neden ihtiyacımız bulunmaktadır?
Biz De Varız Derneği’nin güçlü ve demokratik bir sivil toplum için; 

“Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülü-
ğün ve özerkliğin güçlendirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerinde 
söz sahibi olması için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampan-
ya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmek’’ misyonunu başarmak 
amacıyla iyi bir iletişimin sağlanması gerekmektedir. Aşağıda iletişim 
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stratejisinin temel amaçları listelenmektedir. Bunlar:
•	 İletişim	ve	tanıtım	anketi	ve	toplantı	sonuçlarının	faydalı	bir	strateji	

belgesine dönüşümünü sağlamak,
•	 Açık	ve	gerçekçi	iletişim	hedeflerini	oluşturmak	üzere	belirlenen	ko-

nuları, sorunları, ihtiyaçları, fırsatları ve çözümleri önceliklendirmek,
•	 Mesajlar,	iletişim	kanalları,	araçlar	ve	faaliyetlerin	tasarımı	için	seçi-

len hedef kitlenin özelliklerini gözden geçirmek,
•	 Yerel	ve	bölgesel	faaliyetlerde,	bölgeye	uygun	bilgiyi	ve	bilgi	kaynak-

larını kullanmak amacıyla etkin ve uygun iletişim yaklaşımlarının se-
çimini ve tasarımını gerçekleştirmek,

•	 Hedef	kitle	için	uygun	mesajları	oluşturmak,
•	 Hedef	kitle	için	uygun	medya	ve	araçları	seçmek,
•	 Seçilen	faaliyetler,	medya	araçları	ve	kanallarının	uygun	şekilde	kul-

lanımını sağlamak üzere paydaş kişi ve kuruluşlara rehberlik etmek,
•	 İletişim	 stratejisinin	uygulanmasını	 izlemek	ve	 tamamlanmasından	

sonra etkisini değerlendirmek ve denetlemek,
•	 Biz	De	Varız	Derneği	ve	sivil	toplum	hakkında	kamu	bilincini	artır-

mak,
•	 Öncelikleri	ve	faaliyetleri	vurgulayarak	işbirliği	değerleri	ve	vizyonu-

nu geliştirmek,
•	 Kurumsal	işbirliği	içinde	nasıl	yer	alacaklarını	ve	görüşlerini	nasıl	bil-

direcekleri hakkında STÖ ve kurum/kuruluşları bilgilendirmek,
•	 Ortak	çalışmalarda	toplumda	ulaşılması	zor	hedefler	için	daha	fazla	

katılımcılığa olanak sağlamak,
•	 Paydaşların	görüş	ve	önerilerinin	nasıl	dikkate	alındığının	geri	bildi-

rimini sağlamak ve hesap verebilirliği göstermek,
•	 Zorlukları	aşmada	ortak	çalışmanın	ve	katılımcılığın	önemini	vurgu-

lamak,
•	 Yerel,	 bölgesel,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 diğer	 kuruluşlarla	 bağlantılar	

kurmak,
•	 Verilen	mesajların	 anlaşılmasını	 sağlamak,	 paydaşların	mesajlarına	

katılmak ve koordinasyonu sağlamaktır.
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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 
 konusundaki 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, 
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küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi, etkili ve 
itibar sahibi olmayı ilke edinir.

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 çatışma-
sı 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 
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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 
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	
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sağlanması,
•	 Kadınlar	 için	 eğitim,	mesleki	 eğitim	 ve	 kariyer	 gelişiminin	

teşvik edilmesi,
•	 Kadınları	 güçlendiren	 girişim	 geliştirme,	 tedarik	 zinciri	 ve	

pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
•	 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.
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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.

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-
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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-
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 bilgi-
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lere uygun muamele edilmesi konusunda eğitim almış kişiler-
le 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-
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.
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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 İl-
keler, BİZ DE VARIZ Derneği Etik Değerler ve Açık Yönetişim Ko-
mitesi Etik İlke ve Kuralları ile uyumlu olup bunların uygulanmasını 
desteklemektedir. Söz konusu İlkeler, rüşvet ve yolsuzluğun tespit ve 
önlenmesine ilişkin ek bilgi ve daha spesifik standartlar sunan BİZ DE 
VARIZ Derneği Yolsuzlukla Mücadele İlkeleri tarafından desteklen-
mektedir.

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

 BİZ DE VARIZ Derneği’ne ait bütün kayıtların yalnızca finan-
sal kayıtlar değil, aynı zamanda öğrenci notları ve devam ka-
yıtları, gider raporları ve mesai kartları gibi bütün elektronik 
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,
 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 Kul-
lanımı: Hem maddi hem de maddi olmayan BİZ DE VARIZ Derneği 
varlıkları, dernek faaliyetlerinin menfaati içindir ve yalnızca dernek 
çalışanları ve üyeleri tarafından yalnızca dernek faaliyetleri ile ilgili 
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,
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 Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekanizma 
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 dü-
zenler,

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

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 Güçlendi-
rilmesi, Hukukun Üstünlüğü, Çokkültürlülük, Çevre Koruma, Kültürel 
ve Sanatsal Hakları, Gençlik Hakları, Engelli Hakları ve Mülteci Hakları-
nı 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, kapsamın-
da AB üye, aday ve işbirliği yaptığı ülkeler ile ortak projeler 
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yapmak, kültür, sanat, sivil toplum diyaloğu, çevre koruma 
işbirliği, gençlik çalışmaları, kadın hakları çalışmaları, deza-
vantajlı gurupların hakları, bilgi yarışmaları, festivaller, fo-
rumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağla-
rı, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek, 

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

 Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diya-
loğu’nun gerçekleştirmek için AB üyesi ve aday ülke sivil top-
lum örgütleri ile ortak projeler yürütmek; bilgi yarışmaları, 
festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, 
iletişim ağları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek, 

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

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

mını destekleyerek yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedef-
leyen, daha özel olarak da sivil toplum inisiyatiflerinin yerel 
yönetimlerle işbirliğini ve belediyeler arası ortaklıkları teşvik 
edilmesi, 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında yerel yönetimlere, 
sivil toplum örgütlerine ve yerel halka anlatmak için faaliyet-
ler gerçekleştirmek,

 Sivil Toplum Örgütlerine kapasite artırımı yapabilmeleri için 
ortak projeler yürütmek ve farkındalık yaratmak, 

 AB üyelik sürecindeki son gelişmeleri Sivil Toplum Örgütleri-
ne anlatılması için projeler yürütmek, 
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İnsan Hakları ve Yurttaşlık:
 İnsan hakları alanındaki ihlalleri gidermek için geliştirilebile-

cek çözüm mekanizmaları üzerine faaliyetlerde bulunarak İn-
san hakları mücadelesine yeni ve yaratıcı bir soluk getirmeyi 
hedefleyen 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 üstünlü-
ğünün kurumsallaşmasına, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve 
özellikle dernek kurma özgürlüğünün sağlanmasına katkıda 
bulunmak,

 Sivil Toplum Örgütleri arası diyalog ve iletişim ağları oluştu-
rulması ve güçlendirilmesi yoluyla önyargıların ve kalıpların 
ortadan kaldırılmasına, ayrımcılığın önlenmesine ve buna 
karşı mücadelede kapasite geliştirilmesi, 

Çokkültürlülük: 
 Farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasını teşvik et-

mek ve kültürel hakların teminat altına alınması için gösteri-
len çabaları desteklemek,

  Laz kültürü, edebiyatı, dili gibi Lazların öz kültürlerini temsil 
eden değerlerin korunması, canlandırılarak yaşatılması için 
ulusal ve uluslararası projeler ve festivaller, forumlar, eğitim-
ler, çalıştaylar, konferanslar, belgesel hazırlamak ve seminer-
ler gerçekleştirmek,

Çevre Koruma:
 Kadın ve Çevre, Toplumsal Cinsiyet ve Çevre, Kırsal Bölgeler-

deki Kadınların Kalkınması, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve 
Kadın alanında projeler yapmak,
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 Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal kaynaklarının sür-
dürülebilir kullanımının sağlanması,

 Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluş-
turmak, 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 
bilinçlendirmek 

 Küresel ısınma iklim değişikliği konularında ulusal ve ulusla-
rarası projeler yürütmek, 

 Eko-tarım (ekolojik tarım), eko-turizm (ekolojik turizm), 
doğa turizmi, konularında ulusal ve uluslararası projeler yü-
rütmek,

 Çevre sorunlarına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 
çözüm önerileri getirmek üzere işbirliği yapmak, sivil toplum 
kuruluşlarının bu amaçla düzenlediği faaliyetlerin ve yürüttü-
ğü 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 

gösteriler, geceler düzenlemek,
 Halk türküleri ve halk oyunları yarışmaları düzenlemek,
 Yabancı ülkelerde yapılacak gösterilere ekipler göndererek iş-

tirak etmek,
 Yurt içinde veya dışında benzer amaçla etkinliklerde bulunan 

sivil toplum örgütleri ile temas ve işbirliği yapmak,
 Folklor ile ilgili kitap, broşür ve dergi yayınlar, sergiler panel-

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

Gençlik çalışmaları:
 Avrupa Birliği katılım sürecinde Avrupa kurumlarını ve Av-

rupa Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanıtıcı, dene-
yim paylaşımına 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 konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve bu bilince 
sahip gençler ile yerel yönetimler ve üniversiteler arasında iş-
birliği sağlamak,

 Gençlerin bağımlılık, hoşgörüsüzlük, ve suç gibi toplumsal 
uzanımlı sorunlara karşı eğitimleri konusunda devletin poli-
tikalarını destekleyici yönde çalışmalar yapmak,

 İşsiz gençlerin iş ve meslek sahibi olmaları için iş dünyası ile 
ortak eğitim programları geliştirmek,

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

li grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm ve spor 
altyapısı kurmak,

 Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri hazırlamak ve 
uygulamak, 

 Proje konularında ulusal ve uluslar arası platformlarda araştır-
malar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak,
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Mülteci Hakları çalışmalar 
 Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma 

hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek in-
sanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslara-
rası kuruluşlar ile toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma 
çalışmaları yapmak.

 Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşulları daha iyi anla-
yabilmek için araştırmalar yapmak, bu konudaki araştırma-
ları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda 
bulunmak.

 Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma 
hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek in-
sanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma gibi temel 
insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak; 
yardım ve destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla aş evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim 
ve sağlık destek birimleri, rehabilitasyon merkezleri gibi tesis-
ler kurmak ve işletmek. İkinci maddede sayılan ve derneğin 
hedef kitlesini oluşturan kişi ve toplulukların barınmalarını 
sağlamak amacı ile kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve ku-
rulacak olanlara destek olmak, sosyal, ekonomik ve kültürel 
gereksinimlerin giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu ko-
nuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

1.7 Öncelikler
İşlevsel öncelikler açısından BIZ DE VARIZ Derneği,

 Kendi kurumsal yapısını güçlendirmeye,
 Hedef STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağ-

ların desteklenmesine;
 Örgüt içi demokrasilerin pekişmesine; STK’ların yurtiçi ve 

yurtdışında kendi aralarında ve devlet/yerel idare gibi diğer 
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alanlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine,
 Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir 

örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri des-
teklemeye öncelik verir.

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

me, kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksinimi 
karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere 
öncelik verir.

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

sal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım 
gözetmez.

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. KURUMSAL GELİŞİM VE ORGANİZASYON YAPISI

2.1. Tarihçesi
Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği (BIZ DE VARIZ), 

20210 yılında kurulmuştur.
Kısa adı ‘’BİZ DE VARIZ’’dir.
BİZ DE VARIZ Derneği’nin faaliyet alanı Karadeniz Bölgesi’dir.
BİZ DE VARIZ Derneği’nin 54 aktif üyesi ve 10 gönüllüsü bu-

lunmaktadır.
BİZ DE VARIZ Derneği’nin faaliyet alanları başta kadın konulu 

bütün faaliyetler olmak üzere;
 Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci
 Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi
 İnsan Hakları ve Yurttaşlık
 Hukukun Üstünlüğü
 Çokkültürlülük
 Çevre Koruma
 Kültürel ve Sanatsal Hakları:
 Gençlik çalışmaları
 Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar
 Mülteci Hakları çalışmalar 
gibi konu başlıkları ile de çalışmaktadır. 

2.2. Yönetim ve Organizasyon
BİZ DE VARIZ Derneği, Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denet-

leme Kurulu, Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi, Avrupa Birliği 
Bütünleşme Komitesi, Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendi-
rilmesi Komitesi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Komitesi, Hukukun Üs-
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tünlüğü Komitesi, Çokkültürlülük Komitesi, Çevre Koruma Komitesi, 
Kültürel ve Sanatsal Hakları Komitesi, Gençlik çalışmaları Komitesi, 
Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar Komitesi, Mülteci Hakları çalış-
malar Komitesi ve Gönüllüler Komitesinden oluşan bir yapıya sahiptir. 

Genel Kurul, Derneğin en üst karar organını; Yönetim Kurulu, 
genel kurulca seçilen, derneğin çalışmalarını yönetip yönlendiren ku-
rulu; Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen, derneğin çalışmalarını 
denetleyen kurulu, Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi, derne-
ğin iç yönetimini izleyen ve ihaleleri yöneten kurulu; Avrupa Birliği 
Bütünleşme Komitesi, Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlen-
dirilmesi Komitesi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Komitesi, Hukukun 
Üstünlüğü Komitesi, Çokkültürlülük Komitesi, Çevre Koruma Ko-
mitesi, Kültürel ve Sanatsal Hakları Komitesi, Gençlik çalışmaları 
Komitesi, Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar Komitesi, Mülteci 
Hakları çalışmalar Komiteleri; Tematik çalışmalarda rapor hazırlaya-
rak lobi çalışmaları yapan uzman komitelerdir;  Gönüllüler ise dernek 
faaliyet ve çalışmalarında gönüllü olarak yer almak isteyenleri ifade et-
mektedir.

2.3. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetleri
21. yüzyılda küreselleşmenin birinci aktörü sivil toplumdur. 

Çünkü artık ülkelerin, çoğu sorunlarını kendi içlerinde ve kendi ola-
naklarıyla çöz¬mesi imkânsız hâle gelmiştir. Türkiye’de STÖ’lerinin 
uluslararasılaşma sürecini destekleyen önemli gelişme Türkiye’nin AB 
uyum ve üyelik sürecine girmesidir. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini 
hedefleyen müzakere sürecinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması ka-
rarı, hem derinleşme ve belirginleşme sürecini sembolize etmiş, hem 
de o dönem¬de Britanya Dışişleri Bakanı Jack Straw’un vurguladığı 
gibi, “Avrupa ve uluslararası top¬lum için tarihî nitelikte bir karar” ol-
muştur. AB katılım müzakerelerinin başlamasıyla Kopenhag kriterle-
rinin de gerekliliklerini yerine getirmek durumunda olan Türkiye, bi-
reysel hak ve özgürlükler, insan hakları, kültürel haklar gibi alanlarda 
gelişme ve derinleşme göstermiştir. BİZ DE VARIZ Derneği, üstlendiği 
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misyon ile Kopenhag kriterlerinin uygulanması ve Karadeniz Bölge-
sinde farkındalığının sağlanması için bir çok uluslararası çalışmaya 
imza atmıştır. 

BİZ DE VARIZ Derneği’nin bu çalışmalarını başta Avrupa Bir-
liği (EU) olmak üzere;

- BM Kadın Birimi (UN Women),
- Canada Fund For Local Initıatives (CFLI),
- Canadian International Development Agency (CIDA)
- UK/Department for Environment, Food & Rural Affairs 

(DEFRA),
- Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği,
- Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği,
- İsveç İstanbul Başkonsolosluğu,
- Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. gibi saygın kurumlar destekle-

miştir.
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3. İLETİŞİM PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 

Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi Planı hazırlık süreci te-
mel problemlerin tespiti ile başlamaktadır. Bu tespitin yapılabilmesi 
amacıyla veriler toplanmıştır. Bu veriler ilgili paydaşlardan karşılıklı 
bilgi alışverişine dayalı olarak elde edilmiştir. Veri toplama yöntemi 
olarak anket çalışması ve Biz De Varız Derneği üyeleri ile strateji arama 
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu veriler saha çalışmalarına dayalı bir 
şekilde paydaşlarımızın görüş ve algılarını içermektedir. Tanımlanan 
her bir sorun detaylı bir analiz süzgecinden geçirilmiştir. Sorunlar tes-
pit edildikten ve paydaşlar belirlendikten sonra hedefler ve stratejiler 
belirlenmiştir. Bu işlem yapılırken beklenen değişiklikler ve ulaşılacak 
hedefler de açıkça tanımlanmıştır. Verilecek ana mesajlar ve işlenecek 
temalar da hedef kitleye yönelik olarak tespit edilmiştir. Bu aşamadan 
sonraki süreç Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi’nin yazılı bir bel-
geye dönüştürülerek bu plan belgesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 
aşamalarını kapsamaktadır.

İletişim stratejisi iletişim hedeflerini gerçekleştirmek ve başar-
mak amacıyla dizayn edilmiştir. Stratejinin ilgili ve verimli olmasını 
sağlamak amacıyla paydaşların öncelikleri ve istekleri dikkate alınmış-
tır. Bu şekilde, uygun olmayan iletişim yaklaşımlarının, mesajlarının, 
kanallarının, araçlarının ya da medyanın kullanım olanakları azaltıl-
mıştır. İletişim stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için far-
kındalık durumu, bilgi seviyesi, tutum ve davranışlar, uygulamalar ve 
hatta insanların algı düzeyi de dikkate alınmıştır.

Aşağıdaki Şekil 1’de Stratejik iletişim ve tanıtım belgesinin hazır-
lama ve uygulama süreci gösterilmiştir.
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Şekil 1. Biz De Varız Derneği Stratejik İletişim Planı Hazırlama 
ve Uygulama Süreci
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4. STRATEJİK ÇERÇEVE

İletişim yaklaşımları iletişim teknikleri, yöntemleri ve medyayı 
belirli konulara yönelik olarak en etkin şekilde kullanma yollarıdır. 
İletişim yöntemlerinin ve yaklaşımlarının seçilmesi iletişim stratejisi 
tasarımında çok önemli bir aşamadır. Birçok önemli soru bu aşamada 
sorulur:

•	Hangi	kanallar	ve	medya	kullanılacak?
•	Hangi	bilgiler	dikkate	alınacak?
•	Hangi	materyaller	üretilecek?
İletişim araçları, teknikleri ve yöntemlerini içeren iletişim yakla-

şımının nihai sonuçlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu dikkat 
edilmesi gereken önemli bir husustur. İletişim yöntemleri ve yaklaşım-
ları en iyi sonuçlara ulaşabilmek için iletişimde hangi yöne (bilgilen-
dirme, eğitim, tanıtım vb.) odaklanılacağını belirle meye yardımcı olur.

Teorik ve pratik saha çalışmalarından sonuçlanan göstergelere ve 
Biz De Varız Derneği’nin vizyon ve misyonuna dayanak olarak, önü-
müzdeki beş yıl süresince uygulanmak üzere aşağıda belirtilen hedef-
leri belirlemek mümkündür.

•	Biz	De	Varız	Derneği’nin	kamuoyunda	ve	sosyal	paydaşlar	nez-
dinde tanınırlılığını oluşturabilmek ve bilinirlilik olgusunu geliştirmek,

•	Biz	De	Varız	Derneği’nin	güçlü,	güvenilir	ve	yenilikçi	bir	sosyal	
paydaş olarak algılanmasını sağlamak,

•	Biz	De	Varız	Derneği’nin	itibarını	başarıyla	yönetmek,
•	Biz	De	Varız	Derneği’nin	faaliyet	alanında	olan	illere	dönük	sa-

vunuculuk çalışmalarına öncülük eden etkili ve güçlü bir sivil toplum 
örgütü olarak algılanmasını sağlamak,

•	Süreklilik	ve	güvenirlilik	çerçevesinde	sosyal	paydaşları	ve	he-
def kitleleriyle arasında sadakat ve güven ilişkisi yaratmak,

•	Sivil	 toplum	 alanında,	 sektörde	 farklılık	 yaratmak	 ve	 bunun	
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devamlılığını sağlamak,
•	Kamu	ve	özel	sektör	için	farklı	mesajlar	belirlemek,
•	Biz	De	Varız	Derneği’ne	 ilişkin	 ‘’en’’lerin,	 ‘’ilk’’lerin	 ve	başarı	

hikayelerinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak,
•	Yerel	potansiyeli,	dinamikleri,	özgünlükleri,	kaynak	ve	imkân-

ları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazar-
larda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilme 
yönünde yapacağı çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak.

Biz De Varız Derneği İletişim Stratejisi bölge içine ve dışına yö-
nelik olarak 2 temel çerçevede oluşturulmuştur:

1. KARADENİZ BÖLGESİ’NE YÖNELİK İLETİŞİM STRA-
TEJİLERİ

Strateji 1: Bölge içi iletişimin etkinliğini artırmak ve teşvik etmek.
Bu strateji; Biz De Varız Derneğinin faaliyet alanı olan Karadeniz 

Bölgesi’ndeki hedef kitleyi temsil eden kurumsal yapı arasındaki ileti-
şim ve tanıtım süreçlerine, iletişim ve işbirliği mekanizmalarının nasıl 
geliştirileceğine ve bu mekanizmaların işlevlerinin nasıl sağlanacağına 
odaklanmaktadır.

Bu başlık altında görülen faaliyetler:
1.1. Bölgedeki tüm paydaşlarla kolektif dinamizmi yakalamak 

için bir network ağının kurulması
1.2. Sivil toplumun tüm bölgesel paydaşlarını işbirliği yapma ko-

nusunda cesaretlendirilmesi ve yönlendirilmesi
1.3. Başarı öyküleri, yayınlar, seminerler, inceleme gezileri, basın 

toplantıları, paydaş ziyaretleri gibi farkındalık yaratma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi

1.4. Tüm paydaşların üzerinde anlaştığı, ortak bir hedefe doğru 
harekete geçmeyi sağlayacak bir temanın belirlenmesi
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1.5. Paydaşlar arasındaki iletişim kanallarının sürekli açık tutul-
ması ve çok çeşitli olanaklarla (web tabanlı forumlar, sosyal etkinlikler 
gibi) desteklenmesi

Strateji 2: Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluş-
ları, yerel yönetimler vs. ile ve arasında iletişim koordinasyonunu 
sağlamak ve geliştirmek.

Bu başlık altında görülen faaliyetler:
2.1. Toplantıların içinde ve arasındaki etkileşimin artırılması
2.2. Biz De Varız Derneği bünyesinde bölgenin temsiliyetinin 

yükseltilmesi
2.3. Alınacak kritik kararlarda tüm paydaşların karar alma süre-

cine katılımlarının sağlanması
2.4. Üniversite – özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi
2.5. İşbirliği esasına dayanan çok ortaklı projelerin geliştirilmesi

Strateji 3: Derneğimizin faaliyetlerini paydaşlarımıza iletmek 
ve paydaşlarımızın katılımını en üst düzeye yükseltmek.

Bu stratejinin hedefi, Biz De Varız Derneği çalışmalarında göz 
önünde bulundurduğu temel kriterler gereğince paydaşlarımızın derne-
ğin faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamaktır. Biz De Varız Derne-
ği tanıtım faaliyetleri kapsamında, çeşitli imkân ve araçlar kullanılarak 
bölgemizdeki ve bölge dışındaki kişi ve kurumların derneğin bölgedeki 
misyonu ve faaliyetleri hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Bu başlık altında görülen faaliyetler:
3.1. Bölge hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yö-

nelik olarak hazırlanan basın bildirileri ilgili ajans ve basın yayın kuru-
luşlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

3.2. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları aracılığı ile Biz De 
Varız Derneği’nin faaliyetleri ve etkinlikleri konusunda görsel yayınla-
rın yapılması
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Strateji 4. İletişim için bölgesel kapasite inşa etmek.
Bu strateji iletişim için bölgesel kapasite oluşturmanın gerekli-

liğine yöneliktir. Kadın, genç ve engelli paydaşların iş geliştirmesine 
katkı sağlamak, yerelde hazırlanan projelerin kalitesinin artırılmasına 
yardımcı olmak amacıyla Biz De Varız Derneği tarafından gerçekleşti-
rilen her türlü eğitim semineri, kursları ve bilgilendirme faaliyetleri bu 
kapsamda değerlendirilebilir.

Bu başlık altında öngörülen diğer faaliyetler:
4.1. Bölgesel kapasiteyi inşa etmek amacıyla bir sürekli eğitim 

merkezinin kurulması
4.2. Sürekli eğitim merkezinin kurulmasını takiben eğitimlerin 

düzenlenmesi
4.3. Teknik destek programlarının düzenlemesi

Strateji 5. Biz De Varız Derneği ve faaliyetleri hakkında bilgi-
yi ve farkındalığı artırarak katma değer oluşturmak

Bu strateji Biz De Varız Derneği’ne yönelik farkındalığı ve bilgiyi 
artırmada iletişimin oynayabileceği roller üzerine odaklanmaktadır.

Bu başlık altında görülen faaliyetler:

4.1. Biz De Varız Derneği internet sitesini geliştirmek
Biz De Varız Derneği’nin internet sitesinde kurumsal bilgilerin 

yanında haber ve duyurular, bölge hakkında tanıtıcı bilgiler, hazırla-
nan planlar, faaliyet raporları, araştırma yayınları ve destekler sunul-
maktadır. Bu bilgilerin güncelliğinin sağlanmasının yanında internet 
sitesinin genel çekiciliğinin ve kullanılabilirliğinin geliştirilmesi bu fa-
aliyet kapsamındadır. Ayrıca sitenin düzenli bakımı bir ekip tarafından 
gerçekleştirilecektir.
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4.2. Biz De Varız Derneği’nin faaliyetleri hakkında düzenli 
haber bültenleri yayınlamak

Anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre iletişimde önem-
li araçlardan biri de dergi, broşür ve bültenlerdir. Bu amaçla internet 
duyurularının yanında basılı olarak faaliyet raporları ilgili paydaşları-
mıza gönderilecektir. Ayrıca aylık olarak e-bültenler hazırlanarak der-
neğin internet sitesinde yayınlanacaktır.

4.3. E-tartışma için altyapı hazırlamak
Bilgi işlemin biriminin görevlerinden biri olarak güncel adres 

veritabanı geliştirilecek ve bir e-posta dağıtım listesi oluşturulacak-
tır. Bu liste düzenli e-bülten dağıtımı için kullanılacaktır. Biz De Varız 
Derneği uzmanlarının görüşlerinden daha fazla istifade edilebilmesi 
amacıyla e-tartışma forumlarının kurulması çalışmaları başlatılacak-
tır. Uzmanlık gerektiren konular kişi veya kuruluş tarafından ilgili uz-
mana yönlendirilecek ve süratle cevap ve çözümler üretilecektir.

5.4. Bölgesel seviyede farkındalığı artırmak amacıyla kaynak 
materyaller geliştirmek

Çeşitli yayınlar (broşür, kitapçık, kitap, DVD vs.) hazırlanarak 
bölgeyle paylaşılacaktır. Bu tür yayınlar internet sitesi üzerinde de 
mevcut olacaktır.

Bunların yanında farkındalığı artırmak amacıyla, Bölge’de dü-
zenlenen her türlü fuar organizasyonunda Biz De Varız Derneği’nin 
yer alması sağlanacaktır. Biz De Varız Derneği iletişim koordinatör-
lüğü tarafından çeşitli ebatlardaki reklam bantları her türlü kurumsal 
etkinlikte ve sunumlarda kullanılacaktır.

2. KARADENİZ BÖLGESİ DIŞINA YÖNELİK İLETİŞİM 
STRATEJİLERİ

Strateji 1: Biz De Varız Derneği’nin ulusal ve uluslararası 
alanda bilinirliliğini sağlamak ve tanıtımını gerçekleştirmek.
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Bu strateji; Biz De Varız Derneği ve derneğin faaliyet alanı bölge 
dışındaki hedef kitleyi temsil eden kurumsal yapı arasındaki iletişim 
ve tanıtım süreçlerine, iletişim ve işbirliği mekanizmalarının nasıl ge-
liştirileceğine ve bu mekanizmaların işlevlerinin nasıl sağlanacağına 
odaklanmaktadır.

Bu strateji altında öngörülen faaliyetler:
1.1. Dış paydaşlarımızla etkili dış iletişim ve işbirliği mekaniz-

malarının geliştirilmesi ve/veya güçlendirilmesi
1.2. Biz De Varız Derneği’nin ulusal ve uluslararası önemli orga-

nizasyonlarda yer alması
1.3. Etkileşimli bölgesel tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının 

artırılması

Strateji 2: Karadeniz Bölgesi’nin özelliklerini ve mesajlarını 
ulusal ve uluslararası kamuoyuna ve STÖ’lere olumlu bir şekilde 
iletmek.

Bu strateji ulusal ve uluslararası kamuoyunda ve STÖ’lerin gö-
zündeki Karadeniz Bölgesi algısını doğru yerleştirmek veya oluşmuş 
yanlış algıları değiştirmeye yönelmiştir. Bu strateji altındaki faaliyetler 
aşağıda sıralanmıştır.

2.1. Karadeniz Bölgesi kadınlarının girişimi ile üretilen ürünle-
rin tanıtım filminin hazırlanması

2.2. Karadeniz Bölgesi kadınlarının girişimi ile Karadeniz Bölge-
si’nde üretilen her türlü maddi yâda manevi değerin markalaştırılması 
için çaba gösterilmesi

Strateji 3: Karadeniz Bölgesi’ne yatırım yapmak isteyen kadın 
girişimcilerine somut bilgiler vermek.

Bu strateji ile ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlana-
bilecek destekler ve Karadeniz Bölgesi’nin potansiyeli hakkında yerel 
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ve bölgesel girişimcilere doğru bilgi vermek ve yol göstermek hedef-
lenmektedir.

Bu strateji altında öngörülen faaliyetler
3.1. Tematik ve sektörel çalışma komisyonları oluşturmak sure-

tiyle sektör ve alt sektör raporlarının hazırlanması
3.2. STÖ ve Özel sektör vb. veritabanlarının hazırlanması
3.3. Yerel kırsal kalkınma girişimleri için iş alanı seçilmesi için 

bilgi paketlerinin hazırlanması

4.1. Hedef Kitle
İletişim stratejisi genel hedeflerini gerçekleştirmek için, bu he-

deflere ulaşmada yardımcı olabilecek çeşitli gruplara mesajları ulaş-
tırmak gerekmektedir. Biz de Varız Derneğinin hedef gurubu bölge 
kadınları, yerel sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, yerel kamu ku-
rumları, üniversiteler ve yerel medya temsilcileridir.

Bu bölümde, potansiyel hedef kitlemiz ve bunlara yönelik genel 
bir bakış ve her bir paydaşın genel özellikleri sunulacaktır. Hedef kitle 
bölge içi ve bölge dışına yönelik oluşturulan stratejilere göre iki gruba 
ayrılmıştır.

a. Bölge içi hedef kitle
b. Bölge dışı hedef kitle

Bölge içi hedef kitle:
Biz De Varız Derneği yönetim organları (Yönetim ve Denetim 

Kurulları):
Hesap verebilirlik, şeffaflık ve demokratik yönetim ilkelerinin 

uygulanması için güçlü bir iç yönetişim şarttır. Biz De Varız Derneği, 
hesap verebilir, şeffaf ve demokratik iç yönetişim için yönetim ve dene-
tim kurulları ile güçlü bir iletişim içinde olacaktır.
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Kadın, Genç ve Engelli Komiteleri:
Komitenin üyeleri, komitede görev almak isteyen Biz De Varız 

Derneği üyeleri arasından, yönetim kurulu kararı ve yönetim kuru-
lunun belirleyeceği süre ile görevlendirilir. Komite, çalışmalarını der-
nek yönetim kurulunun sorumluluğu ve denetiminde yerine getirir. 
Yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir yönetim kurulu üyesi, ko-
mitenin yönetim kurulu ile olan münasebetlerini sağlar. Bu kişi aynı 
zamanda komitenin başkanıdır. Komite çalışmalarından sorumlu yö-
netim kurulu üyesi, komitenin doğal üyesidir. Komite üyelerinin uz-
manlık alanlarından faydalanmak ve istişarelerde bulunmak için güçlü 
bir iletişim sağlanacaktır.

  
Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi (EDAYK):
Etik Değerler ve Açık Yönetişim ilkelerinin ve anlayışının, benim-

senmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için Biz De Varız Derneği’ne 
rehberlik yapmak ve uygulama desteği sağlamak EDAYK’nın misyonu-
nu oluşturmaktadır. EDAYK, tanınması, benimsenmesi ve en iyi uygula-
maları ile hayata geçirilmesi için faaliyet gösterdiği Etik Değerler ve Açık 
Yönetişim ilkelerini kendi bünyesinde hayata geçirerek, Biz De Varız 
Derneği’ne ve Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşlarına öncü olmayı hedeflemektedir. EDAYK’nın tüm faaliyetlerinde 
kurumsal yönetimin ‘’Ahlaki’’ “Adillik”, “Şeffaflık”, “Hesap Verebilirlik”, 
“Sorumluluk” , ‘’gösterdiği faaliyetler esnasında ilgili yasa ve mevzuatla-
ra uygunluk’’ ve ‘’evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu’’ ilkeleri esas 
alınır, Biz De Varız Derneği’nin kaynaklarının verimli yönetilmesinin 
sağlanmasına, denetimine ve ihale süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürü-
tülmesine de özen gösterilir. Biz De Varız Derneği’nin yürütmüş olduğu 
faaliyetlerin ihale süreçleri başta olmak üzere bütün faaliyetler öncesi ve 
sonrasında güçlü bir şekilde istişareler yapılacaktır.

Biz De Varız Derneği üyeleri:
Demokratik sivil toplumun oluşması çalışmalarının yeterli başarı 

elde edememesinin başlıca nedenlerinden birisi, bölgesel dinamiklerin 
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ve yerel potansiyelin yeterince harekete geçirilmemesidir. Bu neden-
le dernek üyeleri ile daha fazla iletişimin sağlanması gerekmektedir. 
Dernek üyeleri ile bir yılda en az iki kez olan toplantı sayısı, bölgesel 
tematik komisyonları oluşturularak daha sıklaştırılacaktır.

Bölgede faaliyet gösteren STÖ’ler:
Sivil toplum kuruluşları toplumsal dinamiklerin harekete geçi-

rilmesinde, inisiyatif kullanılmasında, uygulanan proje ve benzer ça-
lışmaların sahiplenmesinde öncü yapılardır. Bu bağlamda Karadeniz 
Bölgesi’nde bulunan ve faal olan tüm sivil toplum kuruluşları hedef 
kitlemizdir.

Yerel ve bölgesel seviyelerde, STÖ’ler ile ilişkileri geliştirecek 
diyalogların ve danışma mekanizmalarının kurulması için büyük bir 
gayret gösterilecektir. Karadeniz Bölgesi sivil toplum kuruluşları ile 
ortak çalışmalar yapmak; ağlar kurmak ya da mevcut ağlara katılmak 
ya da bu ağları güçlendirmek Biz De Varız Derneği’nin temel misyon-
larından birisidir.

Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları:
Bölgesel sivil toplum ve demokratik katılım politikaların belir-

lenmesinde ve uygulanmasında bölgedeki kamu kurum ve kuruluşla-
rının rolü yadsınamaz. Bu bakımdan bölge planının uygulanmasında 
geçmiş deneyimleri, mali, teknik ve operasyonel yetkinlikleri düşünü-
lerek bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim devamlı surette 
sağlanacaktır.

Üniversiteler:
Toplumsal refahın gelişmesi, bilimsel ve teknolojik çalışmalar-

dan etkin bir şekilde yararlanmakla sağlanabilir. Bilimsel düşünce-
yi toplumda hayat tarzına dönüştürmekle gelişme hızlandırılabilir. 
Bunun en önemli ayaklarından birisi üniversite-STÖ işbirlikleridir. 
Üniversitelerin sadece kendi içinde eğitim veren ve araştırma yapan 
kurumlar olmaktan çıkıp yapılan araştırmaların bölgesel ihtiyaçlara 



39

cevap verebilmesi ancak bu işbirliklerinin sağlanması ile mümkündür. 
Bunun için uygun ortamları oluşturmak Biz De Varız Derneği’nin esas 
misyonlarından birisidir. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 10 adet üni-
versite bu görevin gerçekleştirilmesi adına büyük bir fırsat ve şanstır.

Yerel Medya:
Biz De Varız Derneği’nin tanınırlığının ve görünürlüğünün sağ-

lanmasında, faaliyetlerin tanıtılmasında yerel medyanın gücü yadsına-
maz. Yerel medya ile olan ilişkiler reklam faaliyetleri, halkla ilişkiler 
faaliyetleri temelinde yürütülmektedir. Yerel medyayla ilgili detaylı 
açıklamalar medya ile ilişkiler bölümünde yer almaktadır.

Ayni destek alan özel ve tüzel kişiliğe sahip kişiler:
Biz De Varız Derneği’nin mali ve teknik desteklerinden yararla-

nan özel ve tüzel kişiliğe sahip kişi, kurum ve kuruluşlar iletişim stra-
tejimizde doğrudan hedef kitlemizde yer almaktadır.

 

Ayni destek alan 
özel ve tüzel 
kişiliğe sahip 

kişiler 

 

Yerel Medya 

 

Üniversiteler 

 
Bölgedeki kamu 

kurum ve 
kuruluşları 

 

Etik Değerler ve 
Açık Yönetişim 
Komitesi (EDAYK) 

Kadın, Genç ve 
Engelli Komiteleri 

Biz De Varız 
Derneği üyeleri 

 

Biz De Varız 
Derneği yönetim 

organları 
(Yönetim ve 

Denetim Kurulları) 

 

Biz De Varız 
Derneği 
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Bölge dışı hedef kitle:
İlgili Bakanlık ve Kamu Kurumları:
Birçoğunun merkezi Ankara’da bulunan kamu kurumları ile iş-

birliği sağlanarak Karadeniz Bölgesi sivil toplumun gelişmesine yöne-
lik olarak mevcutta bulunan engelleri kaldırmak, yasal değişiklikleri 
sağlayacak organizasyonları gerçekleştirmek esas hedeftir.

Üniversitelerin ilgili bölümleri ve araştırmacıları:
Türkiye’de veya dünyada benzer deneyimlerden elde edilen so-

mut faydaların bölgeye aktarılması, en son teorik ve pratik bilgilerin 
sağlanmasında üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile olan ilişkiler 
önemli bir kazanım olacaktır. Demokratik bir sivil toplum için üni-
versite-özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşu işbirliklerinin güçlendi-
rilmesi çabalarına yönelik çalışmalardan elde edilecek yararlar temel 
hedeflerimizdendir.

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları: 
Aynı şekilde, Türkiye ve dünyadaki benzer deneyimlerin ve so-

mut faydaların Karadeniz Bölgesi’nde uygulanması amacıyla ilgili sivil 
toplum kuruluşları ile iletişimin sağlanması önemlidir. Ayrıca bu süreç 
Karadeniz Bölgesi’ndeki deneyimlerin diğer bölgelere aktarılması şek-
linde iki yönlü olacaktır.

Ulusal Medya:
Medyaya ilişkin olarak daha kapsamlı değerlendirmeler “Medya 

ile İlişkiler” başlığı altında değerlendirilmiştir.

Mali Destek Programlarını Yürüten Ulusal ve Uluslararası 
Kuruluşlar:

Demokratik bir sivil toplum için rol oynayabilecek programla-
rın Karadeniz Bölgesi’nde uygulanmasını sağlamak amacıyla ulusal ve 
uluslararası destek programlarını yürüten kuruluşlar ile irtibat sağla-
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nacaktır. Bu amaçla, ilgili kuruluşlarla karşılıklı irtibat kişileri tespit 
edilerek irtibatın sürekliliği temin edilecektir.

Bu kurum ve kuruluşlar aşağıda bildirilmiştir:
1. Merkezi Finans ve İhale Birimi
2 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
3. Avrupa Komisyonu
4. Türkiye’de temsilciliği bulunan ülkelerin büyükelçilikleri
5. Birleşmiş Milletler
6. Başbakanlık Tanıtma Fonu
7. AB Bakanlığı

Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren Ulusal ve Uluslararası 
Kuruluşlar:

Bu kuruluşlar ile iletişimde temel hedefler; deneyimlerin payla-
şılması, iş ağı oluşturmak ve ortak uygulamalar geliştirmek ve tatbik 
etmektir. Bu kuruluşların Karadeniz Bölgesi’nde yürüttüğü faaliyetler 
desteklenerek takip edilecektir. İlgili kuruluşlar aşağıda bildirilmiştir:

1. Kalkınma Ajansları ve Yatırım Destek Ofisleri
2. UNDP
3. EURADA (The European Association of Development Agencies)
4. WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies)
5. Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları
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Şekil 3. Bölge dışı hedef kitle ve Biz De Varız Derneği ilişkisi

4.2. Mesajlar
Bu iletişim ve tanıtım stratejisinin temel önem arzeden bölümle-

rinden birisi paydaşlar için tutarlı mesajlar oluşturmaktır. Aynı hedefi 
başarmak için ne yapılması ve ne gerektiği bu mesajlar içerisinde yer 
alacak ve oluşturulan ana mesajların tüm paydaşlar tarafından ortak 
dil olarak kullanılması sağlanacaktır.

Bölge içi hedef kitleye verilecek mesajlar
Ana mesajlar:
•	Biz	de	Varız!
•	Güçlü	bireyler,	güçlü	toplumlar…
•	Biz	De	Varız	Derneği’nin	bölgesel	demokratik	sivil	toplum	için	

üstlendiği organizatör ve katalizör rol…
•	Sosyal	 İnovatif	 bir	 bakış	 açısı	 ile	 Güçlü	 ve	Demokratik	 Sivil	
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Toplumu oluşturma…
•	Güçlü	ve	Demokratik	Sivil	Toplum	için	STÖ-KAMU	İşbirliği…
•	Güçlü	iletişimi	olan	şeffaf,	hesap	verebilir	ve	etik	değerlere	sa-

hip bir iç yönetişim…
•	Aktif	ve	katılımcı	vatandaşlık	için	bireyin	vatandaş	olma	dav-

ranışlarını biçimlendirmeye yönelik organize aktif ve sosyal vatandaş 
farkındalığının arttırılması…

•	Genel	kurul	 ve	 tematik	komitelerin	ve	Biz	De	Varız	Derneği	
Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonun önemi…

Özel Mesajlar:
Kurumlara ve STÖ’lere göre özel mesajlar ayrı ayrı belirlenecektir.

Bölge dışı hedef kitleye verilecek mesajlar
Ana mesajlar:
•	Karadeniz	Bölgesi’nin	çok	kültürlü	bir	yapıya	sahip	oluşu
•	Karadeniz	Bölgesi’nin	girişimci	kadın	kaynağına	sahip	oluşu
•	Karadeniz	Bölgesi’nin	güvenli	bir	bölge	oluşu
•	Karadeniz	Bölgesi’nin	yenilenebilir	enerji	kaynakları	açısından	

yüksek potansiyele sahip olması

Özel Mesajlar:
Kurumlara ve STÖ’lere göre özel mesajlar ayrı ayrı belirlenecektir.

4.3. İletişim Kanalları, Araçlar ve Etkinlikler
Hedef kitleye yönelik olarak hazırlanan mesajların verilmesinde 

kullanılacak araçlar aşağıda sıralanmıştır:
•	Yüzyüze	görüşmeler
•	Seminer,	panel,	workshop,	toplantı,	açık	oturum,	forum	vb.	et-

kinlik yönetimleri
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•	Afiş,	ilan	tahtası,	bültenler
•	Sirküler	mektuplar,
•	Çeşitli	yayınlar	(broşür,	kitapçık,	poster	vb.)
•	Medya	ilişkileri
•	Eğitim	faaliyetleri
•	Sponsorluk	faaliyetleri
•	Dernek	logolu	ürünler
•	Tanıtım	materyalleri
•	Kurumsal	internet	sitesi
•	Saha	çalışmaları
•	Haber	ve	duyurular
•	Kitle	iletişim	araçları

Medya ile ilişkiler:
Medya (video, radyo, gazete, broşür, afiş, vb) ilgi çekmede ve 

gerekli bilgileri sağlamada çok etkili olmaktadır. Medya; görsel, işitsel 
(radyo) ve yazılı basın (broşür, kitap, vb) olmak üzere 3 sınıfa ayrılabilir. 
Görsel medya (TV, video) çok çeşitli avantajları beraberinde getirmek-
tedir. Özellikle açıklık (açıklamalar görüntüleri yardımıyla olabilir), ilgi 
ve akılda kalıcılık (işitilen ve okunandan daha uzun süre hafızada kalır) 
bakımından daha yararlıdır. Sesli medya (radyo) çok iyi bir destek ve 
motivasyon aracıdır, ancak daha uzun programlarda ilgiyi sürdürmek 
zordur. Yazılı basın, kısa basit mesajları (poster) geçerken ya da ayrıntılı 
olarak konuları öğretirken (kitap, broşür, vb) etkili olabilir ancak oku-
mak için zaman ayrılmasını gerektirir. Medya tüm diğer iletişim türleri-
ne göre daha pahalı olmasına rağmen daha etkilidir.

Medya ile ilişkilerde kullanılacak iletişim araçları ve bazı genel 
özellikleri aşağıda bildirilmiştir:

1. Televizyon: Prestijli, ilgi çekici ve ikna edicidir. Özellikle böl-
genin yatırım olanaklarının geniş kitlelere ulaştırılmasında, yerel mar-
kaların oluşturulmasında, önemli sayılabilecek yatırımlar hakkında 
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farkındalığın artırılmasında yerel ve ulusal televizyonlardan yararla-
nılacaktır.

2. Video: Birden fazla dil desteğiyle görüntüyü sunmak müm-
kündür. Anlık izleme esnekliği bulunmaktadır. Özellikle yabancı giri-
şimcilere yönelik kaynak materyallerin hazırlanmasında yararlanabi-
lecek bir araçtır.

3. Sunumlar: Mükemmel eğitim araçlarından biridir. Slayt set-
leri üretmek ve çoğaltmak kolaydır. Bu bakımdan eğitim seminerlerin-
de, toplantılarda yararlanılacaktır.

4. Radyo: Geniş kapsama alanı bakımından geniş kitlelere ulaşıl-
masında önemli bir iletişim aracıdır. Motivasyonu güçlendirmede, yeni 
haberler, fikirler ve tekniklere dikkat çekmek amacıyla kullanılacaktır.

5. Flip Chartlar: Dernek faaliyetlerinin görünürlüğünün des-
teklenmesinde, proje yaygınlaştırma faaliyetlerinde, sahada yürütülen 
çalışmalarda (toplantı, seminer vb) kullanılacaktır.

6. Basılı materyal: Hedef kitleye yönelik olarak ilgi çekici tasa-
rımlarla desteklenmiş görsel basılı materyaller tanıtım ve yaygınlaştır-
ma faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Medyayla ilişkilerin sürdürülmesinde verilmesi gereken özel 
mesajlar:

1. Mesaj: Biz De Varız Derneği’nin güçlü bireylerin ve güçlü top-
lumların oluşumunda organizatör ve katalizör bir rol üstlendiğinin vur-
gulanması,

2. Mesaj: Biz De Varız Derneği’nin bölgesel demokratik sivil top-
lum için üstlendiği organizatör ve katalizör rolün vurgulanması,

3. Mesaj: Karadeniz Bölgesi’nde sosyal inovatif bir bakış açısı ile 
güçlü ve demokratik sivil toplumun oluşturmasının vurgulanması,

4. Mesaj: Karadeniz Bölgesi’nde güçlü ve demokratik sivil top-
lum için STÖ-KAMU İşbirliği öneminin vurgulanması,

5. Mesaj: Aktif ve katılımcı vatandaşlık için bireyin vatandaş 
olma davranışlarını biçimlendirmeye yönelik organize aktif ve sosyal 
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vatandaş farkındalığının arttırılması öneminin vurgulanması,
6. Mesaj: Genel kurul ve tematik komitelerin ve Biz De Varız 

Derneği Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonun öneminin vur-
gulanması,

7. Mesaj: Biz De Varız Derneği’nin güçlü iletişimi olan şeffaf, he-
sap verebilir ve etik değerlere sahip bir iç yönetişime sahip olduğunun 
vurgulanması,

8. Mesaj: Biz De Varız Derneği’nin, yerel ve bölgesel dinamikle-
rin katılımcı bir anlayışla ve ortak akıl kullanarak harekete geçmesini 
sağlayan, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalı-
şan güçlü bir yapıya sahip olduğunun vurgulanması, 

4.4. Biz De Varız Derneği’nin Paydaşlarına Hizmet Sunmada 
Kullandığı Temel Değerler

Biz De Varız 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;

14) Dürüstlük ve Güvenilirlik,
15) Bağımsızlık,
16) Bilimsellik,
17) Küresellik,
18) Ayrım Gözetmemek,
19) Toplumsallık,
20) Sorumluluklar,
21) Çıkar Çatışmaları,
22) Diğer Kurumlarla İlişkiler,
23) Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar,
24) Güçlü İletişim,
25) Çevreye duyarlılık
26) Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda-

ki misyon
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Tablo 1. Biz De Varız Derneği’nin paydaşlarına hizmet sun-
mada kullandığı temel değerler

Dürüstlük ve 
Güvenilirlik

Dürüstlük ve güvenilirlik, derneğimizin en temel ilkesidir. Der-
neğimiz, tüm üyeleri ile birlikte, faaliyet içerisinde bulunduğu 
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ile 
bu değerler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür.

Bağımsızlık Biz De Varız Derneği bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. 

Bilimsellik
Biz De Varız Derneği, sivil toplum çalışmalarında davranış pe-
kiştirme ve/veya davranış değişimi sağlama çalışmalarında ka-
nıta dayalı araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımını benimser.

Küresellik

Sivil toplum ve insan hakları alanında başka ülke ulusal der-
nekleri ile eşit statüye sahip olan ve karşılıklı yardımlaşmada 
onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Biz De Varız 
Derneği, Sivil toplum ve insan hakları alanında dünya çapında 
faaliyet gösterecek küresel bir organizasyon oluşturmayı, böy-
le bir organizasyonun parçası olarak meseleleri küresel ölçekte 
görmeyi, küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev 
görmeyi, etkili ve itibar sahibi olmayı ilke edinir.

Ayrım 
Gözetmemek

Dernek faaliyetlerinde milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi 
düşünce farkı gözetmez.

Toplumsallık

Biz De Varız Derneği, faaliyet gösterdiği her ülke toplumunun 
her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan temsile, birey-
den kamu kurumlarına dek her kademede halk sağlığı bilinci 
oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal düzeyde katılımcı 
çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği ola-
rak görür.

Sorumluluklar

Tüm faaliyetlerimiz, T.C. Yasaları ve gerekli olan uluslararası 
yasa ile mevzuatlara tam uyum içinde sürdürülür. Her türlü fa-
aliyetimiz 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 ilke-
lere göre tutulur.

Çıkar 
Çatışmaları

Dernek üyeleri, yöneticileri ve çalışanları olarak dernek yararını 
en iyi şekilde gözetiriz. Çıkar çatışması doğmaması için, kişisel 
faaliyetlerimizin ya da ilişkilerimizin dernek çıkarlarını en iyi 
şekilde gözetme becerimizi etkilemesine izin vermeyiz.
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Diğer 
Kurumlarla 
İlişkiler

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde-
ki kanunlara ve etkileşimde bulunduğumuz kurum ve kuruluş-
ların prosedürlerine uygun davranırız. Etkileşimde bulunduğu-
muz tüm kişi, kuruluş ve kurumlardan da Derneğimizin etik 
değerlerine uygun davranmalarını bekleriz.

Topluma ve 
Çevreye Karşı 
Sorumluluklar

Dernek, faaliyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi için belirli bir 
toplumsal değeri koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bi-
lincindedir ve faaliyetlerimizde kendimizi topluma katkı, insan 
sağlığı ve ekolojik çevreyi düşünmekle, korumakla sorumlu his-
sederiz.

Güçlü İletişim

Dernek içi ve dışında temasta olduğumuz tüm paydaşlarımız-
la etik, dürüst, şeffaf, devamlı ve hesap verilebilirlik ilkelerimiz 
ışığında, düzenli ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuruz. İş 
birliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri 
ile saygı ve güven çerçevesindeki ilişkilerin devamlılığını sağla-
yacak iletişim stratejileri ve politikaları oluşturulur.

Çevreye 
duyarlılık

Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasın doğanın ve 
kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. 
Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçleri-
mizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önle-
yici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğu-
nun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara 
destek veririz.

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. Tür-
kiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygın bir biçimde 
içselleştirilmesi, ancak gündelik yaşamda kadınların ve erkekle-
rin bu yeni anlayışa uygun biçimde davranmaya başlamalarıyla 
mümkün olabilecektir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
yönelik davranış biçimlerinin değişmesi, yoğun bir emek ve ira-
de gerektirmektedir.
Bu bağlamda derneğimizin bütün birimleri toplumsal cinsiyet 
hassasiyetine özen göstermekte ve taraf olmaktan memnuniyet 
duyduğumuz Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkele-
ri’ni, kadınların ekonomik yaşamın içinde tüm sektörlerde ve 
her düzeyde yer alabilmeleri amacıyla güçlenmesine duyduğu-
muz bağlılığın göstergesi olarak görüyoruz. 2010 yılında UN
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Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan Kadı-
nı 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	teş-
vik edilmesi,

•	Kadınları	güçlendiren	girişim	geliştirme,	tedarik	zinciri	ve	pa-
zarlama uygulamalarının benimsenmesi,

•	Toplumsal	girişimler	ve	savunma	yoluyla	eşitliğin	geliştirilmesi,
•	Cinsiyet	eşitliğinin	sağlanması	için	gelişmelerin	ölçülmesi	ve	

kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.

4.5. Biz De Varız Derneği’nin Paydaşlarına Hizmet Sunmada 
Kullandığı Temel İlkeler

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 ilkesi
2. Şeffaflık ilkesi
3. Hesap verebilirlik ilkesi
4. Sorumluluk ilkesi 
Bu dört ilkenin yanında ‘’Sürekli Gelişim ve Yeniliğe Açık Ol-

mak’’ Biz De Varız Derneği’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır.
Biz De Varız Derneği, OECD’nin bu ilkelerine bağlı kalarak etik 

değerler çerçevesinde hizmet sunmaktadır.
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Tablo 2. Biz De Varız Derneği’nin paydaşlarına hizmet sun-
mada kullandığı temel ilkeler

Adillik İlkesi

Biz De Varız Derneği, bütün üye ve gönüllülerine 
eşit davranır ve tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıs-
lara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı 
benimser.

Şeffaflık İlkesi

Biz De Varız Derneği, kamuoyu ile doğru, açık ve 
karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gelen talepler 
doğrultusunda her an yapmakta ve bundan çekin-
memektedir.  Biz De Varız Derneği, şeffaflık ilkesini 
yalnızca faaliyet sonrasında değil, faaliyetin gerçek-
leştirilmesi sırasında ve öncesinde de geri bildirim 
sağlanmasına yönelik olanakların geliştirilmesini he-
defleyen düzenlemeleri teşvik etmektedir.

 Hesap 
Verebilirlik 
İlkesi

Biz De Varız Derneği,  dernek stratejik rehberliğini, 
yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin dene-
timini ve yönetim kurulunun, üye ve gönüllülerine 
karşı hesap verme yükümlülüğünü taşımaktadır. Biz 
De Varız Derneği, dernek kaynaklarını düzenli ola-
rak doğru yolda kullandığını ve kâr amacı gütmeyen 
kuruluş yapısına ters düşecek faaliyetlerde bulunma-
dığı konusunda her an hesap verebilir konumdadır. 
Bu nedenle Biz De Varız Derneği şeffaflığına önem 
verir, kayıt ve hesaplarını fon sağlayıcı kuruluşlara, 
hak sahiplerine ve diğer paydaşlara açık tutmaktadır.

Sorumluluk 
İlkesi

Biz De Varız Derneği, toplumsal değerleri yansıtan 
kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde 
faaliyet göstermektedir. Biz De Varız Derneği, ka-
nunların sorumluluk açısından minimum standart-
ları oluşturduğunu, gerçek anlamda sorumlu dav-
ranışın ise yasal zorunlulukların ötesine geçilerek 
yerine getirilebileceğinin farkındalığına sahiptir.
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Sürekli 
Gelişim

‘’İyiyle yetinmek, daha iyiye ulaşmada en büyük 
engeldir’’ sözüyle sürekli gelişim ilkesi benimsen-
miştir. Biz De Varız Derneği, hedeflerini ve poli-
tikalarını gerçekleştirmek için etkinlikleri, süreç 
verimliliğini sürekli olarak artırmak amacına odak-
lanmaktadır. Sürekli gelişim paydaşların artan ihti-
yaç ve beklentilerini karşılayacaktır. 

Yeniliğe 
açık olmak

Yenilikleri kısa zamanda fark etmenin ve yeni fikirlere 
açık olmanın önemini bilen Biz De Varız Derneği her 
değişimi yeni bir fırsat olarak değerlendirmektedir. 

4.6. Biz De Varız Derneği’nin Paydaşlarına Hizmet Sunmada 
Kullandığı Temel Normlar ve Standartları

Biz De Varız Derneği, çalışma biçimi olarak;
1. Performans değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahiptir,
2. Olabildiğince yatay, ancak donanımlı bir kadro ile hızlı karar 

alabilmeyi hedefler,
3. Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekanizma 

oluşturur,
4. Kendi içinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak, adil 

ve güvenilir bir çatışma çözüm mekanizması işletir,
5. Bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilen projeleri, anlaşı-

lır karar gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açık tutar, 
6. Üyelerin uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmayı esas alır, 

genel kurul dışında en az altı ayda bir istişare toplantıları düzenler,
7. Dönemsel olarak hazırlanan eylem planlarını, genel kurul gö-

zetiminde ve yönetim kurulunca yürütür.

4.7. Biz De Varız Derneği’nin Paydaşlarına Hizmet Sunmada 
Kullandığı Etik Değerler ve Açık Yönetişim ilkeleri

Etik Değerler ve Açık Yönetişim ilkelerinin ve anlayışının, be-
nimsenmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için Biz De Varız Der-
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neği’ne rehberlik yapmak ve uygulama desteği sağlamak amacı ile Etik 
Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi (EDAYK) kurulmuş ve faaliyet-
lerine başlamıştır. EDAYK’nın ve dolayısı ile Biz De Varız Derneği’nin 
etik değerleri, paydaşları ile olan ilişkileri ile yürütmüş olduğu faaliyet-
lerinde uyulması ve gözetilmesi gerektiği değerlerdir. 

EDAYK, tanınması, benimsenmesi ve en iyi uygulamaları ile ha-
yata geçirilmesi için faaliyet gösterdiği Etik Değerler ve Açık Yönetişim 
ilkelerini kendi bünyesinde hayata geçirerek, Biz De Varız Derneği’ne 
ve Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına 
öncü olmayı hedeflemektedir. EDAYK’nın tüm faaliyetlerinde kurum-
sal yönetimin ‘’Ahlaki’’ “Adillik”, “Şeffaflık”, “Hesap Verebilirlik”, “So-
rumluluk” , ‘’gösterdiği faaliyetler esnasında ilgili yasa ve mevzuatlara 
uygunluk’’ ve ‘’evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu’’ ilkeleri esas 
alınır, Biz De Varız Derneği’nin kaynaklarının verimli yönetilmesinin 
sağlanmasına, denetimine ve ihale süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürü-
tülmesine de özen gösterilir.

Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken viz-
yonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir 
amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Komitemiz, hedefi-
mize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen 
rehberimizdir.

Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri derne-
ğin tüm idari fonksiyonları ve kararlar mekanizmalarının özünü oluş-
turur. Sivil Toplum Kuruluşu etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yol-
lara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı 
değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal 
kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kap-
sayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz. Bizimle aynı inanca sahip, 
bu bilinç ve sorumlulukla sürekli bir gelişimi hedef edinmiş, Karadeniz 
Bölgesinde faaliyet gösteren hak temelli STÖ’lerin temsilcilerini üye-
miz olarak görmek istiyor ve onların da değerli katkıları ile sivil top-
lum etiği ilkelerine bağlılığı, iş yapma biçim ve bilincinin merkezine 
yerleştirmek hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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5. GZFT (SWOT) ANALİZİ

GZFT (SWOT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yön-
lerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri tespit 
etmekte kullanılan bir yöntemdir. Böylece iç ve dış etkenler dikkate alı-
narak güçlü yanlardan ve fırsatlardan en iyi şekilde istifade etmek, za-
yıf yönleri ve tehditleri bertaraf edecek stratejiler ve planlar hazırlamak 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda daha önceden yapılan mevcut durum 
analizleri ve anket çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirile-
rek Biz De Varız Derneği’nin GZFT (SWOT) analizi yapılmıştır.

GÜÇLÜ YÖNLER
G1 Biz De Varız’ın köklü ve güvenilir bir kurum olması

G2 Karadeniz Bölgesi Kamu kurum ve kuruluşlarında kabul gör-
mesi ve bu kurumları ile işbirlikleri

G3 Yönetimin profesyonel bakış açısına sahip olması

G4 Yönetimde geçmişten geleceğe bağ kuran, demokratik ve katı-
lımcı yönetim geleneğinin olması

G5 Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi
G6 Yeterli ekipmana/donanıma sahibi olması
G7 Çalışanların /insan kaynağının nitelikleri
G8 Sosyal medyada çok etkin olması
G9 Biz De Varız.org web sitesi
G10 Gönüllük Stratejisi için altyapı oluşturulmuş olması 
G11 İletişim Stratejisi için altyapı oluşturulmuş olması

G12 Projelerin Etki değerlendirme Analizi için altyapı oluşturul-
muş olması 

G13 Derneğin Etik İlke ve Kuralları kitapçığı için altyapı oluştu-
rulmuş olması
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G14 Karadeniz Bölgesi STÖ’lerinin işbirliği yapma isteği 
G15 Çalıştığı alanlarla ilgili toplumda genel kabul görmesi
G16 Bütün çalışmalarını halk odaklı yapması
G17 İşbirliğine açık olması 
G18 Dernek çalışma komisyonlarının varlığı ve çalışma isteği 

ZAYIF YÖNLER

Z1 Gönüllü ve üye yönetimi politikasının toplumun hızla gelişen 
yapısına uyumlu bir gelişime ihtiyaç göstermesi

Z2 Bilim dünyası ile ilişki çalışmaların daha katılımcı bir perspek-
tiften yürütülme ihtiyacı

Z3 Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği

Z4 Biz De Varız Derneği’nin gelişen faaliyetleri içerisinde toplum-
la iletişim süreçlerinin geliştirilme ihtiyacı

Z5 Tanıtıma önem verilmesine rağmen dernek düzeyindeki tanı-
tım faaliyetlerinin yetersiz olması

Z6 Merkez binasında seminer ve eğitim programlarını karşılaya-
cak fiziki ortamının yetersiz olması

Z7 Orta ve büyük ölçekli projelere kaynak oluşturma güçlüğü
Z8 Şube yâda temsilciliğin olmaması
Z9 Lobi faaliyetlerindeki yetersizlik

FIRSATLAR
F1 Toplumun sempati duyduğu bir kuruluş olması
F2 Gönüllü kitlesinin genç ve kadın nüfus tabanlı olması

F3 Sivil toplumunum aktif ve organize vatandaşlık konusunda far-
kındalığın ve bilgi seviyesinin artmasıyla oluşan güçlü beklentisi

F4 Dernek iç yönetişim denetleyen bağımsız şeffaflık mekanizma-
sının (Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi) olması
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F5 Dernek yönetiminin dernek alt yapısının geliştirmeye istekli ve 
kararlı olması

F6 Dernek çalışanlarının kendini geliştirmeye yönelik istekli ve 
kararlı olması 

F7 Sosyal medya (internet) ve görsel gelişimi
F8 Biz De Varız.org sitesinin gelişimi
F9 Gönüllük Stratejisini oluşturma isteği
F10 İletişim Stratejisini oluşturma isteği
F11 Projelerin Etki değerlendirme Analizinin yapılabilmesi
F12 Derneğin Etik İlke ve Kurallarının hazırlanma isteği
F13 İşbirliği yapılabilecek çok sayıda STK’nın bulunması
F14 Uluslararası kurum, kuruluş ve elçilik fonları

F15 IPA II Kapsamında verilecek Sivil Toplum Örgütlerine yönelik 
fonlar

TEHDİTLER
T1 Türkiyenin AB üyelik sürecinden giderek uzaklaşma
T2 Uluslararası fon kurumlarının bütçe kısıtlamalarına gitmeleri 

T3 Siyasal algılamalar nedeniyle mikro çalışmaların gölgede kal-
ması

T4 Uluslararası ilişkiler için vize konusunun zorlaşması/sürecin 
uzaması 

T5 İşbirliği yapılabilecek medya kuruluşları üzerindeki oluşan si-
yasi baskı
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6. DEĞERLENDİRME

Bu iletişim stratejisi Biz De Varız Derneği’nin gelecek 5 yıl içeri-
sinde bulunmak istediği yer ve iletişimi açısından genel bir bakış açısı 
sunmaktadır. Bu stratejinin uygulanabilmesi ve hedeflenen yere nasıl 
ulaşılacağının kurgulanabilmesi için bir yıllık faaliyet planı geliştirile-
cektir. Bu Faaliyet Planı, Biz De Varız Derneği’nin 5 yıllık taahhütleri 
yerine getirmek ve paydaşlarımız ve diğer kişi/kurumlarla iletişim yol-
larını geliştirmek için gerekli faaliyetleri ortaya koyacaktır.

Oluşturulan stratejilerdeki ilerlemeler Biz De Varız Derneği bün-
yesinde oluşturulan destek birimi tarafından izlenecektir. İlerlemeler 
yıllık olarak yönetim kuruluna sunulacak ve takip eden yılın faaliyet 
planı bu raporlara göre güncellenecektir. Ayrıca, faaliyet planının ileti-
şimdeki gelişmeler üzerine etkisi de değerlendirilecektir.

Hedeflerin başarılıp başarılmadığının ölçülmesinde ve raporlan-
masında kullanılabilecek olan göstergeler, bölge dışına ve bölgeye yö-
nelik iletişim stratejileri için iki farklı başlıkta değerlendirilmiş ve her 
bir strateji için ayrı şekilde oluşturulmuştur. Böylece İletişim Strateji-
si’nin her seviyede operasyonel olarak ölçülebilmesi ve performansının 
değerlendirilebilmesi sağlanmıştır.
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Tablo 3: Karadeniz Bölgesi’ne Yönelik İletişim stratejileri faa-
liyetler ve performans göstergeleri

Amaç Strateji Göstergeler

Stratejik
Amaç

1

Strateji 1.1 •	İnternet	tabanlı	haberleşme	ağına	üye	kişi	sayısı

Strateji 1.2 •	İşbirliği	ve	koordinasyon	toplantılarının	sayısı
•	Toplantılara	katılan	kişi	sayısı

Strateji 1.3
•	Seminer	sayısı
•	İnceleme	gezisi	sayısı
•	Yerel,	bölgesel	ve	Ulusal	basında	çıkan	haber	sayısı
•	Bölge	dışından	STÖ	ziyaret	eden	kişi/kurum	sayısı

Strateji 1.4 •	Bölge	planı	hazırlama	sürecinde	yapılan	etkinlik	sayısı
•	Hazırlanan	bölge	planının	ulaştırıldığı	kişi/kurum	sayısı

Strateji 1.5 •	Paydaşlara	gönderilen	bilgilendirme	mesajı	sayısı

Stratejik
Amaç

2

Strateji 2.1 •	Periyodik	toplantıların	sayısı
•	Dernek	tarafından	oluşturulmuş	tematik	ve	sektörel	
komisyonların sayısı
•	Tematik	ve	sektörel	komisyonların	toplanma	sıklığı

Strateji 2.2 •	Derneğin	liderlik	ettiği	etkinlik	sayısı,
Etkinliklerde yer alan kişi/kurum sayısı

Strateji 2.3 •	Dernek	üyelerinin	tematik	ve	sektörel	komisyonlarda	
yer alma oranı

Strateji 2.4
•	Özel	sektör-kamu-Üniversite	işbirliğine	yönelik	ger-
çekleştirilen toplantı sayısı,
•	Toplantılara	katılan	kişi	sayısı

Strateji 2.5 •	 Bölgedeki	 kurum/kuruluşlarla	 beraber	 geliştirilen	
proje sayısı

Stratejik
Amaç

3

Strateji 3.1 •	Basın	bildirisi	sayısı

Strateji 3.2 •	Yerel	basında	çıkan	haber	sayısı

Stratejik
Amaç

4

Strateji 4.1 •	Sürekli	eğitim	merkezinin	kurulması

Strateji 4.2 •	Sürekli	eğitim	merkezinde	düzenlenen	eğitim	sayısı,
Eğitimlere katılan kişi sayısı

Strateji 4.3 •	Derneğin	 teknik	ayni	katkılarından	yararlanan	kişi/
kurum/kuruluş sayısı
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Stratejik
Amaç

5

Strateji 5.1 •	 Biz	De	Varız	Derneği	 internet	 sitesini	 ziyaret	 eden	
kişi sayısı

Strateji 5.2 •	Yıl	içerisinde	yayınlanan	haber	bülteni	sayısı
Strateji 5.3 •	E-forum	ve	iletişim	ağına	kayıtlı	üye	sayısı

Strateji 5.4 •	Yayınlardan	internet	üzerinden	istifade	eden	kişi	sa-
yısı

 
Tablo 4: Karadeniz Bölgesi Dışına Yönelik İletişim stratejileri 

faaliyetler ve performans göstergeleri
Amaç Strateji Göstergeler
Stratejik
Amaç
1

Strateji 1.1 •	Ortak	olarak	düzenlenen	organizasyon	sayısı
•	İşbirliği	yapılan	proje

Strateji 1.2 •	Ulusal	ve	uluslararası	seminer,	forum,	kongre	ve	panel	
gibi önemli organizasyonlara katılım sayısı

Strateji 1.3 •	Dernek	tanıtım	gezisi	sayısı
Bölgesel tanıtım toplantısı sayısı

Stratejik
Amaç
2

Strateji 2.1 •	 Tanıtım	 filminin	 yapımı	 ve	 internet	 sitesi	 üzerinden	
yayını
•	Dağıtılan	tanıtım	filmi	içerikli	CD	ve	taşınabilir	bellek	
sayısı

Strateji 2.2 •	Markalaşma	konusunda	yapılan	bilgilendirme	sunumu	
ve toplantı sayısı
•	Marka,	tescil	başvurularındaki	artış	sayısı

Stratejik
Amaç
3

Strateji 3.1 •	Tematik	ve	 sektörel	olarak	oluşturulan	komisyon	 sa-
yısı,
•	Tematik	ve	sektörel	komisyonların	hazırlamış	olduğu	
rapor sayısı

Strateji 3.2 •	Hazırlanan	 raporların	 internet	 sitesi	 üzerinden	 indi-
rilme sayısı

Strateji 3.3 •	Hazırlanan	veritabanı	sayısı
Veri tabanlarına ulaşan kişi sayısı

Strateji 3.4 •	Uygun	yatırım	alanları	için	hazırlanmış	bilgilendirme	
yayınlarının sayısı

Strateji 3.5 •	Danışmanlık	verilen	kişi/kurum	sayısı
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EK 1:
 
STRATEJİK İLETİŞİM VE TANITIM PLANI İLGİLİ TARAF-

LAR ANKET SONUÇLARI

Değerli katılımcımız,
“Derneğimizin 2022-2027 yılları arasındaki iletişim faaliyetle-

rine yön verecek olan Strateji Belgesi’nin hazırlanması çalışmalarında 
değerlendirilmek üzere; Derneğimiz faaliyetlerini etkileyen ve faaliyet-
lerimizden etkilenen bir paydaşımız olarak, aşağıda yer alan konularla 
ilgili görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Anket so-
nuçları, Derneğimizin iletişim strateji belgesinin daha doğru ve etkili 
bir şekilde hazırlanabilmesine, dolayısı ile sizlere ve bölgeye daha iyi 
hizmet verilebilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

İlgi ve duyarlılığınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

   Biz De Varız Derneği Yönetim Kurulu
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Kurum/Kuruluşunuzun adı:
1. Biz De Varız Derneği’ni koordinasyon ve işbirliğine açıklık 

konusunda başarılı buluyor musunuz?

Çok başarılı Başarılı Yeterli Başarısız Çok başarısız

 Alınan cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcıların %26’sı Biz 
De Varız Derneği’nin koordinasyon ve işbirliğine açıklık konusunda 
çok başarılı, %44’ü başarılı, % 23’ü ise yeterli bulmaktadır. Böylece ka-
tılımcıların %93’ü derneğin yeterli başarıya sahip olduğunu, %7’lik kı-
sım ise başarısız olduğunu düşünmektedir.

3. Biz De Varız Derneği, paydaşlarının görüşlerini ifade ede-
bilecekleri ortamların oluşmasını sağlayan bir dernek midir?

Evet Hayır 
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Anketi dolduranların verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde 

Biz De Varız Derneği’nin paydaşların görüşlerini ifade edebilecekleri 
ortamları sağlayabildiği hususunda %95’lik bir kesim olumlu düşün-
mektedir. Bu konuda olumsuz yargıya sahip insanların oranı ise %5’tir.

3. Biz De Varız Derneği’nin sizlere hizmet sunmada göz önün-
de bulundurmasını istediğiniz temel değerler aşağıdakilerden han-
gileri olmalıdır? (Lütfen en fazla 5 kutuyu işaretleyiniz)

Güvenilirlik İşbirliği, dayanışma ve paylaşma

Şeffaflık Yenili e açıklık

Adalet Teknoloji yönelimli olmak

Sürekli gelişim Sorumluluk Bilinci

Çözüm odaklılık Tarafsızlık

Erişilebilirlik Etkililik

Katılımcılık Verimlilik
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Anket içerisinde Biz De Varız Derneği’nin paydaşlarına hizmet 

sunmada göz önünde bulundurulması istenen temel değerler de sorul-
muştur. Bu soruya verilen cevaplar seçeneklerin işaretlenme sayısına 
göre frekansları değerlendirilerek sıralandığında öncelikli 5 temel de-
ğer aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

•	Şeffaflık
•	İşbirliği,	dayanışma	ve	paylaşma
•	Güvenilirlik
•	Çözüm	odaklılık
•	Tarafsızlık

Cevaplar arasında ilk sırada yer alan değer şeffaflık olmuştur. Bu 
sonuç Derneğin yaptığı çalışmalardan ve verdiği hizmetlerden paydaş-
ların etkili bir iletişim ile derhal bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir.

4. Biz De Varız Derneği ve ilgili paydaşlarının yeterli iletişime 
sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet 
(Cevabınız EVET ise 6. soruyu atlayınız)

Hayır 
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 Biz De Varız Derneği ve ilgili paydaşlarının yeterli iletişime sa-
hip mi şeklindeki soruya katılımcıların %74’ü olumlu yanıt verirken 
%26’sı olumsuz yanıt vermişlerdir.

5. Biz De Varız Derneği ve ilgili paydaşları arasında etkin bir 
iletişimin sağlanması için görüşleriniz veya önerileriniz nelerdir?

Olumsuz düşünenlerle yapılan görüşmelerde, dernek ve paydaş-
ları arasında yapılan toplantıların sayısının artırılması gerektiği vur-
gulanmıştır. İletişim sisteminin daha hızlı ve etkin olması gerektiği 
belirtilmiştir.

6. Biz De Varız Derneği ile iletişim kurmak istediğinizde han-
gi iletişim araçlarını kullanmayı tercih edersiniz?

Telefon İnternet 
Fax Yüz yüze görüşme 
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Derneğin paydaşları daha çok yüzyüze görüşmeyi tercih etmek-
tedir. Bu oran %38’i bulmaktadır. Bunu sırasıyla %32 ile telefon, %25 
ile internet ve %5 ile faks izlemektedir. Buradan, görsel ve sesli iletişim 
araçlarının daha önemsenmesi gerektiği anlaşılabilir.

7. Kurumsal iletişimin sağlanmasında aşağıdaki araçlardan 
hangisini en etkili buluyorsunuz? (1’den 5’e kadar puan veriniz. 1:az 
etkili 5: çok etkili)

İnternet 

Dergi, broşür, bülten 
Görüşme ve toplantı 
Konferans ve seminer 
Afiş, ilan tahtası ve reklamlar

 
Tüm tercihlerin ağırlıklı puanladırma analizi gerçekleştirildiğin-

de aşağıda gösterilen grafikteki gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.
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Grafiğe göre, görüşme ve toplantıları etkililik sırasına göre kon-
ferans ve seminerler, internet yayınları, dergi broşür ve bültenler ve 
afiş ilan tahtası, reklamlar izlemektedir. Buna göre iletişim stratejisinde 
yüzyüze görüşme araçlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

8. Biz De Varız Derneği’nin web sitesini aşağıdaki özellikleri 
göz önüne aldığınızda nasıl buluyorsunuz?

(Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz)

Başarılı Normal Başarısız Fikrim yok

a) İçerik □ □ □ □

b) Bilgilerin güncelliği □ □ □ □

c) Ulaşılabilirlik □ □ □ □

d) Anlaşılabilirdik □ □ □ □

e) Menülerin kullanılabilirliği □ □ □ □

f) Sayfa tasarımı □ □ □ □
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 Biz De Varız Derneği’nin internet sitesini anket sorusundaki 
özelliklerine göre katılımcıların değerlendirmesi istendiğinde çoğun-
luk olarak yeterli ve başarılı bulunmuştur. Ancak menülerin kullanıla-
bilirliği sayfa tasarımı ve erişim konularında az da olsa olumsuz görüş-
ler beyan edilmiştir.

9. Biz De Varız Derneği’nin tanıtım ve bilgilendirmede kul-
landığı aşağıdaki araçları nasıl buluyorsunuz?

(Lütfen her kriter için ayrı ayrı değerlendiriniz)

Başarılı Normal Başarısız Fikrim yok

a) Dernek internet sitesi □ □ □ □

b) Yazılı ve görsel basın □ □ □ □

c) Bil. Toplan., seminerler vb. □ □ □ □

d) Araştırma Yayınları □ □ □ □

e) Bilgilendirme yazıları □ □ □ □
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Alınan cevaplar incelendiğinde tanıtım ve bilgilendirmede kul-
lanılan araçlar genel olarak yeterli ve başarılı bulunmasına rağmen 
bazı araçlar az da olsa yetersiz bulunmuştur.

10. Derneğimizin tanıtım etkinliklerini hangi temel kapsam-
da yürütmesini istersiniz? (Lütfen en fazla 2 kutuyu işaretleyiniz.)

 
Yerel Bölgesel Ulusal Uluslararası 

      

Alınan cevaplar öncelik sırasına göre sıralandığında tanıtım et-
kinliklerimizin bölgesel, yerel, ulusal ve uluslararası temelinde yürü-
tülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
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EK 2:
STRATEJİ ARAMA TOPLANTISI FOTOĞRAFLARI
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