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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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MÜKEMMEL KURULUŞLAR

Mükemmel Kuruluşlar misyon ve vizyonlarını paydaş odaklı 
strateji oluşturarak gerçekleştirirler. Stratejiyi yaşama geçirmek üzere; 
politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluşturur ve uygulamaya alırlar.
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SUNUŞ

Değerli Paydaşımız,

Bir yandan 12 yıllık geçmişiyle Karadeniz Bölgesi’nin en köklü 
kuruluşlarından biri olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derne-
ği’mizin (BIZ DE VARIZ) kurumsal alanda yapılandırmasını sürdü-
rürken; bir yandan da bilgi, tecrübe ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kadın 
aktivistler ile kadromuzu güçlendirmekteyiz. Kadın hakları başta ol-
mak üzere tüm insan hakları konularında savunuculuk yapmakta, Ka-
radeniz Bölgesi’nde ve ülke genelinde örnek bir sivil toplum örgütü 
modeli olma yolunda büyük bir adım attık ve Ulusal Kalite Hareketi’ne 
katılarak BİZ DE VARIZ Derneği’ni mükemmeliyet merkezi haline ge-
tirdik.

BIZ DE VARIZ Derneği’nin 18. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
Aralık 2021’de başlayan yönetim dönemimizde yönetim kurulumuz, 
üyelerimiz ve gönüllülerimizle Karadeniz Bölgesi’nde kadın haklarını 
güçlendirmek için sivil toplum ve lobicilik alanında çok sayıda faaliyet 
gerçekleştirdik. 

2022-2027 Stratejik Planı kapsamında BIZ DE VARIZ Derne-
ği’nin işlevsel yönetişim, performansa dayalı insan kaynağı, sürdürüle-
bilir mali yapı, kurumsal altyapı ile sürekli kendini yenileyen kurumsal 
bir organizasyon yapısını oluşturduk. 12 yıllık tarihi birikim ve tecrü-
beyle BIZ DE VARIZ Derneği’nin 2022-2027 Stratejik Planı’nı hazır-
ladık. Ana stratejiler ve bu stratejiler doğrultusunda hedefler belirle-
yerek her nerede olursa olsun sivil toplumun temel sorunları ulusal 
ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek için faaliyet göstereceğiz.

Karadeniz Bölgesi’nde, kadın hakları başta olmak üzere tüm in-
san hakları alanında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde BIZ DE 
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VARIZ Derneği’nin önemli rolünü bir kez daha ortaya koyarak, işbu 
planın BIZ DE VARIZ Derneği’nin faaliyetlerinde yol gösterici bir kı-
lavuz olmasını temenni ediyoruz.

Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen üyelerimize, çalı-
şanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz... 

BIZ DE VARIZ Derneği 
Yönetim Kurulu
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GELECEĞE BAKIŞ

Stratejik yönetim, hayal edilen geleceğe nasıl ve hangi yollardan 
ulaşılacağını gösteren bir pusula niteliğindedir. Bu pusula bizler için 
geleceğe bir bakış sağlayacak ve ulaşmayı arzu ettiğimiz vizyona giden 
yolda rehber olacaktır. Bu yolculuğun bize ve çevremize değer katma 
fırsatı sunacağı ve sonunda bizlere ulusal ve uluslararası emsal bir Sivil 
Toplum Örgütü olmanın haklı gururunu yaşatacağı inancındayız.
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1. MİSYON, VİZYON, DEĞERLER ve ILKELER, 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,
8) Çıkar Çatışmaları,
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9) Diğer Kurumlarla İlişkiler,
10) Topluma Karşı Sorumluluklar,
11) Güçlü İletişim,
12) Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda-

ki misyon
13) Çevreye duyarlılık

Bu değerler:
Dürüstlük ve Güvenilirlik: Dürüstlük ve güvenilirlik, derneği-

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

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

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

Küresellik: Sivil toplum ve insan hakları alanında başka ülke ye-
rel, bölgesel ve ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip olan ve karşılıklı 
yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan BİZ 
DE VARIZ Derneği, Sivil toplum ve insan hakları alanında dünya ça-
pında faaliyet gösterecek küresel bir organizasyon oluşturmayı, böyle 
bir organizasyonun parçası olarak meseleleri küresel ölçekte görmeyi, 
küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi, etkili ve 
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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 ça-
tışması doğmaması için, kişisel faaliyetlerimizin ya da ilişkilerimizin 
dernek çıkarlarını en iyi şekilde gözetme becerimizi etkilemesine izin 
vermeyiz.

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

Topluma Karşı Sorumluluklar: BİZ DE VARIZ Derneği, faa-
liyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi için belirli bir toplumsal değeri 
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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. 

BİZ DE VARIZ Derneği’nin her mensubu aşağıdaki sorumluluk-
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lara sahiptir:
	BİZ DE VARIZ Derneği’ne ait bütün kayıtların yalnızca fi-

nansal kayıtlar değil, aynı zamanda öğrenci notları ve devam 
kayıtları, gider raporları ve mesai kartları gibi bütün elektro-
nik veya matbu kayıtlar dâhil olmak üzere ilgili vakayı veya 
işlemi doğru ve adil bir şekilde yansıtmasının sağlanması,

 Hiçbir dokümanın tahrif edilmemesi,
 Bütün finansal işlemlerin ilgili hesap, muhasebe dönemi için-

de kaydileştirilmesi,
	Dâhili bütün finansal kontrollerin uygulanması,
 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,
	Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekaniz-

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

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

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

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

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 geliştirilebi-

lecek çözüm mekanizmaları üzerine faaliyetlerde bulunarak 
İnsan hakları mücadelesine yeni ve yaratıcı bir soluk getirme-
yi hedefleyen etkinliklerde bulunmak, 

Hukukun Üstünlüğü
 Demokrasinin temelinde hukuk devleti düşüncesi yatar, hu-

kukun üstünlüğü aynı zamanda insan haklarının korunma-
sının tek etkili yoludur. BİZ DE VARIZ Derneği, hukukun 
üstünlüğünün kurumsallaşmasına, ifade ve örgütlenme öz-
gürlüğü ve özellikle dernek kurma özgürlüğünün sağlanma-
sına 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 yap-

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

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

gelli 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 araş-
tırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kur-
mak,
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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 ala-

bilme, kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksini-
mi karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projele-
re 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,
 Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka aykırı olmayan 

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

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

 Projelere ilişkin olarak seyir, sonuç ve etki değerlendirmesin-
de ölçülebilir göstergeler kullanır,

 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 Güçlendi-
rilmesi Komitesi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Komitesi, Hukukun Üs-
tünlüğü Komitesi, Çokkültürlülük Komitesi, Çevre Koruma Komitesi, 
Kültürel ve Sanatsal Hakları Komitesi, Gençlik çalışmaları Komitesi, 
Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar Komitesi, Mülteci Hakları çalış-
malar Komiteleri; Tematik çalışmalarda rapor hazırlayarak lobi çalış-
maları yapan uzman komitelerdir;  Gönüllüler ise dernek faaliyet ve 
çalışmalarında gönüllü olarak yer almak isteyenleri ifade etmektedir.

2.3. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetleri
Yirmi birinci yüzyılda küreselleşmenin birinci aktörü sivil top-

lumdur. Çünkü artık ülkelerin, çoğu sorunlarını kendi içlerinde ve 
kendi olanaklarıyla 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 kararı, hem derinleşme ve belirginleşme sürecini semboli-
ze etmiş, hem de o dönem¬de Britanya Dışişleri Bakanı Jack Straw’un 
vurguladığı gibi, “Avrupa ve uluslararası top¬lum için tarihî nitelikte 
bir karar” olmuştur. AB katılım müzakerelerinin başlamasıyla Kopen-
hag kriterlerinin de gerekliliklerini yerine getirmek durumunda olan 
Türkiye, bireysel hak ve özgürlükler, insan hakları, kültürel haklar gibi 
alanlarda gelişme ve derinleşme göstermiştir. BİZ DE VARIZ Derneği, 
üstlendiği misyon ile Kopenhag kriterlerinin uygulanması ve Karade-
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niz Bölgesinde farkındalığının sağlanması için bir çok uluslararası ça-
lışmaya imza atmıştır. 

BİZ DE VARIZ Derneği’nin bu çalışmalarını başta Avrupa Birli-
ği (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 (DEF-

RA),
- Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği,
- Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği,
- İsveç İstanbul Başkonsolosluğu,
- Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. gibi saygın kurumlar desteklemiştir.
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3. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

3.1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

3.1.1. Stratejik Planlama Ekibi
BİZ DE VARIZ Derneği, 2022-2027 Stratejik Planı hazırlık ça-

lışmaları Avrupa Birliği ve BM Kadın Birimi’nin desteği ile organize 
edilen Strateji Arama Toplantıları ile başlamıştır. Strateji Arama Top-
lantıları 29.12.2021 tarihinde başlamış ve 08.01.2021 tarihinde tamam-
lanmıştır. Toplantılara 64 paydaş katılmıştır (Strateji arama toplantı fo-
toğrafları ekte sunulmuştur). Stratejik Planın hazırlık çalışmaları, BİZ 
DE VARIZ Derneği üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri arasında oluş-
turulan Stratejik Planlama Ekibi tarafından yürütülmüştür. Planlama 
çalışmasının kritik aşamalarında yönetim kurulunun görüş ve önerile-
rine de başvurulmuştur.

BİZ DE VARIZ Derneği 2022-2027 Stratejik Planı 10.01.2022 ta-
rihli yönetim kurulu toplantısında onaylanmıştır.

3.1.2. Stratejik Planlama İş Akışı 
Stratejik planlama sürecinde yer verilen analiz ve çalışmalar izle-

yen grafikte gösterilmektedir. 

 

 
Benchmark Analiz 

Türkiye’deki dernek ve vakıf örnekleri 

Önceki Dönem 
Stratejik Planın 
Gözden Geçirilmesi 

Performansın Değerlendirmesi 
Eksik unsurların gözden geçirilmesi 

 
GZFT Analizi 

- Önceki dönemle GZFT unsurlarının kıyaslanması 
- Yeni gelişme ve trendler 
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• Hedef ve hedef metinlerinin oluşturulması 
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Performans 
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• Gösterge bazında plan dönemi sayısal 
hedefleri 
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3.2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

3.2.1. 2016-2021 Dönemi Stratejik Planın Değerlendirmesi 
BİZ DE VARIZ Derneği, 2016 yılı sonu itibariyle Yönetim Ku-

rulu ve Denetleme Kurulu işbirliği ile sivil toplum savunuculuk vizyo-
nunu uygulamaya dönüştürecek adımlar için temel strateji belgesi olan 
2016-2021 BİZ DE VARIZ Derneği Kurumsal Stratejik Planını hazır-
lamıştır. Hazırlanan plan 5 yıl boyunca kuruluşun gelişim sürecine 
rehberlik etmiş ve tüm faaliyet planları ile bütçe çalışmaları mümkün 
olduğunca stratejik plan ana stratejileri ve stratejik amaçlar dâhilinde 
oluşturulmuştur.

2016-2021 Stratejik Planında strateji çerçevesini oluşturmak 
üzere 10 adet “ana strateji” belirlenmiştir. Bu ana stratejiler aşağıda sı-
ralanmaktadır:

1- Kurumsal yapılanma
2- Çevre sorunlarına bilimsel temelli yaklaşımlar geliştirme
3- Karadeniz Bölgesinde teşkilatlanma
4- Toplumla iletişimde tüm mecraların etkin kullanımı
5- Eğitim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması
6- BİZ DE VARIZ Derneği’nin tüm eğitim katmanlarında yay-

gınlaştırılması
7- Uluslararasılaşma
8- Savunuculuk çalışmalarının arttırılması
9- Etkinlik yönetiminin yeniden yapılanması
10- Paydaşlarla daha etkin işbirliği

Ana stratejilerin ölçümüne yönelik planda 46 gösterge bulun-
maktadır. 10 stratejik alanının 3’ünde (BİZ DE VARIZ Derneği’nin tüm 
eğitim katmanlarında yaygınlaştırılması, Uluslararasılaşma ve Paydaş-
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larla daha etkin işbirliği) hedeflenen tam olarak gerçekleştirilmiş, 2 
alanda (Eğitim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması, Savunuculuk 
çalışmalarının arttırılması) önemli düzeyde başarı sağlanmış, kalan 5 
göstergede ise belli bir seviyede başarı sağlanmakla birlikte iyileşmeye 
açık alanlar olduğu görülmüştür. Göstergelerin ise % 55’inde beklenen 
ilerleme sağlanmış, %35’inde ise istenilen düzeyde olmamakla birlikte 
aşama kaydedilmiştir. Genel olarak planın uygulama dönemi sonunda 
hedeflediği başarıya ulaştığı söylenebilir. 2016-2021 kurumsal stratejik 
plan dönemi BİZ DE VARIZ Derneği’nde yoğun bir gelişme trendinin 
izlendiği bir dönem olmuştur.

Bu süreçte kurumda stratejiler dahlinde yaşanan temel değişim 
alanları aşağıda listelenmiştir.

1.  İnsan kıymetleri sisteminin kurulması ve genişleyen kurum-
sal yapı: Derneğin büyüme trendi gelişen insan kıymetleri sis-
temi ile desteklenmiş ve BİZ DE VARIZ Derneği’nin büyüme 
süreci istikrarlı olarak stratejik plan döneminde devam etmiş-
tir. Bu kapsamda 2016 yılı sonunda 2 çalışanla ilerleyen süreç 
2017 yılı sonunda 3 çalışana, 2018 yılında 5 çalışan, 2019 yılı 
sonunda 7 (2 tam zamanlı, 5 yarı zamanlı) çalışana, 2020 yı-
lında toplam 9 (3 tam zamanlı, 6 yarı zamanlı) çalışana, 2021 
yılında toplam 10 (6 tam zamanlı, 4 yarı zamanlı) çalışana 
ulaşmıştır.

2.  Teknik Altyapı İmkânlarının Güçlendirilmesi: Büyümenin 
teknik açıdan desteklenmesi ve yönetiminde stratejik hedefler 
dâhilinde BİZ DE VARIZ Derneği’nde Süreç Yönetim Sistemi 
(Ensemble), Performans Yönetim Sistemi (QDMS), Entegre 
Yönetim Sistemi, Gönüllü ve Üye Yönetimi (CRM), Kurum-
sal Kaynak Planlama (ERP), Personel Devam Kontrol Sistemi 
(PKDS) kullanılmaya başlanacaktır.

3.  Karadeniz Bölgesinde Örgütlenme: Karadeniz Bölgesi’nde ör-
gütlenmek için ön çalışmalar yapılmıştır.

4.  BİZ DE VARIZ Derneği’nin Yayınlarının Etkinleştirilmesi: 
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Derneğin savunuculuk çalışmalarının artırılması ve bilimsel 
temelli yaklaşımlar geliştirilmesi stratejisi dâhilinde BİZ DE 
VARIZ Yayınları stratejik plan döneminde faydalı bir araç 
olarak kullanılmıştır. Plan başlangıcı itibariyle derneğin bu 
alanda bir yayını bulunmazken 2021 yılı sonuna kadar BİZ 
DE VARIZ Derneği yayınlarından 16 eserin oluşturulması 
sağlanmıştır.

5.  Proje ve Program Yönetiminin Sağlanması: Paydaşlarla işbir-
liği araçlarından birisi olarak görülen proje yönetimi dâhilin-
de stratejik plan döneminde dernek bünyesinde 11 fon proje-
si uygulanmışken 2021 sonu itibariyle bu sayının 16 projeye 
ulaştığı görülmektedir. Ayrıca BİZ DE VARIZ Derneği’nin 
geliştirdiği destek programları dâhilinde 11 proje desteklene-
rek Karadeniz Bölgesi illerinde uygulanmıştır. Bu açıdan BİZ 
DE VARIZ Derneği, Karadeniz Bölgesi’nde destek programı 
uygulayan az sayıdaki STÖ’ler içerisinde yerini almıştır. Plan 
döneminde kurumun ekosistemdeki işbirliği süreci kısıtlı bir 
yapıdan 12’den fazla protokol ile yoğun çalışmanın sergilen-
diği bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu çerçevede 2016-2021 kurumsal stratejik planı BİZ DE VARIZ 
Derneği için birçok alanda gelişimin görüldüğü ve derneğin onuncu 
yılına doğru vizyonuna ulaşabilmesi için gerekli altyapının tamamlan-
dığı bir dönem olmuştur.

3.2.2. Benchmark Analizi
BİZ DE VARIZ Derneği, son yıllarda lobicilik ve savunuculuk 

alanındaki etkinliği, hem kurumsal yapılanma hem de fonksiyonlarını 
geliştirmesi sayesinde artmıştır. Bu çerçevede derneğimiz 2016 yılın-
da gönüllü ve üye ile temsilcilik sayısını artırmış, faaliyetleri nitelik ve 
nicelik yönünden gelişmiş ve toplumun her kesimine ulaşabilecek yet-
kinliğini güçlendirmiştir. Örneğin, 2016 yılında 8 olan gönüllü sayısı, 
2021 yılında 14 kişiye yükselmiştir. Bunun yanında etkinlik yapılan il 
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sayısı ve üniversitelerde yapılan etkinlik sayısında önemli gelişme ya-
şanmıştır. Bununla birlikte, faaliyetlerindeki artış ve çeşitlenmeye göre 
gönüllü sayımızda artışla birlikte derneğimizin kapasitesinin geliştiril-
mesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Stratejik Planın gelişme eksenlerinin daha gerçekçi ve ulaşılabi-
lir tespit edilmesine katkı sunması açısından, iyi uygulamaların tespit 
edilmesi ve standartların belirlenmesi amacıyla başarılı performansa 
sahip benzer Sivil Toplum Örgütlerin kurumsal yapısı, faaliyetleri, iş 
yapma biçimlerine bir benchmark/kıyaslama çalışması çerçevesinde 
bakılmıştır. Benchmark çalışmasında 7’i yurtdışı ve 19’sı yurtiçi olmak 
üzere 26 adet Sivil Toplum Örgütü incelenmiştir.

Benchmark/kıyaslama çalışması çerçevesinde incelenen Sivil 
Toplum Örgütleri:

 

Yurt dışı Sivil Toplum Örgütleri

1. Gender Studies, o.p.s.
2. Estonian Disabled Women’s Association
3. Lithuanian Women’s Society
4. Civic Alliance-Latvia, Latvia
5. Association of German Educational Organizations (AdB), Germany
6. LIFE e.V., Germany
7. Fundació Societat i Cultura, Spain

Yurt içi Sivil Toplum Örgütleri

Kaynak Geliştirme Temelli Benchmark
1. İHD
2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
3. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
4. KAMER Vakfı
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5. KADEM Vakfı: Kadın ve Demokrasi Vakfı
6. Kaçed Derneği

Gönüllülük Temelli Benchmark
1. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
2. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
3. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)
4. TOÇEV
5. Oy ve Ötesi
6. AKUT

Kurumsal Yapı Temelli Benchmark
1. STGM
2. Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) 
3. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği TÜSEV
4. LÖSEV
5. Engelli Kadın Derneği
6. TEMA

Bu incelemede:
•	Kurumsal	yapısı/hukuksal	statüsü
•	Üye/Gönüllü	Sayısı	ve	Yönetimi
•	Gelir	Durumu/Kaynak	Geliştirme	Kapasitesi
konuları üzerinde durulmuştur. Yürütülen benchmark analiz ça-

lışmasında Stratejik Planın gelişme eksenleri yönünden ulaşılan girdiler:

Kurumsal Yapı
•	 Savunuculuk	alanında	ilgili	diğer	STK’ları	kurumsal	faaliyet-

lere katarak bir çatı örgüt olmak,
•	 Etkin	gönüllü	yönetimi	ile	faaliyetleri	katılımcı	süreçlerde	be-

lirlemek,
•	 Mali	konularda	bağımsız	dış	denetim	yaptırarak	bulgularını	
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kamuoyuna sunmak,
•	 Sponsor	bulmak,	diğer	uluslararası	kuruluşların	sağladıkları	

fonlara ulaşmak ve uluslararası işbirliklerini yürütmek üzere 
özel bir proje birimi kurmak,

•	 LIFE	e.V,	Civic	Alliance-Latvia,	Latvia	ve	Association	of	Ger-
man Educational Organizations (AdB) önemli miktarda AB 
fonlarını kullanan uluslararası STK’lar ile yurtiçinde ve yurt-
dışında işbirlikleri geliştirmek.

Gönüllü Yönetimi ve İşbirlikleri
•	 Doğrudan	sahada	faaliyet	yürüten	STÖ’ler	ile	işbirlikleri	ge-

liştirerek katılımcılığı geliştirmek ve aktif gönüllü sayısını ar-
tırmak,

•	 Gönüllülerin	bağlılığını	artıracak	faaliyetler	organize	etmek,
•	 İl	ve	bölge	gönüllü	toplantıları	düzenleyerek	yıl	içinde	yapıla-

cak faaliyetlerini planlamak,
•	 Yurtdışından	STÖ’ler	 ile	ülke	 sınırlarını	 aşan	ortak	projeler	

yürütmek,

Kaynak Geliştirme
•	 Bağış	ve	yardımları	artırmak	amacıyla	bağışçıların	adına	burs	

veya özel bir faaliyet için fon kurmak,
•	 Etik	değerler	ve	iç	denetim	konulu	bir	birim	kurmak,	bu	biri-

min faaliyetlerinin denetleme kurulu tarafından denetlenerek 
kamuoyu ile paylaşmak,

•	 AB	ve	BM	gibi	uluslararası	kuruluşların	kaynaklarından	daha	
çok faydalanmak.

Yukarıda belirtilen Stratejik Planın gelişme eksenleri yönünden 
ulaşılan girdilerden BİZ DE VARIZ Derneği’nin benchmark çalışması 
kapsamında izleyen dönemde kurumsal yapısına yönelik olarak değer-
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lendireceği temel alanlar aşağıda sıralanmıştır:
•	 Gönüllü	sayısındaki	artışın	sürdürülebilir	kılınması	ve	gönül-

lüleri harekete geçirecek sürdürülebilir gönüllü yönetimi ku-
rulması,

•	 Etik	değerler	ve	iç	denetim	konulu	bir	birimin	kurulması,
•	 Sivil	Toplum	araştırmalarının	desteklenmesi,
•	 STÖ	temsilcilerine	savunuculuk	konularında	eğitimi	ve	serti-

fikasyonun sağlanması,

3.2.3. Paydaş Analizi
Paydaş bir organizasyonun faaliyetlerinden doğrudan veya do-

laylı, olumlu veya olumsuz etkilenen ve organizasyonu etkileyen kişi 
ve gruplar olarak tanımlanmaktadır. Paydaşları; iç paydaşlar dış pay-
daşlar ve hedef kitle olarak sınıflandırılabilir. Stratejik planlama eki-
bi plan hazırlık sürecinde paydaş listesi önceliklendirme de dikkate 
alarak oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan liste dikkate alınarak 
paydaşların görüşlerine başvurulmuştur.

Paydaş Listesi:
Hedef Kitle: Bir sivil toplum örgütü olarak BİZ DE VARIZ Der-

neği’nin hedeflerine ulaşabilmesi için geniş bir paydaş kitlesi ile uyum 
içinde çalışabilmesi gereklidir. Bu paydaş kitlesi içinde en önemli yeri 
yararlanıcılar almaktadır. BİZ DE VARIZ Derneği’nin temel yararlanı-
cısı sivil toplumdur. Sivil toplumun içinde aktif vatandaşlığın özendi-
rilmesi, organize olması ve farkındalığının artırılması için en önemli 
hedef kitlesi kadınlar ve gençlerdir.

Kamu Kuruluşları: Karadeniz Bölgesi’nin sorunlarına çözüm 
üretmek için Kamu-STÖ işbirliği ve ortaklıkların kurulması çok önem-
lidir. Özellikle kadın hakları, cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet, çevre 
koruma ve sivil toplumun gelişmesi alanındaki kamu kuruluşları en 
önemli paydaşlarımızdır. Sivil toplum alanı ile ilişkilendirilebilecek hiz-
metleri bulunan kamu idareleri, paydaşlarımız arasında yer almaktadır.
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Yerel ve bölgesel politika oluşturmadaki paydaşlarımız:
1. Muhtarlar
2. Belediyeler
3. Karadeniz Bölgesi il sivil toplumla ilişkiler müdürlükleri
4. Okullar
5. Üniversiteler

Medya Kuruluşları: Hizmetlerimizden yararlanıcıların haber-
dar olabilmeleri için medya kurumlarının desteği önem taşımaktadır. 
Bu kuruluşlar:

•	Medya	takip	ve	medya	planlama	kuruluşları
•	Dergi	yayın	grupları
•	Medya	ve	basın	kuruluşları
•	Medya	ajansları
•	Ajanslar

STÖ’ler: Savunuculuk ve lobicilik alanında diğer sivil toplum 
örgütleri ile de işbirlikleri gerekmektedir. Bu çerçevede tematik olarak 
yoğun işbirliği sağlanan STÖ çalışma alanları şunlardır:

•	Kadın	konulu	STÖ’ler
•	Hak	temelli	çalışan	STÖ’ler
•	Ekoloji	konulu	STÖ’ler
•	Gençlik	ve	Eğitim	ile	ilgili	STK’lar
•	Meslek	örgütleri
•	Kültür	ve	sosyal	yaşam	ile	ilgili	STK’lar
•	Sivil	toplumu	geliştirmeye	yönelik	örgütler

Destek Sağlayanlar: BİZ DE VARIZ Derneği, sivil toplum örgü-
tü olarak pek çok kişi ve kurum tarafından desteklenmektedir. Destek 
sağlayanların BİZ DE VARIZ Derneği’nden beklentileri hedeflerimizin 
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oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.
•	Bağışçılar
•	Sponsorlar
•	Proje	fonu	sağlayan	organizasyonlar

İç Paydaşlar: BİZ DE VARIZ Derneği iç paydaşlar açısından 
kamu ve özel sektör kuruluşlarından farklılık göstermektedir. BİZ DE 
VARIZ Derneği’nin başarısı gerek profesyonel gerek gönüllülerin kat-
kısı ile sağlanabilir. Bu anlamda iç paydaşların farklılaşan beklentileri 
stratejik plan açısından önemlidir.

İç paydaşlarımız:
•	Yönetim	Kurulu
•	Denetim	Kurulu
•	Üyeler
•	Gönüllüler
•	Gençlik	Komitesi
•	Etik	Değerler	ve	Açık	Yönetişim	Komitesi
•	Proje	hazırlama	ve	geliştirme	komitesi
•	Çevre	Hakları	Komitesi
•	Engelli	Komitesi
•	Çalışanları	

Paydaş Görüşleri
Stratejik plan hazırlıkları çerçevesinde durum analizin önemli 

bir alt süreci olan paydaşların derneğe ilişkin görüş ve değerlendir-
meleri çeşitli araçlar kullanılmak suretiyle alınmıştır. Toplumun BİZ 
DE VARIZ Derneği ve savunuculuk konusundaki algısının tespiti 
için kapsamlı bir algı anketi çalışması yürütülmüştür. BİZ DE VARIZ 
Derneği’ne danışanların memnuniyet düzeyi ve beklentilerin belirlen-
mesi için “Danışan Memnuniyet Anketi” uygulanmıştır. Üyelerin ve 
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gönüllülerin memnuniyet ve beklentileri, Yönetim Kurulu, Denetim 
Kurulu, Gençlik Komitesi, Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi, 
Proje hazırlama ve geliştirme komitesi, Çevre Hakları Komitesi, En-
gelli Komitesi ve dernek çalışanlarının 2022-2027 stratejik plan döne-
mine ilişkin öncelikleri odak grup çalışmaları ve yüz yüze görüşmeler 
ile belirlenmiştir. Bunun yanında BİZ DE VARIZ Derneği’nin çalış-
malarında işbirliği içinde çalışılan kuruluşlarla yüz yüze görüşmeler 
sürdürülmüştür. Alınan paydaş görüşleri stratejik planlama danışmanı 
tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve kurumsal hedefleri-
mize yansıtılmıştır.

3.3. GÜÇLÜ - ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR - TEHDİTLER 
Stratejik planlama sürecinde strateji belirlemede durum analizi 

çalışmasında yararlanılan temel yöntemlerden biri GZFT (güçlü yön-
ler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizidir. 2022-2027 Stratejik 
Plan çalışmalarında GZFT unsurlarının belirlenmesinde çalışanlar ve 
yöneticilerin görüşleri yanı sıra paydaşların görüşleri de dikkate alın-
mıştır. GZFT unsurlarının değişimi 2016-2021 Stratejik Plan dönemi 
ile ayrıca çalışma sürecinde karşılaştırılmıştır. BIZ DE VARIZ Derne-
ği’nin temel güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri aşağıda başlık-
lar halinde sıralanmıştır. GZFT ile Stratejik Hedef eşleşmeleri de Ek 
1’de verilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER
G1 BİZ DE VARIZ Derneği’nin köklü ve güvenilir bir STÖ olması

G2 Karadeniz Bölgesi Kamu kurum ve kuruluşlarında kabul görmesi ve bu ku-
rumları ile işbirlikleri

G3 Yönetimin profesyonel bakış açısına sahip olması

G4 Yönetimde geçmişten geleceğe bağ kuran, demokratik ve katılımcı yönetim 
geleneğinin olması

G5 Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi
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G6 Yeterli ekipmana/donanıma sahibi olması

G7 Çalışanların /insan kaynağının nitelikleri

G8 Sosyal medyada çok etkin olması

G9 bizdevarizdernegi.org web sitesi

G10 Gönüllük Stratejisi için altyapı oluşturulmuş olması 

G11 İletişim Stratejisi için altyapı oluşturulmuş olması

G12 Projelerin Etki değerlendirme Analizi için altyapı oluşturulmuş olması 

G13 Derneğin Etik İlke ve Kuralları kitapçığı için altyapı oluşturulmuş olması

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 perspektiften yürü-
tülme ihtiyacı

Z3 Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği

Z4 BİZ DE VARIZ Derneği’nin gelişen faaliyetleri içerisinde toplumla iletişim 
süreçlerinin geliştirilme ihtiyacı

Z5 Tanıtıma önem verilmesine rağmen dernek düzeyindeki tanıtım faaliyet-
lerinin yetersiz olması

Z6 Merkez binasında seminer ve eğitim programlarını karşılayacak fiziki or-
tamının yetersiz olması

Z7 Orta ve büyük ölçekli projelere kaynak oluşturma güçlüğü

Z8 Şube yâda temsilciliğin olmaması

Z9 Lobi faaliyetlerindeki yetersizlik
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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 farkındalığın ve 
bilgi seviyesinin artmasıyla oluşan güçlü beklentisi

F4 Dernek iç yönetişim denetleyen bağımsız şeffaflık mekanizmasının (Etik 
Değerler ve Açık Yönetişim Komitesi) olması

F5 Dernek yönetiminin dernek alt yapısının geliştirmeye istekli ve kararlı ol-
ması

F6 Dernek çalışanlarının kendini geliştirmeye yönelik istekli ve kararlı olması 

F7 Sosyal medya (internet) ve görsel gelişimi

F8 bizdevarizdernegi.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 kalması

T4 Uluslararası ilişkiler için vize konusunun zorlaşması/sürecin uzaması 

T5 İşbirliği yapılabilecek medya kuruluşları üzerindeki oluşan siyasi baskı
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3.4. ANA STRATEJİLER, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

1.Ana Strateji: Kadın Çalışmaları:

1.1. Stratejik Hedef: CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Önlenmesi) dahil Uluslararası sözleşmelerin doğrudan uy-
gulanmasını sağlamak, kadın hakları ve sorunlarını ilgilendiren konu-
larda açılmış / açılacak davalara katılma talebinde bulunmak, gerekli 
görüldüğü taktirde dava açmak,

1.2. Stratejik Hedef: Kadına yönelik şiddet, aile hukuku ve kadı-
nın yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde adalete erişimini kolaylaştırmak, 
adaletin tesisi için taraf olmak, hukuki destek ve danışma hizmeti vermek,

1.3. Stratejik Hedef: Kadınların toplumsal, ekonomik ve siya-
sal yaşama katılımlarını önleyen kültürel engeller konusunda bilinç ve 
duyarlılık geliştirme, bu engellerin aşılmasına yönelik bilgilendirme ve 
kamuoyu oluşturma,

1.4. Stratejik Hedef: Kadınlara sosyal, psikolojik danışmanlık 
hizmetleri sunmak, 

1.5. Stratejik Hedef: Hak ihlallerinin önlenmesi için koruyucu, 
eğitici, farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak,

1.6. Stratejik Hedef: Eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve projeler 
yapmak, yürütmek, 

1.7. Stratejik Hedef: Eğitimler, toplantılar, medya, festivaller, sa-
nat, kültür ve sokak etkinlikleriyle halkla ilişkileri ve iletişim ağı olu-
şumlarını organize etmek,

1.8. Stratejik Hedef: Farkındalık yaratma kampanyaları ve çalış-
ma ziyaretlerinin yapmak,

1.9. Stratejik Hedef: Kadınlara yönelik bire bir rehberlik hiz-
metlerinin sağlamak,

1.10. Stratejik Hedef: Kamu kurumları, üniversiteler, hastane-
ler, ulusal ve uluslararası alanda kadın konusunda çalışmalar yapan 
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sivil toplum kuruluşu veya oluşumları ve diğer kurum ve kuruluşlar 
ile işbirliği, dayanışma, ortak çalışmalar yürütmek ve gerekli diğer faa-
liyetleri gerçekleştirmek.

1.11. Stratejik Hedef: Bildiri, bülten, kitap, gazete, dergi, kata-
log, broşür, afiş, elektronik ortamda süreli /süresiz yayın yapmak, rad-
yo, televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak.

Hedef 
Kodu

Performans
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

1.1

CEDAW (Kadınlara Kar-
şı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi) konulu 
seminerler

adet 2 10

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.1

CEDAW (Kadınlara Kar-
şı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi) konulu 
seminer katılıcıları

Kişi/yıl 75 300

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.2,1.5 
1.6,1.8

Kadın konulu proje 
çalışması (Kadın hakları, 
cinsiyet eşitliği, farkın-
dalık)

adet 4 20

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.2 Kadına yönelik şiddet 
konulu proje hazırlığı adet 1 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.3 Kadın girişimcilik konu-
lu proje geliştirmek adet 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.6
Kadın STÖ’lerini bir 
araya getirecek platform 
ve ağ oluşturulması

Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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1.7
Kadınlar ve kadın hakla-
rı savunucuları arasında 
bir iletişim ağı kurmak

adet 1 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.7 Kadın konulu festival 
organizasyonu adet 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.2,1.5
1.6,1.7

 1.8

Kadın konulu uluslara-
rası proje ortaklıkları 
(Çevre, Kadın hakları, 
cinsiyet eşitliği, farkın-
dalık)

adet 4 6

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.2,1.5 
1.6,1.7

1.8

Kadın konulu ulusal/
bölgesel/yerel proje or-
taklıkları (Çevre, Kadın 
hakları, cinsiyet eşitliği, 
farkındalık)

adet 4 10

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.2,1.5 
1.6,1.7

1.8

Hak ihlallerinin önlen-
mesi için koruyucu, eği-
tici, farkındalık yaratıcı 
çalışmalar yapmak

adet 6 25

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.2,1.5 
1.6,1.7

1.8

Hak ihlallerinin ön-
lenmesi için koruyucu, 
eğitici, farkındalık yara-
tıcı çalışmalarına katılan 
katılımcı sayısı

Kişi/yıl 280 650

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.9
Kadınlara sosyal, 
psikolojik danışmanlık 
hizmetleri sunmak

Kişi/yıl 12 60

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.9
Koruyucu hukuk konu-
sunda etkin bir mekaniz-
ma sağlamak

adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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1.9

Avukat, psikolog, pe-
dagog, sosyal çalışmacı, 
doktor, idari personel 
vb. istihdam etmek, bu 
kişilerin uzmanlık alan-
larına dayalı konularda 
hizmet vermek

Kişi/yıl 4 30

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.9

Kadına yönelik şiddet, 
aile hukuku ve kadının 
yasal statüsü ve gerekli 
diğer hallerde adalete 
erişimini kolaylaştırmak, 
adaletin tesisi için taraf 
olmak, hukuki destek ve 
danışma hizmeti vermek

Kişi/yıl 12 60

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.10
Kadınlar hakları konulu 
eğitim çalışmaları için 
üniversite işbirliği

adet 1 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.10

Akademi, okul, derslik, 
yurt, konukevi, pansiyon, 
kitaplık, okuma odaları, 
kültür ve sanat evi açmak 
ya da açtırmak

adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.11 Kadın Hakları Konulu 
broşür yayını adet 5 20

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.11 Kadın Hakları Konulu 
poster yayını adet 5 20

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

1.11 Kadın Hakları Konulu 
eğitim seti yayını adet 250 700

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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2. Ana Strateji: Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci
2.1. Stratejik Hedef: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu 

süreci, kapsamında AB üye, aday ve işbirliği yaptığı ülkeler ile ortak 
projeler yapmak, kültür, sanat, sivil toplum diyaloğu, çevre koruma iş-
birliği, gençlik çalışmaları, kadın hakları çalışmaları, dezavantajlı gu-
rupların hakları, bilgi yarışmaları, festivaller, forumlar, eğitimler, ça-
lıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağları, konferanslar ve seminerler 
gerçekleştirmek, 

2.2. Stratejik Hedef: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu 
süreci, kapsamında uluslararası projeler yürütmek; yerel, bölgesel, ulu-
sal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak,

2.3. Stratejik Hedef: Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Arasında 
Sivil Toplum Diyaloğu’nun gerçekleştirmek için AB üyesi ve aday ülke 
sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütmek; bilgi yarışmaları, 
festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim 
ağları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek, 

2.4. Stratejik Hedef: Avrupa Birliği sürecine sivil toplum inisi-
yatiflerinin aktif katılımını sağlamak ve bu alanda bir “sivil gündem” 
oluşturmak için faaliyetlerde bulunmak. 

Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

2.1
2.2
2.3
2.4

Türkiye’nin 
Avrupa Bir-
liği’ne kültür 
ve sanat 
alanında 
entegrasyo-
nu sürecini 
destekleye-
cek proje 
sayısı

Adet 3 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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Türkiye’nin 
Avrupa 
Birliği’ne 
demokrasi ve 
hukuk üstün-
lüğü alanında 
entegrasyonu 
sürecini 
destekleyecek 
proje sayısı

Adet 2 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

 Türkiye’nin 
Avrupa 
Birliği’ne 
kadın hakları 
ve toplum-
sal cinsiyet 
alanında 
entegrasyo-
nu sürecini 
destekleyecek 
proje sayısı

adet 3 7

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

Türkiye’nin 
Avrupa Bir-
liği’ne çevre 
ve ekoloji 
alanında 
entegrasyo-
nu sürecini 
destekleyecek 
proje sayısı

adet 1 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

2.4

“sivil 
gündem” 
ve oluştur-
mak için 
farkındalık 
çalışmalarına 
katılan sayısı

Kişi/yıl 890 1600

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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3. Ana Strateji: Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendi-
rilmesi

3.1. Stratejik Hedef: Yurttaşların toplumsal hayata ve sivil top-
lum alanına katılımını destekleyerek yerel demokrasiyi güçlendirmeyi 
hedefleyen, daha özel olarak da sivil toplum inisiyatiflerinin yerel yö-
netimlerle işbirliğini ve belediyeler arası ortaklıkları teşvik edilmesi, 

3.2. Stratejik Hedef: Şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında 
yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine ve yerel halka anlatmak için 
faaliyetler gerçekleştirmek,

3.3. Stratejik Hedef: Sivil Toplum Örgütlerine kapasite artırımı 
yapabilmeleri için ortak projeler yürütmek ve farkındalık yaratmak, 

3.4. Stratejik Hedef: AB üyelik sürecindeki son gelişmeleri Sivil 
Toplum Örgütlerine anlatılması için projeler yürütmek, 

Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

3.1

Yerel 
Demokra-
si ve Sivil 
Toplumun 
Güçlendi-
rilmesi için 
STK-Kamu 
işbirliğini 
geliştirecek 
projelerin 
üretilmesi

adet 2 5

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

3.2

Şeffaflık, 
hesap 
verebilirlik 
ve saydanlık 
konusunda 
geliştirilen/
geliştirilecek 
proje sayısı 

adet 0 3

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler 
ve Açık 
Yönetişim 
Komitesi
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3.3

STÖ’lere 
savunuculuk 
ve lobicilik 
alanında 
kapasite 
artırma 
konusunda 
eğitimlerin 
verilmesi 
için projeler

adet 1 4

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

3.4

AB üyelik 
sürecin-
deki son 
gelişmeleri 
Sivil Toplum 
Örgütlerine 
anlatılması 
için yürütü-
len projeler 

adet 1 4

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler 
ve Açık 
Yönetişim 
Komitesi

4. Ana Strateji: İnsan Hakları ve Yurttaşlık
4.1. Stratejik Hedef: İnsan hakları alanındaki ihlalleri gidermek 

için geliştirilebilecek çözüm mekanizmaları üzerine faaliyetlerde bulu-
narak insan hakları mücadelesine yeni ve yaratıcı bir soluk getirmeyi 
hedefleyen etkinliklerde bulunmak, 

Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

4.1

İnsan Hakları 
konulu 
yürütülen/
yürütülecek 
proje sayısı

adet 17 35
BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün komisyonları

4.1
İnsan Hakları 
konulu çalıştay 
sayısı

adet 24 80

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin Etik 
Değerler ve Açık 
Yönetişim Komitesi
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4.1

İnsan Hakları 
konulu 
farkındalık 
çalışma sayısı

adet 24 80
BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin bütün 
komisyonları

4.1
İnsan Hakları 
konulu eğitim 
semineri sayısı

adet 24 80
BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin bütün 
komisyonları

4.1

İnsan Hakları 
konulu eğitim 
seminerine 
katılan/
katılacak 
katılımcı sayısı

Kişi/yıl 900 2000
BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin bütün
komisyonları

4.1
İnsan Hakları 
konulu broşür 
sayısı

Adet 3000 6000
BİZ DE 
VARIZ Derneği’nin 
bütün komisyonları

4.1
İnsan Hakları 
konulu poster 
sayısı

Adet 1500 5000

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin Etik 
Değerler ve Açık 
Yönetişim Komitesi

4.1
 İnsan Hakları 
konulu eğitim 
seti sayısı

Adet 450 1500
BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin bütün 
komisyonları

5.Ana Strateji: Hukukun Üstünlüğü
5.1. Stratejik Hedef: Demokrasinin temelinde hukuk devleti 

düşüncesi yatar, hukukun üstünlüğü aynı zamanda insan haklarının 
korunmasının tek etkili yoludur. BİZ DE VARIZ Derneği, hukukun 
üstünlüğünün kurumsallaşmasına, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve 
özellikle dernek kurma özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak,

5.2. Stratejik Hedef: Sivil Toplum Örgütleri arası diyalog ve ile-
tişim ağları oluşturulması ve güçlendirilmesi yoluyla önyargıların ve 
kalıpların ortadan kaldırılmasına, ayrımcılığın önlenmesine ve buna 
karşı mücadelede kapasite geliştirilmesi, 
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Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu 
yürütülen/
yürütülecek 
proje sayısı

adet 3 35

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

5.1

 Demokrasi ve 
Hukukun Üs-
tünlüğü konulu 
çalıştay sayısı

adet 2 80

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler ve 
Açık Yönetişim 
Komitesi

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu 
farkındalık 
çalışma sayısı

adet 10 80

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu eğitim 
semineri sayısı

adet 5 80

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun Üstün-
lüğü konulu 
eğitim s
eminerine 
katılan/katılacak 
katılımcı sayısı

Kişi/yıl 150 500

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu broşür 
sayısı

Adet 500 2000

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu poster 
sayısı

Adet 300 1000

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler ve 
Açık Yönetişim 
Komitesi

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu eğitim 
seti sayısı

Adet 450 1500

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

5.1

Demokrasi ve 
Hukukun 
Üstünlüğü 
konulu 
uluslararası proje 
sayısı

Adet 1 5

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

5.2

STÖ’ler arası 
diyalog ve 
iletişim ağı 
oluşturulması

adet 1 4

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6. Ana Strateji: Çokkültürlülük 
6.1. Stratejik Hedef: Farklı kültürlerin barış içinde bir arada ya-

şamasını teşvik etmek ve kültürel hakların teminat altına alınması için 
gösterilen çabaları desteklemek,

6.2. Stratejik Hedef: Laz kültürü, edebiyatı, dili gibi Lazların öz 
kültürlerini temsil eden değerlerin korunması, canlandırılarak yaşatılma-
sı için ulusal ve uluslararası projeler ve festivaller, forumlar, eğitimler, ça-
lıştaylar, konferanslar, belgesel hazırlamak ve seminerler gerçekleştirmek,

Hedef 
Kodu

Performans
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

6.1 
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu yürütülen/
yürütülecek 
proje sayısı

adet 2 5

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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6.1 
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu çalıştay 
sayısı

adet 3 20

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6.1 
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu 
farkındalık 
çalışma sayısı

adet 2 20

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6.1 
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu eğitim 
semineri sayısı

adet 3 20

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler ve 
Açık Yönetişim 
Komitesi

6.1 
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu eğitim 
seminerine 
katılan/katılacak 
katılımcı sayısı

Kişi/yıl 600 2500

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6.1
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu broşür 
sayısı

Adet 3000 6000

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6.1
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu poster 
sayısı

Adet 1000 5000

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6.1
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu eğitim 
seti sayısı

Adet 2 500

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

6.1
6.2

Laz kültürü, 
edebiyatı, dili 
konulu harita

Adet 1 3

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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7. Ana Strateji: Çevre Koruma
7.1. Stratejik Hedef: Kadın ve Çevre, Toplumsal Cinsiyet ve 

Çevre, Kırsal Bölgelerdeki Kadınların Kalkınması, Sürdürülebilir Yeşil 
Kalkınma ve Kadın alanında projeler yapmak,

7.2. Stratejik Hedef: Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması,

7.3. Stratejik Hedef: Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık 
ve duyarlılık oluşturmak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak 
ve bu konuda ulusal ve uluslararası projeler yapmak,

7.4. Stratejik Hedef: Sürdürebilir kalkınma, Kırsal kalkınma, böl-
gesel kalkınma gibi konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, 

7.5. Stratejik Hedef: Alternatif enerji konularında çalışmalarda 
bulunmak ve haklı bilinçlendirmek 

7.6. Stratejik Hedef: Küresel ısınma iklim değişikliği konuların-
da ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, 

7.7. Stratejik Hedef: Eko-tarım (ekolojik tarım), eko-turizm 
(ekolojik turizm), doğa turizmi, konularında ulusal ve uluslararası 
projeler yürütmek,

7.8. Stratejik Hedef: Çevre sorunlarına diğer sivil toplum kuru-
luşlarıyla birlikte çözüm önerileri getirmek üzere işbirliği yapmak, sivil 
toplum kuruluşlarının bu amaçla düzenlediği faaliyetlerin ve yürüttü-
ğü projelerin takibini ve değerlendirmesini yapmak, 

Hedef 
Kodu

Performans
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

7.1

Kadın ve Çevre, 
Toplumsal Cinsiyet 
ve Çevre, Kırsal 
Bölgelerdeki 
Kadınların 
Kalkınması, 
Sürdürülebilir Yeşil 
Kalkınma ve Kadın 
alanında proje sayısı

Adet 3 6

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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7.1

Biyolojik 
çeşitliliğinin
korunması konulu 
tür posteri sayısı

Adet 2 6

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.2

Doğal 
kaynaklarının 
sürdürülebilir 
kullanımı konulu 
farkındalık 
semineri sayısı

Adet 10 30

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.2

Doğal 
kaynaklarının 
sürdürülebilir 
kullanımı konulu 
farkındalık semineri 
katılımcı sayısı

Kişi/yıl 350 2000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.2

Biyolojik 
çeşitliliğinin 
korunması ve 
doğal 
kaynaklarının 
sürdürülebilir 
kullanımının 
sağlanması için 
proje üretilmesi

Adet 4 16

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.3

Doğa ve doğa 
sorunlarına karşı 
farkındalık ve 
duyarlılık 
oluşturmak, 
doğanın 
korunmasına 
aktif katılım 
sağlamak ve bu 
konuda ulusal ve 
uluslararası 
proje sayısı

Adet 3 15

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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7.4

Sürdürebilir kalkın-
ma, Kırsal kalkın-
ma, bölgesel kalkın-
ma gibi konularda 
farkındalık yaratma 
toplantıları

Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler 
ve Açık 
Yönetişim 
Komitesi

7.5

Sürdürebilir 
kalkınma, Kırsal 
kalkınma, bölgesel 
kalkınma gibi 
konularda etiğim 
seti üretilmesi

Adet 0 250

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.4

Sürdürebilir 
kalkınma, Kırsal 
kalkınma, bölgesel 
kalkınma konulu 
broşür sayısı

Adedi 0 2500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.4

Sürdürebilir 
kalkınma, Kırsal 
kalkınma, bölgesel 
kalkınma konulu 
poster sayısı

Adedi 0 1500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.4

Sürdürebilir 
kalkınma, Kırsal 
kalkınma, bölgesel 
kalkınma konulu 
seminer sayısı

Adedi 0 15

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.4

Sürdürebilir kalkın-
ma, Kırsal kalkınma, 
bölgesel kalkınma 
konulu seminer 
katılımcısı sayısı

Kişi/yıl 0 500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.4

Sürdürebilir 
kalkınma, Kırsal 
kalkınma, bölgesel 
kalkınma konulu 
çalıştay sayısı

Adedi 0 2

BİZ DE VA-
RIZ Derne-
ği’nin bütün 
komisyonları
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7.4

Sürdürebilir 
kalkınma, Kırsal 
kalkınma, bölgesel 
kalkınma konulu 
çalıştay katılımcısı 
sayısı

Kişi/yıl 0 50

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.5

Alternatif enerji 
konulu okullarda 
farkındalık
çalışması

Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.5 Alternatif enerji 
konulu araştırma Adet 4 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.5 Alternatif enerji 
konulu çalıştay Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.5 Alternatif enerji 
konulu proje Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.5 Alternatif enerji 
konulu seminer Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.5 Alternatif enerji 
konulu materyal Adedi 0 6

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları



62

7.6

Küresel ısınma 
temalı “5 haziran 
dünya çevre günü’’ 
kutlaması sayısı

Adedi 1 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6 Küresel ısınma 
konulu proje sayısı Adedi 2 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
Etik Değerler 
ve Açık 
Yönetişim 
Komitesi

7.6
Küresel ısınma 
konulu çalıştay 
sayısı

Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6

Küresel ısınma 
konulu okullarda 
farkındalık 
çalışması

Adedi 2 7

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6
Küresel ısınma 
konulu kitapçık 
sayısı

Adedi 1000 2000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6
Küresel ısınma 
konulu eğitim seti 
sayısı

Adedi 50 150

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6 Küresel ısınma 
konulu broşür sayısı Adedi 1000 5000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları



63

7.6 Küresel ısınma 
konulu poster sayısı Adedi 500 1500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6 Eko-tarım konulu 
araştırma Adet 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.6 Eko-turizm konulu 
araştırma Adet 4 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.7 Eko-tarım konulu 
çalıştay Adedi 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.7 Eko-turizm 
konulu çalıştay Adedi 2 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.7

Eko-turizm ve 
Doğa turizm 
konusunda 
bilgilendirme 
semineri sayısı

Adet 7 25

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.7

Eko-turizm ve 
Doğa turizm 
konusunda 
bilgilendirme 
semineri katılımcı 
sayısı

Kişi/yıl 400 2500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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7.8
Fırtına Vadisi çevre 
sorunları konulu 
çalıştay

Adedi 2 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.8

Fırtına Vadisi çevre 
sorunları konulu 
çalıştaya katılan kişi 
sayısı

Adedi 100 500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.8

Fırtına Vadisi çevre 
sorunları 
konusunda 
bilgilendirme 
semineri sayısı

Adedi 3 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.8

Fırtına Vadisi çevre 
sorunları 
konusunda 
bilgilendirme 
semineri katılımcı 
sayısı

Kişi/yıl 200 2000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.8

Çevre sorunları 
konusunda 
bilgilendirici broşür 
ve poster sayısı

Adedi 1400 4000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.8

Çevre sorunları 
konusunda 
okullarda 
farkındalık 
çalışması

Adedi 10 30

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

7.8

Çevre sorunları 
konusunda 
bilgilendirici 
kitapçık

Adedi 1000 4500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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8. Ana Strateji: Kültürel ve Sanatsal Haklar Faaliyetleri
8.1. Stratejik Hedef: Ulusal ve uluslararası geleneksel festivalle 

ve atölyeler yapmak,
8.2. Stratejik Hedef: Halk oyunları, halk türküleri ve tiyatro 

ekipleri oluşturarak gösteriler, geceler düzenlemek,
8.3. Stratejik Hedef: Halk türküleri ve halk oyunları yarışmaları 

düzenlemek,
8.4. Stratejik Hedef: Yabancı ülkelerde yapılacak gösterilere 

ekipler göndererek iştirak etmek,
8.5. Stratejik Hedef: Yurt içinde veya dışında benzer amaçla et-

kinliklerde bulunan sivil toplum örgütleri ile temas ve işbirliği yapmak,
8.6. Stratejik Hedef: Folklor ile ilgili kitap, broşür ve dergi ya-

yınlar, sergiler paneller ve benzeri eğitsel etkinlikler düzenler.
8.7. Stratejik Hedef: Ekipler oluşturarak halk bilimi araştırma-

ları yapmak
8.8. Stratejik Hedef: Diğer sanatsal ve kültürel etkinlikler dü-

zenlenmesi
8.9. Stratejik Hedef: Danışmanlık hizmetleri, müzeler, el sanat-

ları atölyeleri yapmak
Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

8.1

Kültürel ve Sanat 
konulu ulusal ve 
uluslararası festival 
organize edilmesi

Adet 2 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.1

Kültürel ve Sanat 
konulu ulusal ve 
uluslararası çalıştay 
organize edilmesi

Adet 2 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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8.1
Kültürel ve Sanat 
konulu seminer 
sayısı

Adet 5 8

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.1
Kültürel ve Sanat 
konulu semineri 
katılımcı sayısı

Kişi/yıl 120 350

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.1
8.6

Kültürel ve Sanat 
konulu broşür sayısı Adet 3000 3500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.1
8.6

Kültürel ve Sanat 
konulu poster sayısı Adet 1500 2500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.2

Halk oyunları, halk 
türküleri ve tiyatro 
ekipleri oluşturarak 
gösteriler, geceler 
düzenlemek

Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.3
8.8

Halk türküleri ve 
halk oyunları yarış-
maları düzenlenmesi

Adet 0 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.4
8.5

Yabancı ülkelerde 
yapılacak gösterilere 
ekipler göndererek 
iştirak edilmesi

Adet 1 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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8.4
8.5
8.7

Yabancı ülkelerde 
yapılacak gösterilere 
gönderilen kişi sayısı

Adet 14 20

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

8.9 Laz kültürü ile ilgili 
müze oluşturulması Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.Ana Strateji: Gençlik çalışmaları
9.1. Stratejik Hedef: Avrupa Birliği katılım sürecinde Avrupa 

kurumlarını ve Avrupa Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanı-
tıcı, deneyim paylaşımına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim ve 
değişim programları gerçekleştirmek,

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

9.3. Stratejik Hedef: Gençlerin bağımlılık, hoşgörüsüzlük, ve 
suç gibi toplumsal uzanımlı sorunlara karşı eğitimleri konusunda dev-
letin politikalarını destekleyici yönde çalışmalar yapmak,

9.4. Stratejik Hedef: İşsiz gençlerin iş ve meslek sahibi olmaları 
için iş dünyası ile ortak eğitim programları geliştirmek,

Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu 
Birim

9.1

Gençlik örgütleri 
ulusal ve 
uluslararası forumu 
organizasyonu

Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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9.1

Gençler için AB 
programlarına 
katılmak ve 
gençleri AB 
ülkelerindeki 
gençlerle 
buluşturma 

Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.1
9.2
9.3
9.4

Gençlik konulu 
proje sayısı Adet 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.1
9.2
9.3
9.4

Gençlik STÖ’lerini 
bir araya getirecek 
platform ve ağ 
oluşturulması

Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.1

“Kültürlerarası 
Sosyal Dahil Etme 
ve Savunuculuk’’ 
eğitimi sayısı

Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.1

“AB ve Gençlik 
çalışmaları’’ konulu 
çalıştay organize 
edilmesi 

Adet 0 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.1

‘’AB’nin gençlik 
programları’’ 
konulu 
üniversitelerde 
farkındalık 
çalışması yapmak 

Adet 1 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.1

‘’Kültürlerarası 
Sosyal Dahil Etme 
ve Savunuculuk’’ 
Eğitimi katılımcı 
sayısı

Kişi/yıl 0 100

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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9.2
Eko-kent konulu 
farkındalık 
çalışması

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.3

Gençlerin 
bağımlılık, 
hoşgörüsüzlük, ve 
suç gibi toplumsal 
uzanımlı 
sorunlara karşı 
eğitimleri 
konusunda politika 
belirleme 
çalışmalarına 
katılım 

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.4

İşsiz gençler için 
meslek edinme 
kursu 
düzenlenmesi

Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

9.4

İşsiz gençler için 
meslek edinme 
kursu katılımcı 
sayısı

Kişi/yıl 0 100

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10. Ana Strateji: Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar 
10.1. Stratejik Hedef: Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, 

işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, 
turizm ve spor altyapısı kurmak,

10.2. Stratejik Hedef: Sosyal dönüşüm ve üretime katılım proje-
leri hazırlamak ve uygulamak, 

10.3. Stratejik Hedef: Proje konularında ulusal ve uluslar arası 
platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkez-
leri kurmak, 
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Hedef 
Kodu

Performans 
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu
Birim

10.1
10.2
10.3

Engelli hakları 
konulu farkındalık 
toplantıları

Adet 3 10

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10.1
10.2
10.3

Engelli hakları 
konulu broşür sayısı Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10.1
10.2 
10.3

Engelli hakları 
konulu poster sayısı Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10.1
10.2 
10.3

Engelli hakları 
konulu eğitim seti 
sayısı

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10.1
10.2 
10.3

Engelli hakları 
konulu kitapçık 
sayısı

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10.1
10.2 
10.3

Engelli hakları 
konulu tv ve radyo 
sayısı

Adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

10.1
10.2 
10.3

Engelli STÖ’lerini 
bir araya getirecek 
platform ve ağ 
oluşturulması

Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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10.1
10.2 
10.3

Engelli konulu 
ulusal/bölgesel/yerel 
proje ortaklıkları

adet 0 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.Ana Strateji: Mülteci Hakları çalışmalar 
11.1. Stratejik Hedef: Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenle-

rin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebi-
lecek insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslara-
rası kuruluşlar ile toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 
bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma çalışmaları yapmak.

11.2. Stratejik Hedef: Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşul-
ları daha iyi anlayabilmek için araştırmalar yapmak, bu konudaki araştır-
maları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak.

11.3. Stratejik Hedef: Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenle-
rin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebi-
lecek insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma gibi temel 
insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak; yardım ve 
destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aş 
evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık destek birimleri, re-
habilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak ve işletmek. İkinci mad-
dede sayılan ve derneğin hedef kitlesini oluşturan kişi ve toplulukların 
barınmalarını sağlamak amacı ile kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş 
ve kurulacak olanlara destek olmak, sosyal, ekonomik ve kültürel ge-
reksinimlerin giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan 
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Hedef 
Kodu

Performans
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2016-2021
Mevcut

2027
Hedef

Sorumlu 
Birim

11.1
10.3

Mülteci hakları 
konulu ulusal/
bölgesel/yerel proje 
ortaklıkları

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları



72

11.2
Rize’de ikamet eden 
mülteci ve sığınmacı 
araştırması 

Adet 1 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin, geçici 
sığınma hakkı 
arayan ve ikincil 
koruma 
prosedürüne 
girebilecek insanların 
beslenme, barınma, 
sağlık, eğitim, 
çalışma gibi temel 
insani ihtiyaçlarını 
gidermek 
amacıyla çalışmalar 
yapmak

Adet 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.1
11.2
11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin ve geçici 
sığınmacı çocukları 
alan araştırması

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.1
11.2 
11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin ve geçici 
sığınmacı çocukları 
için özel eğitim 
programı 
geliştirilmesi

Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.1
11.2 
11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin ve 
geçici sığınmacı 
hakları konulu broşür 
sayısı

Adet 1000 2500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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11.1
11.2 
11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin ve geçici 
sığınmacı hakları 
konulu poster sayısı

Adet 200 500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.1
11.2 
11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin ve geçici 
sığınmacı hakları 
konulu Arapça poster 
sayısı

Adet 100 500

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

11.1
11.2 
11.3

Mültecilerin, 
sığınmacıların, 
göçmenlerin ve geçici 
sığınmacı hakları 
konulu Arapça broşür 
sayısı

Adet 1000 2000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.Ana Strateji: Kurumsal mükemmellikte Karadeniz Bölge-
sinde örnek Sivil Toplum Örgütü olmak

12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mükemmel 
kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 yıldız belgesinin alınması

12.2. Stratejik Hedef: Kurum iç kontrol sistemlerinin kurulması 
ve “Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesinin’’ kurulması

12.3. Stratejik Hedef: Kurumsal işleyiş içerisinde bilgi teknoloji-
leri kullanımının ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi

12.4. Stratejik Hedef: Sosyal medya ağlarının etkin kullanımı
12.5. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ .org sitesinin güçlü hale 

getirmesi; Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlanması, güncellenmesi 
12.6. Stratejik Hedef: Dernek içi iletişim ve koordinasyonun ar-

tırılması; komisyonların daha etkin çalışması
12.7. Stratejik Hedef: Dernek konulu Etki Değerlendirmenin 

yapılması
12.8. Stratejik Hedef: Projelerin Etki değerlendirme Analizinin 
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yapılması
12.9. Stratejik Hedef: “BİZ DE VARIZ ’’ markasını oluşturmuş 

ve kurumsal Kimlik çalışmasını tamamlamış olması
12.10. Stratejik Hedef: Derneğin İletişim ve Gönüllük Strateji-

sini oluşturmuş olması
12.11. Stratejik Hedef: Derneğin Etik İlke ve Kurallarının ha-

zırlanması
12.12. Stratejik Hedef: Derneğin gelirlerinin artırılması suretiy-

le mali yapının güçlendirilmesi
12.13. Stratejik Hedef: Derneğin çalışmalarını tanıtan broşür, 

poster, kitapçık ve promosyon materyal hazırlama ve çoğaltma
12.14. Stratejik Hedef: Dernek çalışanlarının kapasitelerini ar-

tırılması 
12.15. Stratejik Hedef: STÖ’ler ile işbirliği ve STÖ-Kamu istişa-

re mekanizmasına katılım
12.16. Stratejik Hedef: Dernek Görünürlüğünün artırılması 

için yerel ve bölgesel basınla işbirliği
12.17. Stratejik Hedef: Üniversiteler ile işbirliği 
12.18. Stratejik Hedef: Şube ve temsilcilik açma

Hedef 
Kodu

Performans
Göstergeleri

Performans 
Birimi

2017
Mevcut

2023
Hedef

Sorumlu
Birim

12.1 Mükemmellikte 5 
yıldız belgesi Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.2
Güçlü iç kontrol 
sistemi ve Açık 
Yönetişim Komitesi

Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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12.3 Bilgisayar sayısı Adet 5 10

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.3 Ekipman sayısı Adet 5 10 

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.4 Sosyal medya ağlarına 
üyelik Adet 0 6

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.5
bizdevarizdernegi.org 
sitesinin güçlü hale 
getirilmesi

Adet 1 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.6

Dernek çalışanlarının 
bizdevarizdernegi.org 
uzantılı e-mail 
hesapları

Adet 6 15

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.7
Dernek konulu Etki 
Değerlendirme 
çalışması

Adet 0 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.8
Projelerin Etki 
değerlendirme 
Analizinin yapılması

Adet 0 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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12.9

BİZ DE VARIZ 
logosunun yeniden 
tasarımı ve daha estetik 
hale getirilmesi

Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.9 BİZ DE VARIZ logosu 
ve sloganının tescili Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.10 Derneğin İletişim ve 
Gönüllük Stratejisi Adet 0 2

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.11 Derneğin Etik İlke ve 
Kuralları rehberi Adet 0 1

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.12 Proje sayısı Adet 2 10

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.13 Derneğin çalışmalarını 
tanıtan broşür sayısı Adet 1000 3000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.13 Derneğin çalışmalarını 
tanıtan poster sayısı Adet 1000 2000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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12.13 Derneğin çalışmalarını 
tanıtan kitapçık sayısı Adet 200 1000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.13
Derneğin tanıtan
promosyon materyal 
sayısı

Adet 1000 3000

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.14 Dernek çalışanlarının 
katıldığı eğitim sayısı Adet 3 10

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.15 STÖ’ler ile sayısı Adet 1 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.15

BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin içinde 
olduğu STÖ-Kamu 
istişare mekanizması

Adet 1 4

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.16 Yerel ve bölgesel 
basınla işbirliği sayısı Adet 1 5

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.17 Üniversiteler ile 
işbirliği sayısı Adet 1 3

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları
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12.18 Açılan şube sayısı Adet 0 7

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

12.18 Temsilcilik sayısı Adet 0 7

BİZ DE 
VARIZ 
Derneği’nin 
bütün 
komisyonları

3.5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik planların başarısını sağlayan unsurların başında planın 

iyi bir izleme ve değerlendirme sistemine sahip olması gelmektedir. 
Plan hedeflerine yönelik olarak hem dönem içindeki gelişmeleri takip 
etmeye imkân verecek bir izleme sistemine hem de plan dönemi süre-
cinde ve sonunda elde edilen sonuçları incelenmesine imkân verecek 
bir değerlendirme altyapısı kurumsal başarı için önem taşımaktadır.

İzleme ve değerlendirme sisteminin bir diğer başarı faktörü de 
dernekte çalışan herkesin kendisini bu planın ve izleyen süreçte yer 
alan faaliyet raporunun bir parçası olarak görmesi ve sistemi benimse-
mesidir. Bu açıdan izleme ve değerlendirme sisteminin kendisini izle-
yen yıllık dokümanlarla ilişkisi göz önünde tutulması gereken önemli 
bir husustur.

Bu genel yaklaşımdan hareketle İzleme ve Değerlendirme Siste-
mimiz aşağıdaki unsurlar çerçevesinde ele alınmıştır:

Stratejik planda yer alan hedef ve stratejilere ulaşma görevleri 
dernek içerisinde faaliyet gösteren birimlere atanacak olmakla birlik-
te plana uyum ve sistemin koordinasyonu yönetim kurulu uhdesinde 
derneğin Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesine devredilecektir. 
Komite faaliyetlerinin stratejik planda öngörülen amaç ve stratejiler 
dâhilinde gerçekleşmesi ve plan dışı faaliyet gereksinimlerinin mini-
muma indirgenmesi için BİZ DE VARIZ Derneği içerisinde Yönetim 
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Kurulu sorumlu olacaktır. Bu çerçevede stratejik plana ilişkin ilerleme 
ve yıllık faaliyet planı ile uyumlu şekilde plan hedeflerine ulaşma duru-
mu azami 6 aylık periyotlar ile kalite fonksiyonu tarafından yönetime 
raporlanacaktır.

3.6. BİZ DE VARIZ DERNEĞİ’NİN GZFT (SWOT) EŞLEŞ-
MELERİ

Stratejik planlamada strateji üretimi için yaygın olarak kullanı-
lan metotlardan biri de GZFT (SWOT) eşleşmeleridir. BİZ DE VARIZ 
Derneği’nin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin eşleştirilme-
si ile stratejik bazı alanların görünür hale gelmesi sağlanmaktadır. Bu 
şekilde özellikle hedeflerle GZFT’ler arasındaki bağ sistematik olarak 
kurulması amaçlanmaktadır.

GÜÇLÜ  YÖN

GÜÇLÜ  YÖN

ZAYIF  YÖN

ZAYIF  YÖN

FIRSAT EŞLEŞMESİ

FIRSAT EŞLEŞMESİ

TEHDİT EŞLEŞMESİ

TEHDİT EŞLEŞMESİ

 

 

 

 

BİZ DE VARIZ Derneği stratejik planında; paydaş analizi ve 
benchmark analizi gibi diğer strateji geliştirme yöntemleriyle birlikte 
GZFT (SWOT) analizi de kullanılmıştır.

GÜÇLÜ YÖN → FIRSAT EŞLEŞMESİ

G 1+ G4 « F 1+ F3
12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mü-
kemmel kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 
yıldız belgesinin alınması
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G 5 « F4
12.2. Stratejik Hedef: Dernek iç kontrol sistemlerinin 
kurulması ve ‘’Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komite-
sinin’’ kurulması

G 6 « F5
12.3. Stratejik Hedef: Kurumsal işleyiş içerisinde bilgi 
teknolojileri kullanımının ve teknolojik altyapının güç-
lendirilmesi

G 7 « F6 12.14. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği çalışan-
larının kapasitelerini artırılması 

G 8 « F7 12.4. Stratejik Hedef: Sosyal medya ağlarının etkin kul-
lanımı

G 9 « F8
12.5. Stratejik Hedef: bizdevarizdernegi.org sitesinin 
güçlü hale getirmesi; Türkçe ve İngilizce dilinde yayın-
lanması, güncellenmesi 

G 10 « F9 12.10. Stratejik Hedef: Derneğin İletişim ve Gönüllük 
Stratejisini oluşturmuş olması

G 11 « F10 12.10. Stratejik Hedef: Derneğin İletişim ve Gönüllük 
Stratejisini oluşturmuş olması

G 12 « F11 12.8. Stratejik Hedef: Projelerin Etki değerlendirme 
Analizinin yapılması

G 13 « F12 12.11. Stratejik Hedef: Derneğin Etik İlke ve Kuralları-
nın hazırlanması

G 14+G17 « F13 12.15. Stratejik Hedef: STÖ’ler ile işbirliği ve STÖ-Ka-
mu istişare mekanizmasına katılım

G 8 « F2 12.6. Stratejik Hedef: Dernek içi iletişim ve koordinas-
yonun artırılması; komisyonların daha etkin çalışması

G 1 +G 19 « F 14 + F15 12.12. Stratejik Hedef: Derneğin gelirlerinin artırılması 
suretiyle mali yapının güçlendirilmesi

GÜÇLÜ YÖN → TEHDIT EŞLEŞMESİ

G11+18 « T1+T2

12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mü-
kemmel kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 
yıldız belgesinin alınması
12.2. Stratejik Hedef: Kurum iç kontrol sistemlerinin 
kurulması ve “Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komite-
sinin’’ kurulması
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12.3. Stratejik Hedef: Kurumsal işleyiş içerisinde bilgi 
teknolojileri kullanımının ve teknolojik altyapının güç-
lendirilmesi
12.12. Stratejik Hedef: Derneğin gelirlerinin artırılması 
suretiyle mali yapının güçlendirilmesi
12.14. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği çalışan-
larının kapasitelerini artırılması

G3+G15+G16 « T3

12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mü-
kemmel kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 
yıldız belgesinin alınması
12.9. Stratejik Hedef: “BİZ DE VARIZ’’ markasını oluştur-
muş ve kurumsal Kimlik çalışmasını tamamlamış olması
12.10. Stratejik Hedef: Derneğin İletişim ve Gönüllük 
Stratejisini oluşturmuş olması
12.11. Stratejik Hedef: Derneğin Etik İlke ve Kuralları-
nın hazırlanması
12.12. Stratejik Hedef: Derneğin gelirlerinin artırılması 
suretiyle mali yapının güçlendirilmesi
12.15. Stratejik Hedef: STÖ’ler ile işbirliği ve STÖ-Ka-
mu istişare mekanizmasına katılım

G1 « T4
12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mü-
kemmel kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 
yıldız belgesinin alınması

G17 « T5 12.16. Stratejik Hedef: Dernek Görüntülüğünün artırıl-
ması için yerel ve bölgesel basınla işbirliği 

ZAYIF YÖN → FIRSAT EŞLEŞMESİ

Z1 « F2+F6 12.14. Stratejik Hedef: Dernek çalışanlarının kapasitelerini artı-
rılması 

Z2+Z3 « F16 12.17. Stratejik Hedef: Üniversiteler ile işbirliği 

Z4+Z5 « F1

12.9. Stratejik Hedef: “BİZ DE VARIZ’’ markasını oluşturmuş ve 
kurumsal Kimlik çalışmasını tamamlamış olması
12.10. Stratejik Hedef: Derneğin İletişim ve Gönüllük Stratejisini 
oluşturmuş olması
12.13. Stratejik Hedef: Derneğin çalışmalarını tanıtan broşür, 
poster, kitapçık ve promosyon materyal hazırlama ve çoğaltma
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Z6 « F5+F6
12.3. Stratejik Hedef: Kurumsal işleyiş içerisinde bilgi teknolojile-
ri kullanımının ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi
12.14. Stratejik Hedef: Dernek çalışanlarının kapasitelerini artı-
rılması

Z7 « F14+F15 12.12. Stratejik Hedef: Derneğin gelirlerinin artırılması suretiyle 
mali yapının güçlendirilmesi

Z8 « F2+F13 12.18. Stratejik Hedef: Şube ve temsilcilik açma

Z9 « F13 12.15. Stratejik Hedef: STÖ’ler ile işbirliği ve STÖ-Kamu istişare 
mekanizmasına katılım

ZAYIF YÖN → TEHDİT EŞLEŞMESİ

Z1+Z2+Z3 « T3

12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mükemmel 
kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 yıldız belgesinin 
alınması
12.2. Stratejik Hedef: Dernek iç kontrol sistemlerinin kurulması 
ve ‘’Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesinin’’ kurulması
12.3. Stratejik Hedef: Kurumsal işleyiş içerisinde bilgi teknoloji-
leri kullanımının ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi

Z4+Z5 « T5 12.16. Stratejik Hedef: Dernek Görünürlüğünün artırılması için 
yerel ve bölgesel basınla işbirliği

Z6+Z7 « T2 12.12. Stratejik Hedef: Derneğin gelirlerinin artırılması suretiyle 
mali yapının güçlendirilmesi

Z8 « T5 12.18. Stratejik Hedef: Şube ve temsilcilik açma

Z9 « T1+T5

12.1. Stratejik Hedef: BİZ DE VARIZ Derneği’nin mükemmel 
kuruluş olması kapsamında Mükemmellikte 5 yıldız belgesinin 
alınması
12.2. Stratejik Hedef: Dernek iç kontrol sistemlerinin kurulması 
ve ‘’Etik Değerler ve Açık Yönetişim Komitesinin’’ kurulması
12.3. Stratejik Hedef: Kurumsal işleyiş içerisinde bilgi teknoloji-
leri kullanımının ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi
12.7. Stratejik Hedef: Dernek konulu Etki Değerlendirmenin ya-
pılması
12.8. Stratejik Hedef: Projelerin Etki değerlendirme Analizinin 
yapılması
12.9. Stratejik Hedef: “BİZ DE VARIZ’’ markasını oluşturmuş ve 
kurumsal Kimlik çalışmasını tamamlamış olması
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EK 2:
STRATEJİ ARAMA TOPLANTISI FOTOĞRAFLARI
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