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Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı 2015 yılında resmi kuruluş işlemlerini tamamlamasına rağmen,
faaliyetlerine 2016 Eylül ayında  başladı.  2019 Eylül ayında 3. Yaşını dolduran Buldan Vakfı,
gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda elde ettiği bağış, bağışçı ve gönüllülerinin desteği ile her yıl
artmakta olan burs sayısı, bağışçıları ve gönül dostları ile sürekli gelişmekte olan bir vakıf oldu. 
 
Her ne kadar Buldan Vakfı kurucuları tarafından başlangıçtan beri kurumsal bir yapı oluşturmaya
önem verilse de bu 3 yılda yakalanan ivme sonucunda yönetimde sürdürülebilir bir yapı
oluşturulması konusunda istenilenin   gerçekleşmediği, Vakfın gelecek nesillere devredilebilirliği
konusundaki sorulara net cevaplar verilemediği bir gerçekti. Bu sorulardan İlki, “büyüme” ama
nereye kadardı. Sınır koymak gerekiyordu ama sınır ne olmalıydı? İkinci soru ise kaynakların
sürdürülebilirliği konusu idi. Adım Adım Platformu’nun bir üyesi olarak gönüllülerimiz ile
katıldığımız faaliyetlerden elde edilen kaynak Gençlerimize destek için yeterliydi ancak bu
kaynağın sürdürülebilirliği nereye kadardı ve herhangi bir olumsuzlukta yerine ne koymalıydık?
Üçüncü soru ise Buldan Vakfı’nın tek hedefi genç kızlara üniversite eğitimi için destek vermek
değildi. O sadece büyük bir hedefin bir parçasıydı. Amaç kadınları eğitim yoluyla güçlendirmekti.
Ama tüm kadınlar üniversiteye gitmiyordu. Yetişkin kadınlar için hazırladığımız, bilinçlendirme
ve onların el emeğini gelire dönüştürme faaliyetlerimizin ise planını yeterince yapamadığımızı
fark ettik. Bu konuda ihtiyacımız olan kaynak için yeni kaynak modellerini uygulamaya
koymamız gerektiğini anladık. Son soru ise bir elin parmakları kadar olan Yönetim ve Danışma
Kurulu üyelerinin, her yıl artan gönüllülerin desteği ile büyük bir özveri ile her işi yaptığı gerçeği
idi. Bunun sürdürülebilir olmadığının herkes farkındaydı ve  çözüm şarttı. 
 
Tüm bu sorunları tartıştığımız Yönetim ve Danışma Kurulumuzda, çözüm olarak planlı bir
yönetim modeline geçmeye karar verildi ve her zamanki gibi Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
imdadımıza yetişti. Başlattıkları Örgütsel Yönetim Koçluğu Programı’na başvurumuzun kabul
edilmesi sonucunda faaliyete başlamamızın 3.Yıl dönümünde birlikte Buldan Vakfı Stratejik
Planını hazırladık. Planda Vakfımızın yeni döneminde dört ana stratejiye odaklanılması kararını
aldık.  
 
Bunlar, Vakfın proje bazlı ilerlemesinden ziyade, iktisadi işletmesinin kurulması ve sosyal işletme
modeliyle sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmasının yerinde olacağı idi. Bu işletme de
kadınların el emeğini değerlendirme çalışmalar gerçekleştirilecektir. İkinci strateji ise, buradan
elde ettiğimiz gelirle üniversiteli gençlere burs vermek, onların kişisel donanımlarına destek
olabilmek için eğitim programları düzenlemek olarak belirlendi. Tüm bunların yanı sıra artık
kurumsal bir çalışana ihtiyacımız olduğu da kesinleşmişti.
 
Bu planlı dönemimizde siz değerli paydaşlarımızın da stratejilerimizi sahiplenmesi, katkılarını ve
eleştirilerini sunması, bizleri izlemesi hesap verilebilir ve sürdürülebilir bir yapı için şart.  İlk
Stratejik planımızın, değişimi yakalayan başarılı sonuçlar vermesi hayatlarına dokunmak
istediğimiz kişiler için daha fazla fayda üretmemize katkısı olmasını diliyor, planın
hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza ekip olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Yönetim Kurulu
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1.Giriş
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı; Eğitimle değişimin mümkün olduğuna inanan bir grup
gönüllü tarafından 2015 yılında kurulmuş, 2016 yılında faaliyetlerine başlamış genç bir vakıf.
Eğitim yoluyla kadınların güçlendirilmesi için çalışmalar yapmayı hedefleyen kurucu üyeler,
kadının katılımı olmadan toplumsal ve ekonomik kalkınmanın mümkün olmayacağına olan
inançlarıyla özellikle kırsal bölgelerdeki kadınları hedef olarak alan projeleri hayata geçirmeyi
amaçlamışlardır.
 
Bilindiği gibi; toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması,
bireysel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir
unsurdur. Kadınların eğitimi, aile yoksulluğunun önlenmesi, eve giren daha yüksek gelir ve daha
iyi yaşam standartlarına kavuşmak anlamına gelir. Kalkınmanın temelinde kadın eğitimi
yatmaktadır. Kadınları eğitenler nesilleri eğitmiş demektir, çünkü nesilleri eğiten kadınlardır.
 
Vakıf, yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak, kadınların
haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik “Vakıf Günleri” adı
altında seminerler düzenlemekte, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs
desteği vermektedir. Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendirmelerine
destek olmakta ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. Vakıf desteği ile vakıf
binasının giriş katında açılan işletmede kadınların el emeği ürünleri değerlendirilmektedir.
 
Vakıf, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan kadınların, sosyal ve ekonomik hayatta daha
fazla rol alarak yaşam standartlarını arttırmalarını sağlamak amacıyla daha fazla kadını
bilinçlendirmek ve hayata atılmalarını kolaylaştırmak istemektedir.
 
Önceliği olan kadınların eğitimlerine destek vererek çalışma hayatına atacakları adımlarını
kolaylaştırmak, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilerinin eğitimlerine maddi
ve manevi katkıda bulunmanın yanında, temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz
güven sahibi, düşünen, sorgulayan, saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı
gözetmeyen bireyler yetişmesine aracılık etmeyi hedeflemektedir.
 
Vakıf olarak tüm gücünü gönüllülerinden almakta, tüm etkinliklerini gönüllülerinin desteği ile
hayata geçirmektedir. Kadınların, genç kızların,  destekçilerinin memnuniyetini ve devamlılığını
artırmak üzere, çalışmalarımızı geliştirerek sürdürmeyi planlamaktadır. Bağışçılarından sağlanan
kaynaklarda süreklilik sağlamayı, destekçileri ile doğrudan iletişim kurmayı, uluslararası
ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışmaktadır.
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2.1.Vizyon
Kadınların toplumda hak ettikleri rol ve statüye sahip olduğu, karar
mekanizmalarına eşit katıldığı bir ülke, bir dünya inşa etmek.

4

2.2.Misyon

Kadınların ve genç kızların eğitim almasına destek olmak, toplumdaki
konumlarını güçlendirmek.

2.3.İlkeler

2.3.1.Dürüstlük : Buldan Vakfı, kendi maddi menfaati için değil, topluma faydalı
olmak, ülkemize ve dünyaya fazladan değer üretmek için çalışır.
 
2.3.2.Şeffaflık :  Buldan Vakfı’nın tüm finansal bilgilerine ve faaliyetlerine 
 herkesin her zaman ulaşabilmesi ilkesidir.
 
2.3.3.Tarafsızlık :  Proje ve faaliyetlerde; dil, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep vb. nedenlerle ayrım yapmama ilkesidir.
 
2.3.4.Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık :  Buldan Vakfı, sivil toplumun en
yenilikçi örgütlenme modeli olduğuna inanarak, faaliyet ve projelerinde bu
örgütlenme modelini uygular. Kimseyi bu fikirlerinden dolayı yargılamaz, teşvik
eder. Ayrıca, tüm faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlara değil çözümlere
odaklanır.
 
2.3.5.Bağımsızlık : Buldan Vakfı, bağımsız mahkemeler tarafından kurulmuş bir
sivil toplum kuruluşudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş
senedine uygunluk yönünden denetlenen bir vakıftır. Bunun dışında hiçbir
kurum ve kuruluşun hiyerarşisi ve denetimine tâbi değildir.
 
2.3.6.Toplumsallık : Buldan Vakfı, toplumunun her kesiminde toplumsal bilinci
oluşturmak üzere örgütlenmeyi, öncelikle yerel daha sonrasında da ulusal
düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi amaçlar.



Hedef Kitle 

www.buldanvakfi.org

5



Kırsal alanda kadınların yaşadıkları temel sorunlar arasında, üretimin her aşamasına aktif
biçimde katılmalarına rağmen kalkınmanın olanaklarından yeterince yararlanamadığı gibi,
yoksulluk ve az gelişmişliğin dezavantajlarından en fazla etkilenen nüfus grupları arasında yer
almaktadır. Ayrıca kadının eğitim düzeyinin düşüklüğü de bu süreci pekiştirmektedir. Karar
vermede söz sahibi olamama her kesim kadın tarafından hissedilen, ancak kırsal alan
kadınlarında daha belirgin olan bir gerçektir. Üniversite eğitimi alan kadınların iş gücüne
katılımı artmakta ve gelir seviyesi yükselmektedir. Eğitimli ve gelir seviyesi yükselen kadının
çevresine katkısı artmakta ve bunun sonucunda aile yoksulluğunu azaltıcı etkisi olduğu
görülmektedir. Dahası, gelişmekte olan ülkelerde gelecek nesilleri yetiştirme görevini çoğunlukla
kadınlar üstlenmektedir. Sadece bu açıdan bile kadın eğitimi, toplumsal kalkınma için önem
taşımaktadır.
 
Sivil Toplum Kuruluşlarının en önemli rolü, ulusal alanda ülkenin toplumsal ve ekonomik
sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunların çözümü konusunda çaba harcamak olmalıdır. Buldan
Vakfı, yoksulluğun azaltılması ve yerel kalkınma için kadınların güçlendirilmesi gerektiğine
inanmaktadır. Yetişkin kadınlara bilinçlendirme seminerleri yapmakta, genç kızların eğitim
görmesine  katkıda bulunmakta, ve kadınların el emeği ürünlerinin değerlendirilmesine destek
olmaktadır. Vakıf belirlediği amaçlar çerçevesinde kurulduğu ilçe merkezinde başlattığı
faaliyetlerini sırasıyla önce köy mahallere, sonra bağlı bulunduğu ilin diğer ilçelerine ve Ege
bölgesi ve tüm ülkeye yaymayı hedeflemiştir. Burs verdiği öğrencilerin seçiminde  tüm ülke
hedefini 2019-2020 öğretim yılında gerçekleştiren Vakıf seminerlerini  ise ilçe merkezi ve köy
mahallelerinde gerçekleştirmektedir.  2018 yılında Denizli Kadın Platformu'na, 2019 yılında Ege
Kadın Buluşmaları Platformu Sekretaryası'nda yer alması ile birlikte bu faaliyetlerinide önce İl
ve diger ilçelere, sonrasında ise Ege bölgesi ve ülke geneline yaymayı planlamaktadır.
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3.1.İstatistikler

3.2.Hedef Kitlenin Sorunları
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4. Ağlar ve Platformlar
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4.1.1. Anna Lindh Vakfı
Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki
kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler
gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 44 üyesi
tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemektedir.
 
4.1.2. Doku Yerel Eylem Grubu Derneği
Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin ortaklığı ile kurulan derneğin amacı temsil
ettiği bölgenin tabandan-tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamaktır.
 
4.1.3. Denge ve Denetleme Ağı
Denge ve Denetleme Ağı (DDA), toplumun çeşitli kesimlerinden ulusal ve yerel
300’e yakın sivil toplum örgütünün, yanı sıra on binlerce destekçiyle takipçinin,
katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir
hareket.
 
4.1.4. Ege Kadın Buluşmaları Platformu
Kadınların söz, yetki ve karar mekanizmalarında temsilini artırmak, yerel
yönetimlerde kadını daha etkin kılmak, bağımsız kadın örgütlerinin sayısını
artırmak gibi kadın odaklı çalışmalar sürdüren Ege Kadın Buluşması Platformu, her
yıl kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeğinin
değerlendirilmesi alanlarında ulusal, bölgesel ve yerelde çalışma yapan 80’e yakın
sivil toplum örgütünden oluşan bileşenlerinin katılımı ile Ege Kadın Buluşmaları
düzenliyor. 
 
4.1.5. STEP Sivil Toplum Eğitim Platformu
Adil ve özgür yaşamın hak olduğuna inanan ve nitelikli eğitim için politika
süreçlerinin inşasına öncülük eden güçlü bir sivil toplum hayal eden ve bu nedenle;
Türkiye’de adil, kapsayıcı, bilimsel ve özgürleştirici eğitim için bir diyalog ve iş
birliği çemberi oluşturmak için çalışmaktadır. Bu manifestoya inanan ve aynı hayali
paylaşan kurumların bir araya geldiği sivil bir platformdur. 
 
4.1.6. Adım Adım Oluşumu
Adım Adım, Mart 2008’de, yurt dışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif
yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk
sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme,
bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli
sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır.
 
4.1.7. Açık Açık Derneği
Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir
dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.
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5. Yapılan Çalışmalar
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Vakıf, yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik
hayata aktif katılımlarını sağlayacak,
kadınların haklarının bilincinde olmalarını
destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik
“Vakıf Günleri” adı altında seminerler
düzenlemektedir. Vakıf her yıl en az 4 kez
düzenlediği bu seminerlerde, Kadın Hakları,
Sağlığı, İletişim, Bilinçli Anne Olmak,
Kooperatifçilik, E-Ticaret, Finansal
Okuryazarlık vb gibi konular işlenmiştir.

Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları
ürünleri değerlendirmelerine destek olmakta
ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı
amaçlamaktadır. Vakıf desteği ile vakıf
binasının giriş katında açılan işletmede
kadınların el emeği ürünleri
değerlendirilmektedir. Kadınlar tarafından
üretilen, mantı, reçel, ekmek, peynir, zeytin
vb. gibi ürünlerin sunulmasının yanı sıra el
tezgahında üretilen yöresel ürünlerinde satışı
gerçekleştirilmektedir.

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan
öğrencilere burs desteği vermek için
projeler yürütmektedir. Bu projelerden
elde ettiği kaynakla 2016 yılında 11
öğrenci ile başladığı burs ödemelerini
2019-2020 öğretim yılında 93
öğrenciye çıkarmıştır.
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6.1. Mevcut Durum Analizi
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6.2. Paydaş Analizi
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6.2.1. İç Paydaşlar

6.2.2. Dış Paydaşlar



Vakfımız, üniversitede öğrenim gören öncelikle kız öğrencilerin sayısını artırmak için bu
öğrencilerin maddi açıdan güçlendirilmesi amacıyla burs verme faaliyetlerine devam
edecektir. 2019/2020 eğitim öğretim yılında 93 öğrenciye burs verirken, bu sayıyı 2020/2021
eğitim öğretim yılında 95 öğrenciye, 2021/2022 yılında ise 100 öğrenciye çıkartmayı
hedeflemekteyiz. 

Üniversite öğrencilerine burs vermenin yanı sıra Üniversite adaylarının gelecek
planlamalarına katkı sunmak amacıyla Buldan’da eğitimine devam eden lise öğrencilerine
kariyer günleri yapmaya devam edeceğiz. 2020 yılı içinde 20 öğrenci ile 1 etkinlik planlarken,
2021 yılında 40 öğrenci ile 2 etkinlik, 2022 yılında ise 60 öğrencinin katılacağı 3 etkinlik
planlamaktayız.  

Üniversite öğrencilerinin istihdam niteliklerini artırmak amacıyla burs verilen öğrencilere
çalışma ve staj konularında rehberlik hizmeti vereceğiz. Bu konuda 2020 yılında burs verilen
öğrencilerden sadece isteyenlere destek olunurken, 2021 yılında burs vereceğimiz öğrencilerin
en az %25’ine, 2022 yılında ise burs vereceğimiz öğrencilerin en az yarısına çalışma ve staj
konularında rehberlik edeceğiz. 

6.3.1.Strateji 1: Üniversitede Öğrenim Gören Genç Kızların Sayısını Artırmak 
 

 

 

6.3. Strateji Analizi
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Vakfımız, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan kadınların, sosyal ve ekonomik
hayatta daha fazla rol almalarına yardımcı olmak için faaliyetlerine devam edecektir.
Buldan’da yaşayan kadınları bilgilendirmek  için seminerler   düzenlenecektir. Bu yolda
2020 yılında toplam 75 kadının katılacağı 3 toplantı planlanmıştır. 2021 yılında toplan 100
kadının katılacağı 4 toplantı planlanırken, 2022 yılında toplam 125 kadının katılacağı 5
toplantı düzenlenecektir. 

Buldan'da yaşayan kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal ve
kültürel aktiviteler planlanacaktır. Bu doğrultuda 2020 yılında 3 aktivite, 2021 yılında 4
aktivite, 2022 yılında ise 5 aktivite yapılacaktır. Bu başlık altında yapılacak olan tüm
aktiviteler gönüllülerimizin desteği ile gerçekleştirilecektir.  

6.3.2.Strateji 2: Buldan'da Yaşayan Kadınları Eğitim Yoluyla Bilinçlendirmek 
 

 

6.3. Strateji Analizi
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2021 yılında 3 adet, 2022 yılında ise 5 adet atölye düzenlenecektir. 

Kadınların ürettiği el emeği ürünlerinin pazarlanmasına aracı olarak, 2021 yılında en az 3
ürünün, 2022 yılında ise en az 5 ürünün pazarlamasında aktif olarak rol alınacaktır. 

Kadınlar ve genç kızlar için daha çok hizmet üretmek adına fon yaratmak için hibe
kaynaklarına başvurulacaktır. Bu konuda 2020 yılında en az 1, 2021 ve 2022 yıllarında ise
en az 2'şer proje hazırlanacaktır.  

Henüz genç bir vakıf olmakla birlikte her yıl biraz daha büyümekte olan bir vakıf olarak,
hedef kitlenin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için 2022 yılında İktisadi işletme
kurulması planlanmaktadır.  

 
 
 
6.3.3.Strateji 3: Buldan'da Yaşayan Kadınları Ekonomik Açıdan Güçlendirmek 
 
Vakıf olarak önceliğimiz kadınlar ve genç kızlar olmaya devam edecektir. Buldan’da
kadınların eğitimlerine destek vererek çalışma hayatına atacakları adımları kolaylaştırarak
ekonomik hayatın içinde daha çok ve daha güçlü var olabilmeleri için çalışmalar
yapılacaktır.  Bu hedefi gerçekleştirmek için; 
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 Bir yandan kadınları ve genç kızları güçlendirirken, diğer yandan vakfın kurumsal
kapasitesinin de güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için 2020 yılında 1 genç
kızı profesyonel olarak istihdam ederek vakfın insan kaynağı gücünü artırmak
amaçlanmaktadır.   

 Çalışmalarımız artarak devam ederken hiçbir ilkeden taviz verilmeyecektir. Özellikle şeffaflık
ve hesap verilebilirlik ilkesini destekleyen “Yaptığını yaz, yazdığını yap” anlayışıyla 2022
yılında kurumsal yapıyı uluslararası standartlara çıkartıp ISO  26000 belgesi alarak bu alanda
da öncü STK’lardan biri olmak hedeflenmektedir.  

6.3.4.Strateji 4: Vakfın Kurumsal Yapısını Güçlendirmek 
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Bütçeler

www.buldanvakfi.org
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7. BÜTÇELER
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7.1. 2020 Yılı Bütçesi



7. BÜTÇELER
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7.2. 2021 Yılı Bütçesi



7. BÜTÇELER
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7.3. 2022 Yılı Bütçesi



İzleme,
Değerlendirme 

ve Koordinasyon

www.buldanvakfi.org
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8. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon
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Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Stratejik Planı (2020-2022)’nda belirlenen stratejik amaç ve
hedeflere ulaşılması için gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ilişkin olarak izlenilen
sürecin tamamının değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanmasının planın başarısı
için birinci derece öneme sahiptir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen
bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.
 
Bu çerçevede izleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla
uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin
toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme ise
devam eden veya tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve
karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir
incelemedir.
 
Stratejik plandaki yıllık hedeflerin hayata geçirilmesi, hedeflerin ve faaliyetlerin gerçekleşme
düzeylerinin izlenmesi ve bu yöndeki tüm çalışmaların sistematik olarak devam ettirilmesi
önem arz etmektedir. Bu amaçla, Vakıf Yönetimi tarafından dönemsel toplantılar faaliyetler
için 6 aylık, hedef düzeyinde yıllık periyotlarda  gerçekleştirilecek, izleme ve değerlendirme
çalışmaları sonucunda alınan bilgiler, raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınacak  (ek.1) ve Yönetim
Kurulu’na sunulacaktır.
 
Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik
planın güncellenmesi kararı verilebilecektir.
 
Son olarak, yıl içindeki izleme ve değerlendirme raporları yıllık faaliyet raporlarının
yayınlanmasından önceki son yönetim kurulu toplantısında ele alınacak ve Yönetim Kurulunun
süreç ve strateji iyileştirmeye ilişkin görüş ve önerilerle birlikte faaliyet raporları
yayınlanacaktır.
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Ek.1



"Bu yayın Avrupa Birliğinin
maddi desteği ile hazırlanmıştır.

İçerik tamamıyla yukarıda
isimleri yazılı Buldan Vakfı

Ekibi'nin sorumluluğu altındadır
ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini

yansıtmak zorunda değildir." 

Hazırlayan :
Buldan Vakfı Ekibi 

Petek Üzülmez
Ayhan Emirdağ

Ahmet Turan Bilgin
Çiğdem Nalbant Kordon

Gonca Tekeli
Nilüfer Türkarslan

Öznur Tuncay
Meryem Salman

 
 


