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2012 yılında 10 çocuk �le başladığımız Payda Öğrenc�lerle
B�rl�kte Projes�nde 2018 yılında 208 kız çocuğuna ulaşmış
bulunuyoruz. Bu çocuklarımızın okula devam etmeler�ne
mümkün kılmanın yanında, Öğrenc� Sorumlularımızın
çocuklar ve a�leler�yle yarattığı d�yalog sayes�nde b�rb�r�nden
kopuk olan a�leler ülkem�z�n geç�rmekte olduğu bu zor
günlerde b�rb�rler�n� arayıp durumlarını sorar hale geld�ler.

Benzer şek�lde Okullar Konuşuyor Projem�z �le b�rl�kte
�nternet üzer�nden İng�l�zce prat�ğ� yapan öğrenc�ler, yen�
nes�l mektup arkadaşlığı sayes�nde b�rb�rler�n�n ortak payda-
larını ve farklılıklarını deney�mley�p, �ler�de onlara dayatılab�-
lecek önyargılara karşı sağlam b�r b�l�nç oluşturuyorlar.

Umut Halkası projes�yle farklı kes�mlerden gençler b�r
araya gel�p ortak hedefler doğrultusunda çalışıyorlar.

Payda Müzede Projes� �le sanatı ortak paydamız hal�ne
get�rerek kaynaşıyoruz.

Oya Projes� kapsamında, emekç� kadınlarımızın el emeğ�
ürünler�n�, normal p�yasa koşullarında ulaşamayacakları
mecralara ulaştırarak emekler�n�n karşılıklarını almalarına
b�r nebze katkıda bulunuyoruz. Tüm bunları, başka dernek
ve kurumlar �le �şb�rl�ğ� �ç�nde, güçlü olduğumuz yönler�m�z�
b�r araya get�rerek yapıyoruz.
B�ze güvenerek çalışmalarımızı destekleyen, yurt �ç� ve yurt
dışından katkıda bulunan destekç�ler�m�ze teşekkür eder�z.

Payda Yönet�m Kurulu Başkanı
Bora Tokyay
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Başkanın Mesajı

Payda olarak öneml� b�r m�syon �le yola çıktık. Toplumun
farklı kes�mler�n�n yakınlaşmasını sağlamak kolayca, kısa
zamanda ulaşılab�lecek b�r hedef değ�l. Fakat, sek�z yıl
�çer�s�nde ortak paydalarımız üzer�ne �nşa ett�ğ�m�z projeler
�le b�r fark yarattığımıza, b�rçok �nsanın hayatını
değ�şt�rd�ğ�m�ze �nanıyoruz.



Payda Tanıtım Filmi İçin Tıklayınız
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Payda'nın Kuruluş Amacı

Payda’nın amacı, profesyonel organizasyon ve yönetim becerilerini
bir sivil toplum hareketinde bir araya getirerek uzun vadeli etkilere
sahip projeleri hayata geçirmek, bu projelerimizle insanlarımız
arasında kuracağımız kalıcı köprüler sayesinde toplumsal etkileşimi
arttırmak ve toplumsal çağdaşlaşmaya katkı sağlamaktır.

Kurucularımız tarafından 2009 yılında İstanbul genelinde diğer
gönüllü gruplarıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli çalışmalar sonrasında
ulaştığımız en önemli sonuç, ülkemizde toplumsal ayrışmanın
yoğun şekilde yaşandığı ve bu ayrışmadan etkilenen insanlarımız
arasında iletişim ve etkileşimin çok düşük seviyede olduğuydu.
Gündelik hayatımızda da sıkça karşılaştığımız bu sorun güncelliğini
korumaya devam ediyor. Payda olarak kurulduğumuz günden
itibaren bizleri bir araya getirecek çözümlere yönelik
çalışmalarımıza, gönüllülerimiz ile birlikte yoğun şekilde devam
ediyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=0WbHexVVf30
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Payda Çalışma Model�
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Payda Ek�b�
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Yönet�m Kurulu

Başkan
Bora Tokyay

Başkan Yardımcısı
Ilgın Yazgan

Genel Sekreter
D�dem Sırım

Sayman
Anıl Atılgan

Üye
S�nan Ceylan

Koord�natör
Türkan Yılmaz

Başkan
D�lek Bağdatlıoğlu

Üye
Çağrı Arsın

Üye
R. Belkıs Burduroğlu

Denetleme Kurulu



www.paydaplatformu.org

2017-2018
Faaliyet Raporu

Pr
oj
e
Ek

�b
�m

�z

Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte Projes�

Mard�n Modül Yönet�c�leri: Per� Holden, D�lbeste Alamedd�ne,
Den�z Doany, Berna Camb�er, Gül Sancar, Ayl�n Tankut

D�yarbakır Modül Yönet�c�leri: Ayl�n Tankut

Batman Modül Yönet�c�leri: Anıl Atılgan, Suat Met�n

İstanbul Modül Yönet�c�leri: Tuğba Şah�n, Es�n Gürcay

Nevşeh�r Modül Yönet�c�leri: Feza Güvenal, Nüket Germ�rl�

Öğrenc� Sorumlusu (ÖS) Eğ�tmen�: Gökçe Yıldız, Gülay D�zdar

Okullar Konuşuyor Projes�
Per� Holden, D�lbeste Alamedd�ne

Umut Halkası Projes�
Per� Holden, D�lbeste Alamedd�ne

Payda Müzede Projes�
Ayl�n Tankut

Oya Projes�
R. Belkıs Burduroğlu
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Projeler�m�z



Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte Projes� (PÖB)

Proje Kapsamı

2012 yılı Nisan ayında başlattığımız uzun soluklu
Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi‘nin hedefi ekonomik
açından dezavantajlı ailelerin kız çocuklarının ilköğretim
seviyesinden başlayarak eğitimlerini devam ettirmeleri
konusunda destek olmak ve Üniversiteden mezun olmalarını
sağlamaktır. Projemizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, kız
öğrencilerimizin güçlendirilmeleri ve kendi kararlarını veren
bağımsız kadınlar olarak topluma katılmaları amacı
çerçevesinde ve “Etkileşim Yoluyla Toplumsal Gelişim”
misyonumuz doğrultusunda tasarlayıp hayata geçiriyoruz.

Projemizi Mardin, Batman, Diyarbakır, Nevşehir,
İstanbul ve Sakarya illerinde, maddi desteklerimize ek olarak
öğrenciler ve aileleriyle birebir iletişimi esas alan, modüler
yönetim sistemiyle yürütüyoruz ve gelecekte farklı
şehirlerimizi de kapsamımıza katarak büyümeyi hedefliyoruz.

www.paydaplatformu.org
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Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte Projes� (PÖB)

Öğrenc� Sorumlusu k�md�r? Ne yapar?

Öğrenc� Sorumluluğu, b�r çocuğun ufkunu açab�lecek,
onun hayatına olumlu yönde etk� edeb�lecek çok kıymetl�
b�r roldür. Payda olarak bugüne kadark� tecrübeler�m�z
göster�yor k�, bu tür sağlıklı ve faydalı b�r �l�şk� ancak b�rkaç
yıllık tanışıklık �le oluşab�l�yor. Dolayısıyla, her ne kadar alt
sınır olarak 1 yıllık b�r süre bel�rlem�ş olsak da, Öğrenc�
Sorumlularından (ÖS) beklent�m�z bu sorumluluğu b�rkaç
yıllığına, hatta mümkünse öğrenc� ün�vers�teden mezun
olana dek üstlenmeler�d�r.

Öğrenc� Sorumlusu Kılavuzu

Projede 202 kız öğrenc�ye eğ�t�m desteğ� ver�ld�.
74 Öğrenc� Sorumlusu (ÖS) �le çalışıldı.

http://www.paydaplatformu.org/wp-content/uploads/2018/11/O%CC%88g%CC%86renci-Sorumlusu-K%C4%B1lavuzu-.pdf
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Okullar Konuşuyor Projes�

İng�l�zce Okuma Odası:

Öğrenc�ler�n yabancı d�l öğren�m�n�n daha etk�n hale
get�r�lmes�, öğrenc�ler�n okuma alışkanlıklarının devamlı ve
kalıcı olması temel olarak amaçlanmıştır. 50-60 öğrenc�n�n
aynı anda kullanab�leceğ�, canlı renkler�yle s�nerj� yaratan
odalar Payda tarafından tasarlanmış ve yaptırılmıştır.

Şu an Mard�n Fen L�ses� (Mard�n) ve Az�z Sancar
Anadolu L�ses�’nde (Mard�n) Payda tarafından yaptırılan �k�
odamız mevcuttur. Mob�lya ve b�lg�sayar tem�n ed�lm�ş,
kütüphane oluşturulmuştur.

Projen�n Uygulandığı Okullar;

•Robert Kolej� ( İstanbul) – Mard�n Fen L�ses� (Mard�n)
•Üsküdar Amer�kan L�ses� (İstanbul) – Az�z Sancar
Anadolu L�ses� (Mard�n)

Okuma odalarından 100’den fazla öğrenc� yararlandı.

Proje Kapsamı:

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencileri birbirleri
ile eşleştirip okullarının İngilizce bölümleri ve
öğretmenlerinin oluşturdukları haftalık program ile güncel
konular (dinledikleri müzik, okudukları kitaplar, seyrettikleri
filmler, aileleri, şehirleri, sevdikleri yemekler, yaptıkları
sporlar, okul hayatları vs) hakkında sohbet etmelerini
sağlıyoruz. İngilizce Pratik yapabilmeleri için internet
üzerinden bir yıl boyunca video konferans yapıyorlar.

Proje aracılığı ile gençlerimizi sınıf ekosisteminin dışına
çıkararak yaşıtları ile günlük konuları samimi ve rahat bir
ortamda konuşabilmelerini sağlıyor ve İngilizce Pratik
yaparken arkadaşlıklarının da geliştirmelerine ön ayak
oluyoruz.
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Proje Kapsamı:

İzmir’in kuzeyinde yer alan Yeni Şakran’daki Afacan
Gençlik Kampında, farklı kültürlerden gençlerin buluşup,
birlikte zaman geçirerek birbirlerini daha yakından tanımaları,
yeni deneyimler yaşayıp şimdiye dek yaşadıklarını farklı bir
gözle algılamaları, bakış açılarını genişletmeleri, karşılıklı
saygı ile tartışıp ön yargılarından kurtulmaları amacıyla
Haziran-Temmuz aylarında bir haftalık etkileşim kampları
düzenlemekteyiz. Umut Halkası kampına Mardin, Diyarbakır,
Batman, Nevşehir, Malatya, İstanbul yörelerindeki farklı
okullardan 9., 10. ve 11. sınıflardan öğrenciler katılmakta.
Kamp süresince farklılıklarla bütün olma ve bir arada yaşama
kültürünün ön planda tutulmasına özen gösterilmektedir.

2017 Yılı: 30 öğrenc� katıldı.

2018 Yılı: 50 öğrenc� katıldı.

Umut Halkası Projes�
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Payda Müzede Projes� Oya Projes�

Proje Kapsamı:

Sanat ortak paydasında buluşarak, birlikte keyifli ve
verimli bir Cumartesi günü geçirmek üzere müze rehberimiz
ile çeşitli sergileri ve müzeleri ziyaret ediyoruz. Sergi
turunun sonunda katıldığımız atölye çalışmasında çocuklar
müze sanat eğitmenleri rehberliğinde sergiden esinlenerek
kendi eserlerini yaratma fırsatı yakalıyorlar.

Sanat ve çocuk sevgimiz ile bir daha ki sergide yine
buluşmak, birlikte keşifler yapmak üzere!

Bugüne kadar 60 k�ş� faydalandı.

Proje Kapsamı:

Oya Projesinde dar gelirli kadınlarımızın ekonomik ve
sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla üretilen
el emeği ürünlerin tanıtımını yaparken tasarım ve ürün
geliştirme desteği de veriyoruz. Son adımda bu ürünleri
alıcılarla buluşturuyoruz. Kadınların girişimcilik kapasitelerini
geliştirmeyi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda
bulunmayı hedefleyen projemizde, Mardin’de bulunan Ömerli
ve Meydanbaşı ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) ile
işbirliğimizi sürdürmekteyiz.

40’tan fazla emekç� kadına destek olundu.



2017’den Haberler

Parents Derg�s�ne Payda'nın tanıtım �lanı yayınlandı.

B�rkaç Payda Gönüllüsü har�ka b�r kampanya başlattı:
Payda100. Her ay b�r gönüllümüz, çevres�ndek�lerden
Payda'ya 100TL bağış yapmasını r�ca ett� ve çok kısa
zamanda kampanya Payda �ç�n çok anlamlı rakamlara

Payda’dan Haber�n�z Olsun!
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ulaştık.

Genel Kurul yapıldı. Yönet�m Kurulu üyel�ğ�ne; Bora
Tokyay, Ilgın Özdem�r Yazgan, Anıl Atılgan, D�dem Sırım ve
S�nan Ceylan seç�ld�. Denet�m Kuruluna D�lek Bağdatlıoğlu,
Belkıs Burduroğlu ve Çağrı Arsın seç�ld�.

Doğu-Batı Kampına katılım: Farklı kültürlerden
�nsanların buluşup, b�rl�kte zaman geç�rerek b�rb�rler�n� daha
yakından tanımaları, yen� deney�mler yaşayıp ş�md�ye dek
yaşadıklarını farklı b�r gözle algılamaları, bakış açılarını
gen�şletmeler�, uygarca tartışıp önyargılarından kurtulmaları
amacıyla farklı ülkelerden gençler b�r araya gelerek çeş�tl�
etk�nl�kler yapmaktadır.

Doğu-Batı Kampı, 2017



2017’den Haberler
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Derneğe kord�natör olarak �lk ücretl� çalışan alındı.

Türk�ye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan
şeffaf ve hesap vereb�l�r dernek ve vakıflar �le b�r araya
get�rmek amacı �le kurulmuş b�r yapı olan Açık Açık Platfor-
mu’nda Payda da yer�n� aldı.
Payda sayfasına er�şmek �ç�n tıklayınız.
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Payda Beyl�kdüzü Beled�yes�n�n düzenled�ğ� UC-
LG-MEWA Sosyal İçerme Panel�'ne katıldı.

Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte Projes� Nevşeh�r’e ulaştı!
Mard�n, D�yarbakır, Batman, İstanbul �le b�rl�kte ş�md� de Nev-
şeh�r �le yola devam ed�yoruz. Nene Hatun Meslek� Ve Tekn�k
Anadolu L�ses� �le yen� b�r bölgeye kavuşan Payda c�var okul-
lara da z�yaretlerde bulundu.

Payda 7 Yaşında!
Öğrenc�ler�m�zden Mel�ke D.B. Kampında tanıştığı arkadaşını

Mard�n’de m�saf�r ett�.

Payda’dan Haber�n�z Olsun!

http://www.paydaplatformu.org/
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Payda’dan Haber�n�z Olsun!

Okullar Konuşuyor Projes� kapsamında Az�z Sancar
Anadolu L�ses�’nde (Mard�n) b�r okuma odası yapıldı.

2018’den Haberler

Mard�n Fen L�ses� İdares� ve Türk D�l� ve Edeb�yatı
Öğretmen� Sayın Lokman Koçhan´ın önderl�ğ�nde
gerçekleşt�r�len “KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI”na 1500 adet
k�tapla çok öneml� b�r katkı sunan Payda Derneğ� Üyes�
Sevg�l� Özlem Göçek, Mard�n Fen L�ses� öğretmen ve
öğrenc�ler�n�n gönüller�n� fethett�.

Toronto’dan Payda’ya Büyük Destek: Kanada’dak�
destekç�ler�m�z Payda yararına b�r buluşma düzenled�.

Sevg�l� Destekç�m�z Anne Kozlu Payda'yı tanıtma ama-
cıyla ev�nde b�r davet düzenled�.

TRT Radyo 1'de "Başka Türlü Programı"na konuk
olduk.
Program kaydını d�nlemek �ç�n tıklayınız.

Az�z Sancar Anadolu L�ses�(Mard�n) okuma odası...

https://www.youtube.com/watch?v=1-ELyAQ1TB0


2018’den Haberler
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Payda TPF'te! Turk�sh Ph�lanthropy
Funds platformuna üye olduk. Merkez� Amer�ka B�rleş�k
Devletler� (A.B.D.) New York’da bulunan, kar amacı
gütmeyen b�r f�lântrop (hayırseverl�k) fondur.

Yaptığınız bağışı verg�den düşeb�l�r ve ş�rket�n�z�n
“match” etmes�n� talep edeb�l�rs�n�z.
Payda sayfasına er�şmek �ç�n tıklayınız.
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Payda’dan Haber�n�z Olsun!

Payda BTF!de! Bridege to Türkiye Fund
platformuna üye olduk. Türk�ye’n�n sosyo-ekonom�k
açıdan �mkanları kısıtlı olan kes�mler�ne h�zmet etmek
üzere, ABD �le Türk�ye arasında hayırsever amaçlarla
kurulmuş b�r yardım köprüsüdür.

Yaptığınız bağışı verg�den düşeb�l�r ve ş�rket�n�z�n
“match” etmes�n� talep edeb�l�rs�n�z.
Payda sayfasına er�şmek �ç�n tıklayınız.

https://donate.tpfund.org/campaign/payda/c190696
https://bridgetoturkiye.org/friends-of-payda/
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B�rl�kte Neler Yaptık?

Ocak, 2017

Işık Ün�vers�tes� Ps�koloj� Departmanı ve Yabancı
D�ller Okulu Kal�te Güvenl�ğ� Koord�natörü Yrd. Doç. Dr.
Donald Staub �le b�rl�kte başarılı b�reyler yet�şt�reb�lmek �ç�n
eğ�t�m s�stem�ndek� yeters�zl�kler� nasıl aşab�leceğ�m�z�
konuştuk.

Şubat, 2017

TOY İstanbul'da hem har�ka b�r oyun �zled�k hem de
b�r araya gel�p sohbet etme fırsatı bulduk.

Mard�n Fen L�ses� Öğrenc�ler� Uluslararası MUN
Konferansına Katıldı: İng�l�zce olarak yapılan, uluslararası
okullardan öğrenc�ler�n katıldığı Model Un�ted Nat�ons (MUN)
Konferansında Mard�n’den katılan öğrenc�ler hep b�rl�kte key�fl�
b�r deney�m yaşadı.

*MUN (Model Un�ted Nat�ons), pek çok l�se ve ün�vers�tede
düzenlenen ve temel olarak B�rleşm�ş M�lletler’�n farklı
kom�teler�n�n, s�mülasyon olarak öğrenc�ler tarafından
canlandırıldığı ve genelde konferans şekl�nde gerçekleşen
b�r etk�nl�k.

TOY İstanbul
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B�rl�kte Neler Yaptık?

N�san, 2017
Mard�n Buluşması: 29 N�san’da projem�z�n doğum yer�

olan Mard�n’dez yed�nc� doğum günümüzü kutladık.

Yepyen� b�r proje �le farklı kes�mler� sanat ortak
paydası etrafında b�r araya get�rd�k. İlk�n� Pera Müzes�nde
gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu projede gençler b�rl�kte atölyede el
becer�ler�n� serg�lerken, ebeveynler sohbet ed�p, ne kadar
ortak yanları olduğunu keşfett�ler. Destekler� �ç�n Pera
Müzes�ne çok teşekkür eder�z.

Bu yıl �k�nc� kez Mard�n Fen L�ses�, Robert Kolej'de
düzenlenen Robert College Internat�onal Model Un�ted
Nat�ons etk�nl�ğ�ne katıldı.

Mayıs, 2017
Batman Buluşması

Haz�ran, 2017
Umut Halkası

Temmuz, 2017
Payda Sosyal Mangal Part�s�nde hep b�rl�kteyd�k.

Eylül, 2017
Batman Buluşması yapıldı.

Ek�m, 2017
Mard�n Buluşması yapıldı.

D�yarbakır Buluşması yapıldı.

Batman, Eylül 2017

Diyarbakır, Ekim 2017
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B�rl�kte Neler Yaptık?

Aralık, 2017
M�crosoft’da kermese katıldık.

Payda Müzede Projes� kapsamında A� We�we� Serg�s�n�
z�yaret ett�k.

Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte Projes� kapsamında gönüllü
destekler�yle hayat bulan olan Öğrenc� Sorumluları
uygulamasının öğrenc� ve a�les� �le doğru �let�ş�m kurab�lmek,
onlarla kurduğumuz bağları daha da kuvvetlend�reb�lmek ve
daha �şlevsel b�r platforma taşıyab�lmek amacıyla çok renkl�
ve çok sesl� b�r çalıştay gerçekleşt�rd�k.

Payda dostu sevg�l� Gonca Artunkal Okullar Konuşuyor
Projes�'n� desteklemek amacıyla p�yan�st Den�z Baysal
eşl�ğ�nde m�n� b�r konser verd�.

Bu yıl da Yılbaşı dönemi Oya Projesi için en aktif
dönemdi. 15-16 Aralık Microsoft, 19 Aralık Petrol Ofisi, 21
Aralık Deutsche Bank etkinlikleriyle hem Payda'nın bilinirliğini
arttırdık hem de proje paydaşlarımıza destek sağladık.

Payda Müzede Projes�, A� We�we� Serg�s�

Öğrenc� Sorumluları Çalıştayı
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B�rl�kte Neler Yaptık?

Ocak, 2018

Exper�an ş�rket� çalışanlarına Öğrenc� Sorumluluğu
temel eğ�t�m� ver�ld�.

Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte Projes� �le hayata geçen
Gönüllü Öğrenc� Sorumluluğu, Coca-Cola İçecek (CCİ)
Gönüllülük Programı çerçeves�nde �lg�l� gönüllülere tanıtıldı.

Mard�n Fen L�ses� Öğrenc�ler� Uluslararası MUN
Konferansına Katıldı: İng�l�zce olarak yapılan, uluslararası
okullardan öğrenc�ler�n katıldığı Model Un�ted Nat�ons
(MUN) Konferansında Mard�n’den katılan öğrenc�ler hep
b�rl�kte key�fl� b�r deney�m yaşadı. *MUN (Model Un�ted
Nat�ons), pek çok l�se ve ün�vers�tede düzenlenen ve temel
olarak B�rleşm�ş M�lletler’�n farklı kom�teler�n�n, s�mülasyon
olarak öğrenc�ler tarafından canlandırıldığı ve genelde
konferans şekl�nde gerçekleşen b�r etk�nl�k.

Coca-Cola İçecek (CCİ) Gönüllülük Programı
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Şubat, 2018
Payda Sosyal etk�nl�ğ�; “B�rl�kte daha güzel�z”.

Toronto’dan Payda’ya Büyük Destek: Kanada’dak�
destekç�ler�m�z Payda yararına b�r buluşma düzenled�.

N�san, 2018
Payda Pera Müzes�'ndeyd�. Kütahya Ç�n� ve

Seram�kler� Serg� Turu ve Atölyes�nde m�saf�r ed�ld�k. Son
derece sıcak, sevecen ve sam�m� b�r ortamda çok t�t�zl�kle
hazırlanmış bu eğ�t�m programından yararlanab�ld�ğ�m�z �ç�n
çok şanslıyız.

Mard�n Buluşması yapıldı.

Saffet Emre Tonguç �le Payda'da Erguvanlar Açtı!
Tar�hç� ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'un Boğaz'ı ve
yalıları anlattığı Erguvan Turunda b�zlere eşl�k eden 220
m�saf�r�m�ze ve rehber�m�ze çok teşekkür eder�z.

Mayıs, 2018
Nevşeh�r Buluşması yapıldı.

Batman Buluşması yapıldı.

Coca-Cola İçecek yetk�l�ler�ne ve gönüllü ek�b�ne
Payda’yı tanıttık.

B�rl�kte Neler Yaptık?

Payda Pera Müzes�'nde
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Mayıs, 2018
Nevşeh�r Buluşması yapıldı.
Coca-Cola İçecek yetk�l�ler�ne ve gönüllü ek�b�ne

Payda’yı tanıttık.

Haz�ran, 2018
PaydaGO (Gönüllü Oryantasyonu) yapıldı. Yıl �ç�nde

2 toplantı gerçekleşt�rd�k. (fotoğraf )

Temmuz, 2018
Coca- Cola İçecek ek�b� �le Öğrenc� Sorumlusu

atölyes� yaptık.

Eylül, 2018
Mard�n Buluşması yapıldı.

Umut halkası

PaydaGO

Umut halkası

Mard�n Buluşması

B�rl�kte Neler Yaptık?
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B�rl�kte Neler Yaptık?

Ek�m, 2018
D�yarbakır Buluşması yapıldı.

D�yarbakır, 2018

Nevşeh�r Buluşması yapıldı.

Nevşeh�r, 2018

Batman Buluşması yapıldı.

İstanbul Buluşması yapıldı.

İstanbul, 2018
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B�rl�kte Neler Yaptık?

Kasım, 2018

Payda 8 yaşında!
Payda’ya gönül verenler�n büyük özver� ve yoğun

çaba �le bugünlere get�rd�ğ� Payda Öğrenc�lerle B�rl�kte
Projes� kapsamında yürütülmekte olan Öğrenc�
Sorumluluğu çalışma d�nam�kler�n� �çeren eğ�t�m
programları yapmaya başladık. Yıl �ç�nde 3 kez eğ�t�m
ver�ld�. Toplam 25 ÖS faydalandı.

Aralık, 2018
Ardahan otel'de Yılbaşını Kutladık.

Payda gönüllüler� ve çocukları �le Kağıthane Mehmet
Rıfat Yalman İlköğret�m Okulu öğrenc� ve vel�ler�yle hep b�rl�k-
te Sabancı Müzes�’nde Rus Avangardı serg�s�n� gezd�k ve
atölye çalışması yaptık.

Öğrenc� Sorumluları

Öğrenc� Sorumluları

Rus Avangardı, 2018 Yılbaşı Partisi
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Paydaşlarımızdan Notlar

“O kadar mükemmel insanlar ile tanıştım ki şu
an normal arkadaşlarımdan çok onlarla
konuşuyorum, fikirlerimin uyuştuğu birçok
insan oldu. Hatta çok komik bir şey daha;

kayıp ikizimi orda buldum. Her etkinlikte aynı
gruba düşüyoruz birlikte bir şeyler yapıyoruz
ve yine bir etkinlikte aynı kişi çıkıp aynı şeyleri
düşünmüştük, bu çok komik ve aynı zamanda
mükemmel bir şey onun için size gerçekten
çok teşekkür ediyorum. Umut Halkası ile
kazandığım şeyleri bilmiyorum kaç kitap

bitirdikten sonra öğrenecektim.”

- Renas (Öğrenci)

“Bugün destek olduğunuz çocukların
konuşmalarını dinlerken sizlerin onlara sevgi
dolu bakışınızı gördüm. O çocukların ne kadar
şanslı olduğunu düşündürdü bana o bakışlar.
Size hayranlıkları, minnettar bakışları ve hep
hatırladığım; “onlara muhtaç olduğunuzu

hissettirmiyorlar” ifadesini paylaşan öğrencimin
yoğun duyguları… ne kadar özel olduğunuzu
ve ne kadar güzel gönüllere taht kurduğunuzu
bugün ben de öğrencilerle birlikte hayranlıkla

izledim.”

- Hülya (Rehber Öğretmen)

Dear Payda Friends,
I just wanted to write a quick note to tell you that of all
the camps I have done, dozens and dozens, the one I
am involved in right now, Umut Halkasi is, I think,the
best. Thanks to you. The girls you have picked, the

Payda girls, are simply wonderful. All of them. It will be
very hard to part with them. By now, they have all

opened up and are talking and participating. Some were
in the beginning very shy. They are so intelligent and
open to new ideas. It has been a joy to see them
blossom before our eyes. Whatever we give them,

they take it in and give back 3 fold. 4 fold 5 fold. It is an
honour to work with them.

Thank you so much for all you are doing for these girls,
It is really changing their lives and they are totally

cognisant of this fact."

- Jennifer (RC Teacher)

"Başladığımız günden bu yana inanıl-
maz değişti Aslı. İlk yıl telefonda

sessizliğe karşı konuştugum zaman-
ları hatırlıyorum da şimdi benden çok
konuştuğu konuşmaları düşününce
nereden nereye diyor insan. Fakat
insan olarak hep sorgulayıcı ve

mantıklı idi hep de öyle kaldı, gurur
verici..."

- Ilgın (Öğrenci Sorumlusu)



www.paydaplatformu.org

2017-2018
Faaliyet Raporu

Yıllık Beyannameler

2017 Yılı Beyannames�ni görmek için tıklayınız.

2018 Yılı Beyannames�ni görmek için tıklayınız.

https://cdn1.yuvarla.com/acikacik/payda_beyanname_2017_1523605470865.pdf
http://www.paydaplatformu.org/wp-content/uploads/2019/05/Payda-Beyanname-2018.pdf
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Bağış, Bağışçı ve Genel Durum

2017 Yılı 2018 Yılı

B�reysel Bağış Toplamı 247.945,08 TL 405.945,42 TL

B�reysel Bağış Sayısı 564 Bağış 806 Bağış

Kurumsal Bağış Toplamı 9.786,08 TL 30.412,50 TL

Kurumsal Bağış Sayısı 5 Bağış 10 Bağış

Yurtdışından Alınan Yardımlar 1.035,64 TL 124.965,09 TL

Ücretl� Çalışan Sayısı 1 1

Gönüllü Sayısı 64 100

Üye Sayısı 67 91



Bağımsız Denetçi Raporunu görmek �ç�n tıklayınız.
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Bağımsız Denetçi Raporu (2017-2018)

http://www.paydaplatformu.org/wp-content/uploads/2019/05/Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-Denet%C3%A7i-Raporu.pdf



