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Başkanın Mesajı
Payda olarak önemli bir misyon ile yola çıktık. Toplumun farklı

kesimlerinin yakınlaşmasını sağlamak kolayca, kısa zamanda

ulaşılabilecek bir hedef değil. Fakat, on yıl içerisinde ortak

paydalarımız üzerine inşa ettiğimiz projeler ile bir fark

yarattığımıza, birçok insanın hayatını değiştirdiğimize inanıyoruz.

10 çocuk ile başladığımız Payda Öğrencilerle Birlikte projesinde

bu yıl 259 kız çocuğuna ulaşmış bulunuyoruz. Bu çocuklarımızın

okula devam etmelerine mümkün kılmanın yanında, Öğrenci

Sorumlularımızın çocuklar ve aileleriyle yarattığı diyalog sayesinde

birbirinden kopuk olan aileler ülkemizin geçirmekte olduğu bu zor

günlerde birbirlerini arayıp durumlarını sorar hale geldiler.

Benzer şekilde Okullar Konuşuyor projemiz ile birlikte internet

üzerinden İngilizce pratiği yapan öğrenciler, yeni nesil mektup

arkadaşlığı sayesinde birbirlerinin ortak paydalarını ve farklılıklarını

deneyimleyip, ileride onlara dayatılabilecek önyargılara karşı

sağlam bir bilinç oluşturuyorlar.

Geçtiğimiz yaz başlattığımız Umut Halkası ve Doğu – Batı Kampı

projeleriyle farklı kesimlerden gençler bir araya gelip ortak

hedefler doğrultusunda çalışıyorlar.

Payda Müzede projesi ile sanatı ortak paydamız haline getirerek

kaynaşıyoruz.

Oya projesi kapsamında, emekçi kadınlarımızın el emeği

ürünlerini, normal piyasa koşullarında ulaşamayacakları mecralara

ulaştırarak emeklerinin karşılıklarını almalarına bir nebze katkıda

bulunuyoruz. Tüm bunları, başka dernek ve kurumlar ile işbirliği

içinde, güçlü olduğumuz yönlerimizi bir araya getirerek yapıyoruz.

Yemek insanlar arasında köprü kurmak için güçlü bir araç. Birlikte

hem bu köprüleri inşa etmek hem de kadın girişim hikayelerinin

yanında olmak amacıyla Payda Mutfakta projesini yürütüyoruz.

Pek çok kesimden kadınların ünlü şeflerin moderatörlüğünde

mutfakta yan yana keyifli zaman geçirmelerine ve tecrübelerini bir

iş fikrine dönüştürmelerine vesile oluyoruz.
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Bizim gibi etkileşime, birlikteliğe önem veren, çalışmalarını bu

eksende odaklayan bir dernek için tabi ki Pandemi dönemi, ilk kez

tecrübe ederek başa çıktığımız zorlayıcı bir dönem oldu. Ancak,

gönüllülerimizin özverisi ve projelerimize olan bağlılığımız sayesinde

bu zor durumu en etkin şekilde faydaya çevirebildiğimize inanıyoruz.

Derneğin organizasyon kabiliyetlerini kullanarak ülke çapındaki

dayanışma ruhuna destek verip, sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına

elimizden geldiğince katkıda bulunduk.

Payda ailesinin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayılmış

gönüllü ve bağışçı ağı sayesinde tüm öğrencilerimize

bilgisayar/tablet ve internet desteği vererek uzaktan eğitime erişim

olanaklarını güçlendirdik, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladık.

Ayrıca fiziksel olarak bir araya gelemezken, internet imkanlarından

faydalanarak pek çok buluşmamızı online olarak gerçekleştirme

fırsatını kullandık, içinde bulunduğumuz durumu avantaja

dönüştürebildik. Bu altyapıyı en çok ihtiyaç duyulan dönemde,

zamanında ve doğru şekilde kurabildiğimiz ve kullanabildiğimiz için

mutluyuz.

Pandeminin yavaş yavaş normalleşme sürecine girmesiyle birlikte,

fiziksel buluşmalarımızın tekrar hareketleneceğine inanıyoruz.

Bunun yanı sıra, artık sanal ortamda da etkin iletişim yöntemlerini

kullanabilmek ileriye dönük temas ve ilişkilerimizin sağlıklı

yürütülmesi için umut vadediyor.

Bize güvenerek çalışmalarımızı destekleyen, yurt içi ve yurt dışından

katkıda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.

Payda Yönetim Kurulu Başkanı 

Bora Tokyay

Faaliyet Raporu
2020

www.paydaplatformu.org

Başkanın Mesajı



Toplumda çeşitli nedenler ile birbirlerinden uzaklaşmış vatandaşlarımızın ortak

paydalarının bulunması, sürdürülebilir projelerle kesimler arası etkileşimlerin

arttırılarak birbirlerini daha yakından tanımalarını amaçlayan bir sivil toplum

kuruluşuyuz. Amacımız, profesyonel organizasyon ve yönetim becerilerimizi 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.
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Payda Tanıtım Filmini izlemek için tıklayın.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Kuruluş Amacımız

https://www.youtube.com/watch?v=0WbHexVVf30
https://www.youtube.com/watch?v=0WbHexVVf30
https://www.facebook.com/paydaplatformu/
https://www.instagram.com/paydaplatformu/
https://twitter.com/paydaplatformu
http://www.paydaplatformu.org/
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Ekibimiz



Yönetim Kurulu 

(Asil Üyeler)

Başkan

Bora Tokyay

Başkan Yardımcısı 

Berrin Orhon

Genel Sekreter

Berkant Dişcigil

Sayman

Anıl Atılgan 

Üye

Sinan Ceylan

Yönetim Kurulu 

(Yedek Üyeler)

Burcu Tarhan

Feza Güvenal

Aylin Tankut

Gökçe Yıldız

Dernek 

Koordinatörleri

Türkan Yılmaz

Araksi Büyüktaşçıyan

Denetleme Kurulu 

(Asil Üyeler)

Başkan 

Dilek Bağdatlıoğlu

Üye

Güneş Kocamanoğlu

Üye

Seçil Can

Denetleme Kurulu 

(Yedek Üyeler)

Deniz Doany

E. Kezban Mutlu

İrem Bilgili
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Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi Modülleri ve Yöneticileri

Mardin : Bilge Araboğlu, Bingül Ataman, Deniz Doany, Dilbeste Alameddine, Gül Sancar, Peri Holden,

Berna Cambier (Yardımcı), .

Diyarbakır : Aylin Tankut, Nilgün Sancar.

Batman : Anıl Atılgan, Güneş Kocamanoğlu, Suat Metin.

İstanbul : Tuğba Şahin, Ayşe Koru (Yardımcı), Anne Kozlu (Yardımcı), Sermin Tekinalp (Yardımcı).

Nevşehir : Feza Güvenal, Nüket Germirli (Yardımcı).

Sakarya : Didem Sırım

Öğrenci Sorumlusu (ÖS) Eğitmeni: Gökçe Yıldız.
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Okullar Konuşuyor Proje Yöneticileri

Dilbeste Alameddine, Peri Holden

Umut Halkası Proje Yöneticileri

Dilbeste Alameddine, Peri Holden

Payda Müzede Proje Yöneticisi

Aylin Tankut

Oya Proje Yöneticisi

R. Belkıs Burduroğlu

Payda Mutfakta Proje Yöneticileri

Güneş Kocamanoğlu Çavaş, Bilge Araboğlu

YENİ PROJE*

Payda Kariyer Proje Yöneticisi

Hande Torunlar

YENİ PROJE*

Nesilleri Buluşturan Kadın Öyküleri Proje Yöneticileri

Dilbeste Alameddine, Peri Holden



Projelerimiz



Projelerimiz
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2012 yılında başlattığımız Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi‘nin

amacı 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 hedefi ile ve “Toplumsal Etkileşim

ile Toplumsal Gelişim” misyonumuz doğrultusunda tasarlayıp hayata

geçiriyoruz.

Projenin diğer burs projelerinden en büyük farkı, maddi

desteklerimize ek olarak öğrenciler ve aileleriyle birebir iletişimi esas

alan, modüler yönetim sistemiyle yürütmemiz. Bu çerçevede, öğrenci

ile sürekli iletişimde bulunan ve mentorluğuyla onun eğitim

yolculuğunda devam etmesine yardımcı olan öğrenci sorumlularımız,

çok önemli bir rol üstleniyorlar. Öğrencilerimizi, çeşitli staj,

motivasyon söyleşileri, kariyer danışmanlığı vb. aktivitelerle de

destekliyoruz.

.

2020 yılında Mardin, Batman, Diyarbakır, Nevşehir, İstanbul ve

Sakarya illerinde devam eden projemizi gelecekte farklı

şehirlerimizi de kapsamımıza katarak büyümeyi hedefliyoruz. 2021

yılında Malatya’dan da öğrenciler almayı planlıyoruz.
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Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi Projenin Kapsamı



Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

Proje genelinde;

● 259 öğrenciye ulaştık.

● 5 öğrencimiz üniversiteden mezun oldu.

● 20 öğrencimiz bu yıl üniversiteye yerleşti.

● 14 Proje yöneticisine ulaştık.

● 170 Öğrenci Sorumlusuna ulaştık.

● Uzaktan eğitim süreçlerini desteklemek için,

-Tüm öğrencilerimize bilgisayar ve tablet ulaştırdık.

-Tüm öğrencilerimize internet desteği ulaştırdık.

● Bridge to Türkiye 3 öğrencimize eğitim desteği verdi. Tüm

öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulundu.

● 118 T-LEO Yönetim Çevresi tüm öğrencilerimize kırtasiye

desteğinde bulundu.
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Bu Yıl Neler Yaptık?



ONLINE EĞİTİMLER

Pandemi sürecini en az hasarla atlatmaya gayret ederken, takvimlerimize bağlı kalarak eğitimlerimizi online platformlar üzerinden

gerçekleştirmeye devam ettik. Böylelikle toplamda 76 yeni gönüllümüzü aramıza kattık.
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Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

ONLINE ŞEHİR BULUŞMALARI

Pandemi nedeniyle, kızlarımızı ziyarete gidemedik, evlerine misafir olamadık ama herşeye rağmen yüzlerini görebildiğimiz, hatırlarını

sorabildiğimiz için mutluyuz. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dinledik, bu süreci en güzel biçimde atlatmak için birbirimize destek olduk.

Bir öğrencimizin dediği gibi “Hiçbir şeyin Payda’ya engel olamayacağını gördük”. Pandemi sürecinde öğrencileri destekleme konusunda

Payda hep atak, esnek ve dinamik oldu.
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Bu Yıl Neler Yaptık?



Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

SINAV ÖNCESİ MOTİVASYON BULUŞMALARI

Konuşmacı:

Çiğdem Görener - Rezilyans Türkiye kurucusu, eğitmen ve koç

Sınava hazırlanmakta olan öğrencilerimizin kaygı ve korkularını

dinledik, heyecanlarını paylaştık.

Pandemi nedeniyle sınav takvimlerinin değişkenliği, belirsizlikler,

uzaktan eğitimde karşılaşılan zorluklar gibi pek çok etken bu yıl

sınava hazırlanan öğrencilerin üzerindeki stres ve kaygıyı arttırıyor.

Öğrencilerimizden gelen motivasyon buluşmaları taleplerine en hızlı

şekilde cevap vermeye çalıştık. Sevgili Çiğdem Görener’in, sınav

öncesi endişelerden kurtulma, motivasyonu koruma ve etkili ders

çalışma metotları ile ilgili konularda tavsiyelerini aldık.
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Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

SINAV ÖNCESİ MOTİVASYON BULUŞMALARI

Konuşmacı:

Ahmet Orhon – McKinsey & Company’de yardımcı ortak, strateji

danışmanı, melek yatırımcı, yönetici mentörü

Umut Halkası Kampımıza Sosyal Grişimcilik atölyeleriyle renk katan

sevgili Aybike Oğuz moderatörlüğünde, Ahmet Orhon’un Eyfel

Kulesi’ni inceledik. Hacılar Mahallesi’nden Harvard’a, Ankara’dan

dünyanın 107 ülkesine yolculuğunda biriktirdiklerini kendi ağzından

dinledik. Deneyimlerinden ilham aldık.
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Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

SINAV ÖNCESİ MOTİVASYON BULUŞMALARI

Konuşmacı:

Emre Başkan - Öğretim görevlisi, araştırmacı, Azor Brand & People

Solutions Kurucusu, konuşmacı

Dünyayı nasıl algılıyoruz? Beynimiz nasıl çalışıyor? Konfor alanı

dediğimiz şey nedir? Dünyayı değiştirenleri farklı kılan neydi?

Dünyadaki değişimler neden bazen umut kırıcı olabiliyor? Yeni

değerler kazanmak, yeni şeyler öğrenmek istiyorsak ne yapmalıyız?

Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını Emre Başkan’dan

dinledik. Dünyayı nasıl değiştirebileceğimizi, konfor alanımızdan

çıkmak için ihtiyacımız olan cesareti ve ufukta bizleri bekleyen

başarıları konuştuk.
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Payda Mutfakta Projesi

Yemek insanlar arasında köprü kurmak için güçlü bir araç. Birlikte

hem bu köprüleri inşa etmek hem de kadın girişim hikayelerinin

yanında olmak projenin temel amaçlarından.

Pek çok kesimden kadının ünlü şefler moderatörlüğünde mutfakta

yan yana keyifli zaman geçirmelerine ve tecrübelerini bir iş fikrine

dönüştürmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

Proje'nin ilk fazında Sarıyer Girişimci Kadın Kooperatifi ile birlikte

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

2019 yılında başlayan projemiz kapsamında toplam 5 etkinlik

düzenlenmiş olup, 2021 yılında projemizin devam etmesi için

çalışmalar yürütülmektedir.

Projeden Faydalanan Kadın Girişimci Sayısı: 16
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Moderatörlüğünü Gül Sancar’ın üstlendiği etkinlikte Mardin usulü

kızartma ve haşlama içli köfte ile Reyhan Şerbeti yapıldı.

Moderatörlüğünü ünlü şef Şemsa Denizsel’in üstlendiği etkinlikte

Peynirli Zeytinyağlı Kek ve Fındıklı Yoğurt Tatlısı yapıldı.
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Yeni Projemiz: Payda Kariyer

Gelişime açık ve istekli Payda gençlerini mesleğe ve iş hayatına

hazırlamayı, bilinçli olmalarını sağlamayı, iş bulma aşamasındaki

yüksek rekabet koşullarına hazırlıklı olmaları için onlara destek

olmayı amaçlamaktadır. Sayıları her geçen gün artan üniversiteli

öğrencilerimize, cv hazırlama, mülakat, staj imkanı, üniversite ve

meslek seçimi gibi çeşitli konularda rehberlik verilmesini amaçlayan

programımız için gönüllülerimizden oluşan bir proje ekibi kurularak

ihtiyaçlar belirlenip çalışmalara başlandı.

2021 yılında en az 50 üniversite öğrencimizin faydalanması

amaçlanmaktadır.
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Otuz yedi bursiyer kızımız tarafından kaleme alınan gerçek yaşam

öykülerini içeren bir proje başlattık.

Bir çoğunun ilk yazı deneyimi olan bu öykülerde kimi kızlarımız

ninelerinin, kimileri annelerinin, kimileri de hemen yanı başlarında

yaşayan büyüklerinden birinin yaşamlarını kağıda döktüler.

Proje genç neslin yaşlılara ve tarihe farklı bir bakış açısı ile yakından

bakmasını sağlamış, içinde yaşadıkları döneme uzak gibi gördükleri

bir zamanın kuşağını anlama olanağı sunmuştur. Öğrencileri

yazmaya heveslendirmiş, önceki kuşakları dinleme, anlama ve

geçmişe ilişkin bilgileri öğrenme becerilerine katkıda bulunmuştur.

Otuz yedi öğrenci ve gönüllü editörlerin desteği ile hazırlanan kitabın

basımı ile ilgili çalışmalar sürmektedir.
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Oya Projesi 

Proje ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Payda Müzede Projesi

Proje ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Okullar Konuşuyor Projesi

Proje ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Umut Halkası Projesi

Proje ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Pandemi Nedeniyle 2020’de Ara Verilen Projelerimiz

https://www.paydaplatformu.org/oya-projesi/
https://www.paydaplatformu.org/payda-muzede-projesi/
https://www.paydaplatformu.org/okullar-konusuyor/
https://www.paydaplatformu.org/umut-halkasi-projesi/


Kampanyalarımız



Tıbbi Malzeme Desteği Kampanyası

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın Covid-19 tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla yürüttüğümüz kampanya ile

10 Sağlık Kuruluşuna 128.038,70 TL değerinde tıbbi malzeme ulaştırdık,

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesine (Malatya) bir adet Patojen İnaktivasyon Cihazı bağışında 

bulunduk.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz olağanüstü dönemde bu denli kuvvetli bir dayanışma ağında buluşmak hepimize umut verdi.

Birlikte iyileşeceğiz!
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Bilgisayar/ Tablet Kampanyası

48 adet dizüstü bilgisayar ve 75 adet tablet ulaştırarak kızlarımızın eğitime, hayata erişmelerine destek olduk.

ATFC (American Turkish Friendship Council), BTF (Bridge to Türkiye), TPF (Turkish Philanthropy Funds) platformları aracılığı ile bize ulaşan 

ve bireysel destek veren tüm bağışçılarımıza kampanyaya katkıları için sonsuz teşekkürler.
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Kitap Kampanyası

Kitap kampanyaları ile her öğrencimize yılda en az 15 kitap gönderilmesini hedefliyoruz. 

Gönüllülerimizden gelen kitaplar onlu setler halinde öğrencilerimize gönderildi. Kitapları ellerine geçen öğrencilerimizden gelen içten 

teşekkür mektupları onlara destek olma konusunda bizleri daha da güçlendirdi. 
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Payda’dan Haberiniz Olsun

Payda Tanıtım Toplantıları yaptık

Payda projeleri ve gönüllülük çeşitlerinin tanıtımını yaptığımız Şubat, 

Haziran ve Aralık aylarında yapılan tanıtımlarla toplamda 22 yeni 

gönüllümüz ile tanıştık. 

Payda Linkedin’de

Fikirleri paylaşmak, iş dünyasında sosyal ağı genişletmek, meslek 

grupları ve gönüllülerimiz ile iletişimde olmak amacıyla Linkedln’de

yer aldık.

Voices Of Partners With PAYDA

Elmira Bayrasli tarafından sunulan TPF İş Ortaklarının Sesi 

etkinliğinde PAYDA’nın misyonunu ve hizmet verdiğimiz alanlarda 

COVID-19 sırasında karşılaştığımız zorlukları, toplulukların 

ihtiyaçlarını ve nasıl bir fark yaratmak için çalıştığımızı konuştuk.
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Üyeliklerimiz
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Yaptığınız bağışı

vergiden 

düşebilirsiniz.

Yaptığınız bağışı

vergiden 

düşebilirsiniz.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/paylasma-ve-dayanisma-platformu-dernegi
https://bridgetoturkiye.org/friends-of-payda/
https://donate.tpfund.org/campaign/payda/c190696
https://www.facebook.com/paydaplatformu/
https://www.instagram.com/paydaplatformu/
http://www.paydaplatformu.org/
https://www.linkedin.com/company/payda-platformu/


Finansal Durum

2020 Yılı Beyannamemizi görmek için tıklayın.

Faaliyet Raporu
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Bireysel Bağış Toplamı                         : 820.991,00 TL

Bireysel Bağış Sayısı                             : 890

Kurumsal Bağış Toplamı                       : 48.360,00 TL

Kurumsal Bağış Sayısı                          : 10

Yurtdışından Alınan Yardımlar             : 352.829,54 TL

Ücretli Çalışan Sayısı                            : 1

Gönüllü Sayısı                                        : 180

Üye Sayısı                                               : 102
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bilgi için; info@paydaplatformu.org

https://www.paydaplatformu.org/wp-content/uploads/2021/07/ReportBook-2.pdf
https://www.facebook.com/paydaplatformu/
https://www.instagram.com/paydaplatformu/
http://www.paydaplatformu.org/
mailto:info@paydaplatformu.org
https://www.linkedin.com/company/payda-platformu/

