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PAYDA KİMDİR?
Toplumu daha ileri seviyeye taşımak amacıyla eğitim, kadın istihdamı, çevre, sanat gibi
alanlarda farklı kesimleri ortak paydada buluşturan projeler yürüten bir derneğiz.

HİKAYEMİZ
Kurucularımızın 2009 yılında sahada yaptığı gönüllülük çalışmaları çok önemli bir
tespiti ortaya koydu.

Normal şartlarda çok farklı olduğumuzu, hiç anlaşamayacağımızı düşündüğümüz insanlarla
bir araya geldiğimizde ne kadar çok ortak yanımız olduğunu ve yıllar içinde farkında olmadan
yarattığımız ön yargılarımızın bizleri ne kadar yanlış yönlendirdiğini gördük.

Etkileşimin bizlerde yarattığı bu olumlu etkisini, ülke geneline ölçekleyebilmek amacıyla
2010 yılında Payda’yı kurduk. 

Ve o günden beri hayata geçirdiğimiz uzun soluklu projeler ile toplumun tüm kesimlerini
ortak paydada buluşturuyor, hep birlikte toplumsal gelişime katkıda bulunuyoruz. 



PROJELERİMİZ

2018
Umut Halkası

2020
Nesilleri Buluşturan

Kadın Öyküleri

2021
Payda Kariyer

2012
Payda

Öğrecilerle Birlikte

2010
Oya Projesi

2017
Payda Müzede

2016
Okullar Konuşuyor

2018
Payda Mutfakta



PAYDA ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE (PÖB) PROJESİ
İhtiyaç sahibi ve gayretli kız çocuklarımızın üniversiteden mezun olmaları, kendi kararlarını
veren bağımsız kadınlar olarak topluma katılmaları için maddi ve manevi açıdan yanlarındayız.

• Öğrenci Sorumlularımız ve Modül Yöneticilerimiz sayesinde öğrencilerimiz ve aileleriyle
     birebir iletişim kuruyoruz.

• Yılda iki kez öğrencilerimizi ve ailelerini ziyaret ediyoruz.

• Öğrencilerimizi motivasyon söyleşileri, kitaplar ve eğitimler ile destekliyoruz.
 
• Burs desteğimizi her ay öğrencimizin veya annesinin hesabına aktarıyoruz.  

Dördüncü sınıftan üniversite son sınıfa kadar
8 ilde 283 aktif öğrencimiz ve 35 mezun
öğrencimiz var.

Payda olarak öğrencilerimizin aileleriyle birlikte
1000'den fazla kişiyle etkileşimde bulunuyoruz.

19
İstanbul 14

Sakarya

14
Nevşehir

10
Malatya

122
Mardin

53
Batman

44
Diyarbakır

8
Adana



PAYDA KARİYER PROJESİ
Proje Kapsamı

Payda’lı gençlerimizin kişisel ve profesyonel gelişim basamaklarında bilinçli ve sistematik
olarak ilerleyeceği, hayallerini hedeflere, hedeflerini planlara, planlarını eylemlere 
dönüştüreceği ekosistemde, destek ve rehberlik amaçlı sunulan programlar yürütüyoruz.

Öğrenci merkezli proje prensipleri uyarınca staj, iş arama, araştırma konularında
öğrencilerin aktif sorumluluk almasını, kişisel gelişimlerinin liderleri olmalarını sağlıyoruz.

Program kapsamındaki öğrenciler

• 11 - 12. sınıflar ve lise mezunları
• Üniversite öğrencileri ve mezunları
• Toplamda 200’den fazla genç
 

Öğrenciler

Proje Ekibi

Öğrenci
Sorumluları

Modül
Yöneticileri

Konu Uzmanları



OKULLAR KONUŞUYOR PROJESİ
Proje Kapsamı
 
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencileri eşleştirip, oluşturulan haftalık program ile güncel
konular hakkında sohbet etmelerini ve bu sayede ön yargısız bir şekilde birbirlerinin kültürlerini
ve yaşam biçimlerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

İnternet üzerinden bir yıl boyunca video konferans yapan öğrenciler hem İngilizcelerini
geliştiriyor hem de yeni arkadaşlar ediniyor.



Okullar Konuşuyor Projesi kapsamında, 2016 yılından beri öğrenciler, Robert College International
Model United Nations Konferansı'na katılıyor.

Projenin Uygulandığı Okullar

• Aziz Sancar Anadolu Lisesi (Mardin)
• Malatya Fen Lisesi (Malatya)
• Avanos Anadolu Lisesi (Nevşehir) 
• İzmir Amerikan Lisesi (İzmir)
• İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)

• TED Atakent Koleji (İstanbul) 
• SEV Amerikan Koleji (İstanbul)
• Üsküdar Amerikan Lisesi (İstanbul)
• Robert Kolej (İstanbul)
• Mardin Fen Lisesi (Mardin)

Okullar Konuşuyor Projesi ile 10 okulda toplam 260 öğrenciye ulaştık.



UMUT HALKASI
Proje Kapsamı
 
Farklı kültürlerden lise düzeyi gençlerin birlikte zaman geçirerek;

• Birbirlerini ve kendilerini yakından tanımalarını, yeni deneyimler edinip şimdiye dek
     yaşadıklarını farklı bir gözle algılamalarını,

• Farklı bakış açıları kazanmalarını,

• En önemlisi karşılıklı saygı ile tartışıp ön yargılarından kurtulmalarını amaçlıyoruz.

Bir hafta süren kamp boyunca sosyal girişimcilikten barış eğitimine, doğaçlama tiyatrodan
iletişim ve duygusal becerilere, yogadan yüzmeye kadar pek çok alanda etkinlikler düzenliyoruz.

Umut Halkası ile toplam 150 çocuğa ulaştık.



PAYDA MÜZEDE

Proje Kapsamı
 
Farklı kültür ve sosyoekonomik seviyeden çocuk ve aileler ile birlikte müzeleri ve sanatçıları 
müze uzmanlarından sanat eğitimi alarak tanıyoruz.

Sanatı ortak paydamız yaparak, kültürel vizyonumuzu genişletiyoruz.

Payda Müzede ile 80'i çocuk olmak üzere toplam 200 kişiyle etkileşimde bulunduk.



PAYDA MUTFAKTA
Proje Kapsamı
 
Farklı kültür ve kesimlerden kadınlarımız ayda bir buluşuyor ve profesyonel bir şef liderliğinde
farklı menülerdeki yemekleri hazırlıyorlar. Aynı sofrada yapılan yemekler paylaşılırken
moderatör eşliğinde farklı konularda bilgi edinip, fikir alışverişi sağlanıyor. 

Katılımcı kadınlar farklı menülerden yemek yapmayı öğreniyor.
  
Bu doğrultuda gelir kaynağı haline getirmek isteyenlerin önünü açıyoruz. 

Payda Mutfakta Projesi ile toplam 25 kadına ulaştık.



Oya Projesi

Proje Kapsamı
 
Dar gelirli kadınlarımızın el emeği ürünlerine tanıtım, tasarım, ürün geliştirme ve alıcıyla
buluşturma desteği sağlıyoruz.

Kadınlarımızın girişimcilik kapasitelerini geliştirmelerine ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına
katkıda bulunuyoruz.

OYA PROJESİ

Oya Projesi ile toplam 70 kadına ulaştık.



PAYDA AİLESİ

Üyeler, Gönüllüler,
Bağışçılar
2000+ Kişi

Komiteler

Genel Kurul

Koordinatörler

Yönetim
Kurulu

Proje
Yöneticileri

Denetleme
Kurulu



DESTEKLEYEN KURUMLAR



PAYDA AFET DESTEĞİ
• Yönetim Kurulu üyelerimiz afet bölgesini ziyaret ederek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını tespit etti.

• 06 Şubat deprem afetinden etkilenen 247 öğrencimiz ve ailelerinin acil ihtiyaçları için
     “Öğrencilerimize Afet Desteği” isimli yeni bir bağış kampanyası başlattık. Topladığımız
     bağışları hemen ihtiyaç sahipleri öğrencilerimiz ve aileleriyle buluşturduk.

• Afet bölgesindeki öğrencilerimiz ve aileleri için Psikolojik Destek Projesi'ni başlattık.

• Turkish Philanthrophy Fund'dan aldığımız 81.975 USD desteği deprem bölgelerinde
     kullanmaya devam ediyoruz.

• 30 Nisan İstanbul Yarı Maratonu'na katılarak deprem bölgesindeki öğrencilerimizin
     eğitimi için iyilik peşinde koşacağız!



TEŞEKKÜRLER
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