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BAŞKANIN MESAJI
Sevgili Gönül Dostlarımız,
 
Sizlerin desteği ile 2019 yılında çalışmalarımızın etki alanını daha
da genişlettiğimiz bir yıl geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bunun için tüm gönüllülerimize, iyilik peşinde koşan
koşucularımıza, yüzücülerimize, onları destekleyen
bağışçılarımıza ve bize destek olan herkese çok teşekkür
ediyoruz.
 
Misyonu eğitim yoluyla kadınları güçlendirmek olan Buldan
Vakfı, bulunduğu bölgede yoksulluğun azaltılması ve kırsal
kalkınmanın gerçekleşmesi için kadınları destekliyor. UNESCO,
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) gibi
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapan
Uluslararası Örgütlerle benzer hedeflere sahip olan vakfımız,
yerelden yükselen evrensel bir değer olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor.  UNESCO'nun "Kızların ve Kadınların kaliteli
eğitim hakkının güçlendirilmesi; ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve
cinsiyetler arasında hakların eşitliğini gerçekleştirmek için
anahtardır” sözünden ilham alıyoruz. Kurulduğumuzdan beri
yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirerek
dünyanın daha iyi ve adil bir yer olması için mücadele veriyoruz.

 
 
 
 
.

Buldan Vakfı eğitim ve bilinçlendirme yoluyla, kadınların
güçlendirilmesi için çalışıyor. Dünya çapında bugünkü koşulların
sürdüğünü varsayarsak, toplumsal cinsiyet eşitliğine neredeyse
yüz yıl sonra ulaşılabileceğimizin söylendiği bu ortamda bu
sürenin kısaltılmasına katkı sağlamak için çalışmalarını
sürdürüyor. Vakfımız bilinçli ve eğitimli kadınlarla, toplumsal
eşitliğe inanan gençler yetiştirmek, gelecek nesillere eşit bir
dünya bırakmak için yeni projeler hayata geçiriyor. 2019 yılı
sonunda Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin desteği ile
hazırladığı Stratejik Plan ile 2020 yılından itibaren planlı bir
döneme başlayacak olan Vakfımızın bunu sizlerin desteği ile
başaracağına olan inancımız tam. 
 
İçinden geçmekte olduğumuz bu zor koşullarda dahi
misyonumuzu gerçekleştirmek için öğrencilerimize sağladığımız
desteklerimizde hiçbir kesintinin olmadığını gururla söyleyebiliriz.
Yine aynı şekilde bu dönemde Vakfımızın online platformlarla
gerçekleştireceği harika bazı çalışmalarını da en kısa zamanda
sizlerle paylaşacağız. 2019 yılı Faaliyet Raporumuzu, bu yolda
bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımızın,
bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin bilgi ve değerlendirmelerine
sunuyoruz.
 
Meryem Salman
Yönetim Kurulu Başkanı
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VİZYON

MİSYON

Kadınların toplumda hak ettikleri rol ve statüye sahip olduğu,
karar mekanizmalarına eşit katıldığı bir ülke, bir dünya inşa
etmek.

Kadınların ve genç kızların eğitim almasına destek olmak,
toplumdaki konumlarını güçlendirmek.
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AMACIMIZ
Eylül 2015’te, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerce ‘Dünyamızı
Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ başlıklı bir
uygulama planı kabul edildi. Sloganı “Kimseyi Geride Bırakma”
olan plan, dünyadaki sorunlu alanları tespit etmiş ve bunların
çözümü için de hedefler koymuştur. 
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2015 yılında kurulan Buldan Vakfı, 17 maddede oluşan bu
plandan “Cinsiyet eşitliğine ulaşma ve tüm kadınların ve kız
çocuklarının güçlenmesi” konusunu amaç edinmiştir. 
 
Eğitim yoluyla kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini,
toplumdaki hak ettikleri rol ve statüye sahip olduğu, karar
mekanizmalarına eşit katıldığı bir ülke, bir dünya inşa edilmesini
kendine vizyon olarak belirlemiştir.
 
Tüm çalışmalarını bu vizyon doğrultusunda belirlediği hedeflere
ulaşmak için gerçekleştirmektedir. 



YÖNETİM KURULU
BAŞKAN ,  MERYEM  SALMAN

BAŞKAN  YARDIMCISI ,  ÇİĞDEM  N .

KORDON

SAYMAN ,  SALİH  ATLAMAZ

ÜYE ,  ÖZNUR  TUNCAY

ÜYE ,  NİLÜFER  TÜRKARSLAN

Girişimci

Girişimci, Avukat

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir

Tekstil Mühendisi

Girişimci
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DANIŞMA KURULU
AHMET  TURAN  BİLGİN

AYHAN  EMİRDAĞ

BERAAT  EMİRDAĞ

GONCA  TEKELİ

MUSTAFA  ZORLU

TOLGA  KAYASU

Girişimci, Belediye Meclis Üyesi

Ticaret Odası Genel Sekreteri

Elektrik-Elektronik Mühendisi, Girişimci

Avukat

Girişimci, Muhtar

Girişimci, Yazar, Pazarlama Ajansı Sahibi
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GÖNÜLLÜ OLMAK!
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir
çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi
dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak
toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için,
yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir
toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK)
bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir.
(STGM Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi)

 
 
 
 
.

Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Buldan Eğitim ve
Dayanışma Vakfı olarak ekip ruhuna, gönüllülerimizin desteği ile
güçleneceğimize ve faaliyetlerimizin daha da yaygınlaşacağına
inanıyoruz. Kadınları güçlendirerek daha adil bir dünyaya
ulaşmak çabamıza destek  vermek amacıyla aramıza katılmak
isteyen herkesi mutluluk ve sevgiyle kucaklamaya hazırız. Birlikte
değiştirebiliriz.
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Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi
olarak “gönüllü” olmasıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
sivil toplumda gönüllülüğün giderek büyüyen bir rolü vardır.
Buldan Vakfı olarak geleceğe aydınlık nesiller yetiştirebilmek için
bütün gücümüzü gönüllülerimizden alıyoruz. Siz gönüllülerimizin
ilgi alanları sayesinde birçok faaliyeti birlikte yapacağımıza,
gençlerimiz için umudu birlikte yeşerteceğimize, aktif ve canlı bir
şekilde çalışarak gençlerimizi hedeflerine ulaştıracak başarı
merdivenlerini birlikte çıkacağımıza inanıyoruz. 



Adım Adım Platformu'nun İzmir ekibinden gelen dostlarımızı
öğrencilerimizle birlikte Buldan’da misafir ettik. Onlara 5000
yıllık tarihi olan dokuma sanatımızı, el tezgahlarımızı anlattık,
tarihi konaklarımızı gezdirdik.

25 Mayıs 2019

17 Şubat 2019
Bugün vakfımızın Gönüllüleri Adım Adım platformu tarafından
“İyilik Peşinde Koş” şarkısına klip çekmek için organize edilen
etkinliğe katıldı. 

14 Ocak 2019
Buldan Vakfı’nın gönüllü ordusunun sadece bir bölümü ile
İstanbul’ da gerçekleşen yemekte buluştuk. Sayelerinde harika
bir yıl geçirdik, hep birlikte daha nice harika yıllar geçirecek,
muhteşem başarılara imza atacağız.
 

5 Ocak 2019
Gönüllülerimiz vakfımız adına geleneksel "Kostümlü Adım Adım
Koşusu"na katıldı. Hava kapalı ve soğuk olmasına rağmen
kostümler hem ortamı hem de ruhumuzu renklendirdi.

30 Haziran 2019
İstanbul’dan gelen gönüllülerimizi vakfımızda misafir ettik.
Buldan’ı gezdirdik ve faaliyetlerimizi anlattık. 

13 Temmuz 2019
Belgrad Ormanı Koşu Parkurunda gerçekleşen Adım Adım ve bir
çok STK ile birlikte geleneksel Adım Adım koşusuna gönüllerimiz
katıldı. İyilik Peşinde Koş’mak hiç bu kadar güzel olmamıştı.
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GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİMİZ



Maraton öncesi gönüllülerimizle buluştuk ve onlara Maratonda
bizimle "İyilik Peşinde" koşacakları için teşekkür ettik. 

2 Kasım 2019

15 Ekim 2019
Adım Adım Bursa ve Adım Adım Gönüllü Hareketi organizasyonu
ile gerçekleşen toplantıda gönüllülerimiz tarafından ve "Kızımız
Okuyacak" projemiz anlatıldı.

7 Eylül 2019
Biz bugün yaz boyunca Vakfımızda gönüllü olarak çalışan
kızlarımızla harika bir gün geçirdik. Onlarla birlikte Pamukkale
Travertenlerini gezme fırsatı bulduk. Teşekkürler, İlkay, İlayda,
Türkan ve Aysun, sadece güneş değil, siz isterseniz dünya
avuçlarınızın içinde olacak.

28 Kasım 2019
Kurulduğumuz günden bu güne destekleriyle güç kazandığımız,
içinde bulunmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz Adım
Adım platformuna  ve Vakfımız için İstanbul Maratonunda
bizimle birlikte iyilik peşinde koşan kurumsal firmalarımıza
destekleri için teşekkür edip, onlar için hazırladığımız kupalarını
verdik.

18 Ekim 2019
Kapadokya'da gerçekleşen koşuda vakfımızı temsil eden
gönüllülerimiz İdris Tosun, Serkan Alparslan, Özgür Özdoğan
ve Hakan Karataş'a çok teşekkür ederiz.
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GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİMİZ



FAALİYETLERİMİZ
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AMACA YÖNELİK 

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.

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. 

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.
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VAKIF GÜNLERİ

Nisan ayı "Ebeveyn-Çocuk İlişkisi"  konulu günümüzde
geleceğimizin teminatı çocuklarımızı nasıl daha iyi yetiştiririz
sorusuna Psikolog Sevgili Makbule Tutak’la birlikte cevap aradık.
Araştırmalara göre bir çocuğun sevgi, anlayış, mutluluk ve
özgürlük atmosferinde büyümesinin, onları geleceğe
hazırladığımız yolda, başlıca önemli noktalar olduğunu, onlara
yeni fırsatlar tanıyarak kendilerini bulmalarına katkıda
bulunacağımızı öğrendik. 

5 Nisan 2019

28 Şubat 2019
Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, AB Bilgi Merkezi
tarafından düzenlenen, "Kooperatifçilik ve E-ticaret"
seminerinde katılımcılara uzmanlar tarafından, Türkiye’de ve
dünyadaki kooperatif modelleri E-ticaretin nasıl yapılacağı
anlatıldı.
 

11 Şubat 2019
Çocukların telefon kullanımını yönetmek, günümüz ebeveynleri
için en temel sorumluluklardan biri haline gelmiştir. Pek çok aile,
çocuğun telefonla ilişkisini belirlemekte, sınırlar çizmekte çok
ciddi problemler yaşamaktadır. “Vakıf Günü’nde Uzman Klinik
Psikolog Fatma Kurt ile “Çocuklarda Akıllı Telefon Kullanımı”
konusunda uygulanması gereken yöntemleri, ve teknolojiyi
çocuklarımızın yararına kullanmanın yollarını öğrendik. 
 

9 Şubat 2019
Kadınlarımızın sosyal hayatta aktif rol alması Vakfımız için her
zaman öncelik oldu. Bu yüzden bugün işlere biraz mola verip kız
kıza tiyatroya gittik. İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan
“Prömiyer Partisi” adlı oyunu izledik. Tiyatro oyunundan  çok
memnun kaldılar ve biraz olsun mevcut tempodan uzaklaşmak
onlara da çok iyi geldi.
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KADINLARIN EMEĞİ

26-27 Kasım 2019
Amsterdam’da düzenlenen 2 gün sürecek “Teknolojide Kadın”
etkinliğine katıldık. Dünya Ekonomik Forumu veri ve yapay zeka
kombinasyonunu 4. Endüstriyel devrim olduğunu, önümüzdeki
10 yıl içinde Yapay Zeka’nın iş dünyasına etkilerini, kadınlarımız
için yeni bir iş fikirlerini neler olabileceğini öğrendik.
 

21 Kasım 2019

UPS öncülüğünde Türkiye’de kadının ihracata girmesi için yürütülen
“Kadın İhracatçı Programı"nda ürettiğimiz ürünleri uluslararası
pazarlarda nasıl satabileceğimizin ve kadın bakış açısıyla ürünler
daha güzel nasıl pazarlanacağını dinledik. İhracatı kaliteli ihracata
çevirmek neler yapabileceğimizi ve kadınlarımızın el emeği ürünlerini
yurt dışı pazarlara nasıl satabileceğini öğrendik. 

4 Mayıs 2019
Arnavutluk’ta, Tiran Büyükelçiliğimiz tarafından organize edilen
ve geliri  Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nun onarımında
kullanılmak üzere düzenlenen etkinlik için Tirandaydık.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Ilir Meta'nın ve Tiranda
temsilcilikleri bulunan ülkelerin büyük elçi ve eşlerininin ve
ziyaret ettiği standımızda kadınlarımızın birbirinden değerli el
emeği ürünlerini tanıttık.

10 Aralık 2019
Hugo Boss İzmir tarafından 10-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen
“Sosyal Sorumluluk Haftası"nda "Kadınlarımızın el emeği
ürünleri" gönüllülerimiz tarafından tanıtıldı.  
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KAYNAK GELİŞTİRME
Kurulduğumuzdan beri faaliyetlerimizi binlerce destekçinin
bireysel bağışları ve destekleriyle yürütüyoruz. Vakfımızın tüm
faaliyetleri ve harcamaları şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları
temelinde yönetiliyor ve bağımsız bir denetim kuruluşu
tarafından denetleniyor ve mali bilgilerimiz isteyen herkesin
ulaşımına açık. Kaynak Geliştirme Faaliyetlerimiz kapsamında
üyesi olduğumuz Adım Adım platformu ile yürüttüğümüz,
Üniversiteli genç kızların eğitimini desteklediğimiz "Kızımız
Okuyacak" Projesi için sportif faaliyetlere katılmaya 2019 yılında
da devam ettik. 

Her yılın Mart ayında düzenlenen, spor ve tatili bir araya
getirmesi, tırmanışsız düz parkuru, güzergah üzerindeki şehir
güzellikleri, tarihi dokusu ve dünyaca ünlü Antalya sahilini
parkurunda bulundurmasıyla Türkiye’nin en sevilen koşularından
biri olan Runatolia etkinliğine 3 Mart'ta gönüllülerimizle birlikte
katıldık.  Bağış kampanyası açmadığımız bu etkinlikte; doğudan
batıya tüm Türkiye’yi 60 günde koşarak geçen, Van’da başladığı
koşusunu İzmir’de noktalayan Rıza Martaş'ın sunumuna katıldık.
Koşusu sırasında toplam 1830 km koşan Rıza, geçtiği 13 il ve 56
beldeyi kendisini destekleyen STK’ları tanıttı. Bu koşusunda bize
yer veren koşucumuza ekip olarak teşekkürlerimizi ilettik.

Koç Holding tarafından müzik ve eğlenceyi üniversitelere
taşımak, öğrencilere özel bir festival yaratmak ve bunu
gelenekselleştirmek adına başlatılan Koç Spor Festivali,
KoçSporFest kapsamında 2019 yılında düzenlenen spor
etkinliklerine gönüllülerimizden oluşan 72 kişilik bir koşucu ekibi
ile ilk kez katılarak 19 bağışçının desteği ile "Kızımız
Okuyacak"projemize destek sağladık. 

Tam 31 yıldır Dünya’dan ve Türkiye’den binlerce sporcunun,
dostluk, yarışmak, mücadele etmek ve sınırlarını keşfetmek için
İstanbul’da bir araya geldiği 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı bu yıl  21 Temmuz'da gerçekleşti. Asya’dan
Avrupa’ya kulaç atmanın hazzı, İstanbul Boğazı'nın muhteşem
güzellikleri ve taraftarların coşkusu ile birleştiği bu benzersiz
etkinliğe 41 gönüllü yüzücü ekibiyle katılarak 515 bağışçının
desteğini aldık ve  "Kızımız Okuyacak" projesine destek sağladık.  
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KAYNAK GELİŞTİRME

İki kıta arasında koşulan tek maraton olan 41. Vodafone İstanbul
Maratonu'nda bu yıl  232 gönüllü koşucumuzla Buldan Vakfı
olarak, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilerimize
verdiğimiz burslar için ve aynı zamanda yetişkin kadınların sosyal
ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayarak, kadınların
haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine
yönelik yardımlarda bulunabilmek için yer aldık. 3 Kasım'da
gerçekleşen maratonda 3081 bağışçımızla eğitimli bir gelecek
için destek sağladık. 

41. Vodafone İstanbul Maratonu öncesi Yeni Kapı Avrasya Sanat
ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Maraton Fuarı'nda açtığımız
standımızda gönüllülerimizi misafir ettik, bizim için "İyilik Peşinde
Koşacak" koşucularımıza Vakfımızın hazırladığı t-shirt ve buffları
teslim ettik. 

Yeni Kapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen
Maraton Fuarı'nda  etkinlikler düzenledi. Gönüllülerimizle
birlikte "Koştuğumuz Kilometreler Bağışa Dönüşüyor."
etkinliğine katıldık. 

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı I Faaliyet Raporu I 2019 I 16



KAYNAK GELİŞTİRME

Ülkemizin değerli markalarından Buldan’s ve Buldan Vakfı işbirliği
ile “Sen Bir Mum Yak, Kızlar Geleceği Aydınlatsın" projesi hayata
geçirilmiştir. Bir mum hikayesi “Bir Mum, diğerini tutuşturmakla
ışığından bir şey kaybetmez", Mevlana bu sözle iyi insanları
kastetmiş ve etrafındaki kişilere iyilik yapmakla kendisinin
ışığından ve parlaklığından, bilgisinden hiçbir şey
kaybetmeyeceğini vurgulamıştır. Bu projeyle mum satışından elde
edilen gelirin bir kısmı "Kızımız Okuyacak" projesine
bağışlanmıştır. 

"Kadınlar Dokuyor, Kızlar Okuyor" 5000 yıllık bir dokuma
geleneğine sahip olduğu Tripolis antik kentinde bulunan keten
kumaş parçası ile tescillenen bir bölgede kurulan Buldan Vakfı,
şimdi bu geleneğin ürünleri ile genç kızların
üniversite eğitimine destek oluyor. Annelerin nasırlı ellerinin
ürünleri ile kadınlar en iyi korumalarına sahip olurken, kızlarının
geleceği için kaynak yaratıyorlar.
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KURUM KAPASİTESİ
3 Ocak 2019
Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf
ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı
ile kurulmuş bir platform olan Açık Açık Derneği ve Koç
Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF)'nun düzenlediği 
"Sosyal Etki ve Yönetimi Uygulamaları" hakkındaki seminere
katıldık. 2019 yılında da hep birlikte öğrenme ve gelişmeye
devam ediyoruz.

11 Ocak 2019
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliği ile yürütülen
Ulusal Kırsal Ağ toplantısına Vakıf olarak katıldık. Ulusal Kırsal
Ağ’ın temsilcileri ile örnek uygulamaları paylaşmak harika bir
deneyimdi.

30 Ocak 2019
Sosyal Bağış Hareketi‘nin düzenlediği "İletişimin İpuçları" temalı
toplantıda bireyler ve kurumlar ile gerçekleştirilen iletişim
süreçlerini ve iç iletişim ile sosyal medya kullanımını öğrendik.

5 Şubat 2019
Açık Açık’ın düzenlediği, İdil Akın’ın sunduğu "2019’un Trendleri
ve Eğilimleri" hakkındaki  seminer bakış açımızı genişletti. Bu
senenin odak kavramlarından biri kadın. Vakfımızın amaçlarından
biri olan kadın dayanışmasına önem veriyor ve kadının toplumda
hak ettiği yeri alabilmesi için eğitimine destek olmaya devam
ediyoruz.

20 Şubat 2019
 Sosyal Bağış Hareketi’nde yer alan Sivil Toplum Kuruluşları’yla
"Başarılı bir Network" oluşturmak için en iyi uygulamalar
konusunda sohbet ettik. Türkiye’de 7’den 70’e herkesin hayatına
dokunan kurumların aralarındaki iş birliklerinin gelişmesine Speed
Networking ile katkıda bulunabilmek çok etkiliydi.
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KURUM KAPASİTESİ
22 Şubat 2019
Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO’ da, yönetim kurulunda yer
aldığımız Doku Yerel Eylem Grubu Derneği’nin, Buldan için
hazırladığı “Yerel Kalkınma Stratejisi” çalışmaları geniş katılımlı
bir toplantıda anlatıldı. Yerel Kalkınma Stratejisi”, yerel
toplulukların yaşam kalitelerinin sürdürülebilir yöntemlerle
geliştirilmesi, stratejiler planlanmasıdır.

27 Mart 2019
Nar Eğitim Vakfı ve Danışmanlığın daveti üzerine katıldığımız ve
harika atölyeler gerçekleştirdiğimiz seminerde paydaşlarla birlikte
"Teknoloji Kullanımı, Duyguları Yönlendirme, Alışkanlıkların
Dışına Çıkma" temalı eğitimde bilgi alışverişinde bulunduk. 

2 Mayıs 2019
Avrupa Birliği tarafından aktivistler ve sivil toplum örgütlerine
hızlı ve esnek destek sağlamak üzere tasarlanan Sivil Düşün
Hareketi; hak temelli çalışmaların hayata geçmesine katkı
sağlıyor. Sivil Düşün’ün davetlisi olarak Ankara’da 150 sivil
toplum örgütü/ aktivisti ile birlikte "Gelecekte Sivil Toplum"
üzerine yapılan atölye ve seminerlere katıldık.

6 Mayıs 2019
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sayın Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un himayelerinde Ankara’da
düzenlenen "Vakıf Haftası" etkinliklerinde, Buldan Eğitim ve
Dayanışma Vakfı olarak yerimizi aldık.

8 Mayıs 2019
"Facebook Sosyal Bağış Hareketi" kampanyasıyla "STK’ların
Facebook Kullanımı ve Hedefleme Çalışmaları" üzerine geniş
katılımlı güzel bir atölye gerçekleştirdik.
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KURUM KAPASİTESİ
14 Mayıs 2019
Facebook Türkiye tarafından organize edilen “Sivil Toplum
Programı”nda, Çağatay Pekyörür (Türkiye Kamu Politikaları
Departman Başkanı),  Ebele Okobi (Kamu Politikaları Departmanı
EMEA Direktörü) ve Facebook Sivil Toplum Programı'nın
detaylarını ve partnerlerin tanıtımını Ece Başay (Türkiye Kamu
Politikaları Programları Müdürü)’dan dinledik.
 

25 Mayıs 2019
Sivil Düşün tarafından organize edilen toplantıda, bu dönem için
desteklenecek olan öncelikli alanların neler olduğunu dinledik. 

11 Haziran 2019
Teknolojik dönüşüm vizyonunun geliştirilmesi ve böylece
kurumların güç kazanması için çalışan "Dijital Anadolu" toplantısı
Denizli'de açılış konuşmaları ile başladı. Bu toplantıya Buldan
Vakfı olarak bizde katıldık.

13 Haziran 2019
Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap
verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş
bir platform olan Açık Açık Derneği organizasyonu ile “Etkili Sivil
Toplum Kuruluşu” olmak için daha başarılı sonuç alacak “Etkili
Toplantı” nasıl düzenlenir, yönetilir sorularına cevap aradık. 

4 Temmuz 2019
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı olarak "Facebook Sivil
Toplum Programı"na katıldık. Kadının toplumda hakettikleri rol
ve statüye sahip olduğunu vurgulayarak, karar mekanizmalarına
eşit katıldığı bir ülke için eğitim yoluyla onları güçlendirmeye
çalışıyoruz. Ve bu değerli programın içinde yer almaktan mutlu
ve gururluyuz.
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KURUM KAPASİTESİ
12 Temmuz 2019
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi, STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlen,
STÖ’lerin sosyal etki, ölçme, izleme, değerlendirme, analiz gibi
kavramlar hakkında temel bilgiler edinmesini, gösterge ve hedef
tanımlama, veri toplama teknikleri, değerlendirme ve raporlama
hakkında kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleyen "İzleme
Değerlendirme Eğitimi"ne katıldık. 

22 Temmuz 2019
Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde Sevgili Kenan
Dursun tarafından düzenlenen “STK’lar için Dijital Medya
Kullanımı" atölyesi’ndeyiz. Her geçen gün çoğalan dijital kanalları
nasıl daha etkin kullanacağımızı ve iletişim dünyasının işleyişini
öğreniyoruz, çünkü iletişim değişiyor ve dönüşüyor. Dijital dünya
iletişim biçimlerini ve insan ilişkilerini yeniden şekillendiriyor,
kurguluyor. Yeni kitlelere ulaşmak isteyen ve dijital dönüşümü
önemseyen Sivil Toplum Örgütleri dijital iletişime önem vermek
zorunda olduğunu öğrendik. 

23 Temmuz 2019
"Facebook Sivil Toplum Programı"nın ilk dönemine katılan Sivil
Toplum Kuruluşları ile bir araya geldik. Kadir Has Üniversitesi
Yeni Medya Bölümü'nden Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu ve Dr.
Aylin Sunam, "İletişim, Strateji ve Hedef Kitleler" ile ilgili bilgi ve
deneyimlerini paylaştı. Stratejinin bir hedefe ulaşmak için çok iyi
koordine edilmiş olmasının üzerinde durduk. Ardından Şükrü
Oktay Kılıç'ın "Topluluklar, Dijital Dünyada İçerik Oluşturma ve
Görselleştirme Araçları"nı anlattığı uygulamalı atölyeye katıldık. 

24 Temmuz 2019
Facebook Sivil Toplum Programı'nın ikinci gününde, Ece Başay
ve Başak Şener, "Facebook Ürünlerini ve Kampanya
Yönetimi"ni anlattı. Aynı zamanda erişim ve etkileşim konularının
da ele alındığı eğitim, içerik, format ve mecraya odaklanan, sivil
toplum kuruluşlarının reklam modellerini daha yakından
tanımasını hedefleyen atölye ile sona erdi. 
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KURUM KAPASİTESİ
5 Ağustos 2019
GİKAD Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği’nin
öncülüğünde yürütülen “Yaşam Sahnesi” projesi kapsamında
düzenlenen “Takımdaşlık” eğitimine katıldık. Takım
çalışmalarının gerçekleştirildiği kurumlarda yaşantısal çalışmalar
aracılığı ile takımın üyesi olan her bir bireyin takım olma bilincini
geliştirmesini ve takımın ortak hedefler doğrultusunda yaratıcı
yaklaşımlar geliştirmesini, ekip olmayı öğrendik. 

5 Eylül 2019
Facebook Sivil Toplum Programı kapsamında, Pikan Ajans’tan
Erkan Demir ve Pınar İlkiz, katılımcılara kampanya stratejisini
oluşturmak için, gerekli altyapıyı, "Stratejiyi Oluşturma
Araçlarını" ve kampanyalarının etkisini yükseltecek ipuçlarını
bizimle paylaştı. 

8 Eylül 2019
Buldan Vakfı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal
desteğiyle Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından
yürütülen ve örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının
güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin
artırılmasını hedefleyen “Örgütsel Koçluk Programı” na kabul
edildi. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve
yapılandırılmış buluşmalar aracılığıyla sağlanan özelleştirilmiş bir
teknik destek olarak tasarlanan Örgütsel Koçluk Programı'na
kabul edilen 15 yerel sivil toplum örgütünden biri olan Vakfımız
STGM uzmanlarıyla ilk toplantısını Vakıf binasında gerçekleştirdi.
 

12 Eylül 2019
Facebook Türkiye tarafından Kolektif House'da açılan "Facebook
İstasyonu"nun açılışına katıldık. Üretmeye, ilerlemeye ve
dayanışmaya gelen herkesin fikir alışverişinde bulunacağı
Facebook İstasyonda neleri daha iyi yapabilir, kimlerle çalışabilir
ve nelere ulaşabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk.
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KURUM KAPASİTESİ
20 Eylül 2019
Buldan Eğitim Ve Dayanışma Vakfı olarak 81 ilden Sivil Toplum
kuruluşlarının katıldığı Sivil Sesler Festivali’nde yerimizi aldık.
Festivalde  “Sivil Toplum ve Teknoloji “ konulu oturuma katıldık.
Dijital ortamda "Senin Sesinde Olsun" diyoruz. Sivil Toplum ve
Teknoloji oturumu’nda  üyesi olduğumuz Adım Adım
platformunun ülkemizdeki en iyi kitlesel fon yaratma modeli
olduğu anlatıldı. Sivil Sesler ‘de "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
için Gönüllülük" oturumunda, sürdürebilir kalkınma amaçları
arasında, yoksulluğu azaltmak yer alıyor. 

23 Eylül 2019
Pikan Ajans'ta gerçekleştirilen Facebook Sivil Toplum Programı
kapsamında vakfımıza özel atölyemizi gerçekleştirdik. 41. İstanbul
Maratonu'nda iyilik peşinde koşacağımız  “Kızımız Okuyacak”
projemiz için yapacağımız kampanyayı hazırladık.

21 Eylül 2019
Sivil Sesler Festivali'nin son gününde Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi‘nin 13.Danışma Kurulu yapıldı. Türkiye’nin her ilinden
100’e yakın Sivil Toplum Kuruluşunu’nun katılımıyla gerçekleşen
Danışma Kurulu Toplantısında Sivil Toplum Kuruluşları’nın
bugünkü yapısı, sorunları, çözüm önerileri ve gelecek beklentileri
konuşuldu.

21 Eylül 2019
Maltepe’de gerçekleştirilen ve Vakfımızın Kolaylaştırıcılar
Kurulu’nda yer aldığı, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)
öncülüğünde kurulan Sivil Toplum Eğitim Platformu (STEP) 'nun
toplantısında; hem STEP Hikayesi, hem de İşbirliği Çemberi
kapsamında atılan ilk adım olan IPA Proje sunumu yapıldı.
“Deneyimsel Öğrenme Atölyesi”, “Dedim de Ne dedim” , “Strese
Takılı Kalmak Lükstür” “Grup Dinamiklerine Farklı Bir Perspektif”
konulu atölyeler düzenlendi. STEP’ in Diyalog Çemberi
oluşturmak üzere ilk adım atıldı. 
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KURUM KAPASİTESİ
4 Ekim 2019
GİKAD Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği’nin
öncülüğünde yürütülen “Yaşam Sahnesi” projesi kapsamında
düzenlenen “Ortak Akıl Toplantısı“na katıldık, sorunlarımızı
konuştuk, önceliklendirdik.

Ege Sanayici Ve İş Adamları Derneği (ESİAD) ve Denizli
Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ile “Daha
Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” kapsamında
gerçekleştirilen STK kapasite geliştirme eğitimleri için Nihat
Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeyiz. Proje kapsamında
“Stratejik Planlama“ ve “Proje Döngüsü Yönetimi“ konularında
bilgiler verildi. 

6 Ekim 2019
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle
yürütülen ve örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının
güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin
artırılmasını hedefiyle çalışma yürüten Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi, STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında “Örgütsel
Koçluk Programı”na yaptığı başvuru kabul edilen Vakfımız bu
program kapsamında 2020-2023 yıllarını kapsayacak 3 yıllık
Stratejik Planını hazırlamak için ilk eğitimi aldı.

6-7 Aralık 2019
Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen Sosyal Sorumluluk
Zirvesi’nde yılın teması "Rekreasyon"du. Dijital dönüşümün
STK’lar üzerine etkisinin net olarak ortaya konduğu, yeni
örneklerin anlatıldığı oturumlar ilgi çekiciydi. Zirvenin ikinci
gününde düzenlenen oturumları izledik. Toplum 5.0 nedir?
Toplum 5.0’da STK  olmak; Akıllı Toplum felsefesi olarak da
adlandırılıyor; toplumun bilinçlenmesi, gönüllülüğe verdiği
değerin artması, STK’ların artması vb. konularında bilgiler edindik.

11 Aralık 2019
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AĞLAR VE PLATFORMLAR

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.

Anna Lindh Vakfı

Doku ve Yerel Eylem Grubu Derneği-DOYEG
Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin ortaklığı ile kurulan
derneğin amacı temsil ettiği bölgenin tabandan-tavana yaklaşımla
kalkınmasını sağlamaktır.

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.

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. 
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AĞLAR VE PLATFORMLAR

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. 

Sivil Toplum Eğitim Platformu-STEP

Adım Adım Platformu
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.

Açık Açık Platformu
Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve
hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile
kurulmuş bir platformdur.

Facebook Sivil Toplum Programı
Değer odaklı bir hareket olan Facebook Sivil Toplum Programı; sivil
toplum kuruluşlarına daha çok kaynak oluşturarak, STK’ların sosyal
medya kampanyalarına destek olma misyonunu taşıyor. Facebook,
Türkiye’deki bağış sayısını ve sivil toplum alanındaki farkındalığı
artırmak adına 2017 yılında Sosyal Bağış Hareketi adında bir proje
başlatmıştı. Bu proje, bir takım yapısal değişiklikle bugünkü halini
aldı. Bu şekilde yeniden faaliyete başlayan program, Türkiye’deki sivil
toplum kuruluşlarına dijital okuryazarlık alanında farkındalık
sağlamayı amaçlıyor.
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MALİ TABLOLAR
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı 
2019 Yılı Gelir Tablosu
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MALİ TABLOLAR
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı 
2019 Yılı Bilanço
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Daha İyi Bir Yaşam İçin Bazı Şeyleri Değiştirme Vakti Geldi. 



Çarşı Mahallesi Zafer Okulu Sokak No:21 20400 Buldan/DENİZLİ
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