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BAŞKANIN MESAJI
Sürdürülebilirlik; bugünlerde çok sık duyduğumuz bir kelime ve
hepimizin aklına hemen doğanın korunması geliyor. Ancak, her
ne kadar Sürdürülebilirlik kavramının temelinde doğal çevrenin
korunması olsa da iş sadece bununla sınırlı değil.
2015 yılında Dünya Liderleri, 2030’a kadar, Dünya’nın 3 önemli
sorunu çözmek için 17 amaç üzerinde uzlaştı. Bu 3 sorun ise;
• Aşırı yoksulluğu sona erdirmek,
• Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve,
• İklim değişikliğini düzeltme.
Biz bugüne kadar sahip olduğumuz güzel şeyleri, bizden sonra
hatta bazı açılardan bizimle birlikte yaşayanları bile göz ardı
ederek, bu güzel gezegende yaşayacak olanları düşünmeden
harcadık. Bu nedenle, aşırı yoksulluğu sona erdirmeden, eşitsizlik
ve adaletsizlikle mücadele etmeden sıranın hemen diğer konulara
verilmesinin pek bir yararı olacağına ben kişisel olarak
inanmıyorum.
Buldan Vakfı olarak, Dünya'nın 17 sorununun çözümünün
temelinde eğitim olduğuna inanıyoruz ve işte bu yüzden faaliyete
geçtiğimiz 2016 yılından beri sadece ülkemizin değil, Dünya'nın
çözülmesi gereken sorunlarından biri olan ve 5. sırada yer alan
kadın ve kız çocuklarının eğitimle güçlendirilmesi konusunda
çalışmaktayız. Çünkü kalkınmanın temelinde kadın eğitimi yer
almaktadır, çünkü kadını eğitmek demek nesilleri eğitmek
demektir.
Yapılan araştırmalar; kişilerin çevresel bilinç ve değerleri arasında
farklılık olduğunu, kadınların erkeklere göre duyarlılıklarının daha
yüksek olduğunu ve eğitim ve gelir seviyesi düştükçe duyarlılık
seviyesinin de düştüğünü göstermektedir. Kısaca eğitim seviyesi
yükseldikçe çevresel değerlerin de yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, biz bu konulara çözüm bulamadığımız sürece, iklim
ve çevre sorunları sadece bizim gibi “tuzu kuru” insanların
öncelikli alanları olmaya devam edecek.
Meryem SALMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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VİZYON
Kadınların toplumda hak ettikleri rol ve statüye
sahip olduğu, karar mekanizmalarına eşit katıldığı
bir ülke, bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz.

MİSYON
Kadınların ve genç kızların eğitim almasına destek
olmak, toplumdaki konumlarını güçlendirmek
misyonuyla hareket ediyoruz.
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AMACIMIZ
Buldan Vakfı, 2015 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan
“Cinsiyet Eşitliğine Ulaşma, Tüm Kadınların ve Kız
Çocuklarının Güçlenmesi” konusunu kendisine amaç
edindi.
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. 17 maddeden
oluşan bu plandan “Cinsiyet Eşitliğine Ulaşma, 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.
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YÖNETİM KURULU
BAŞKAN, MERYEM SALMAN
Girişimci

BAŞKAN YARDI MCI SI , Çİ ĞDEM N.
KORDON
Girişimci, Avukat

SAYMAN, SALİ H ATLAMAZ
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir

ÜYE, ÖZNUR TUNCAY
Tekstil Mühendisi

ÜYE, Nİ LÜFER TÜRKARSLAN
Girişimci
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DANIŞMA KURULU
AHMET TURAN Bİ LGİ N
Girişimci, Belediye Meclis Üyesi

AYHAN EMİ RDAĞ
Ticaret Odası Genel Sekreteri

BERAAT EMİ RDAĞ
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Girişimci

GONCA TEKELİ
Avukat

MUSTAFA ZORLU
Girişimci, Muhtar

TOLGA KAYASU
Girişimci, Yazar, Pazarlama Ajansı Sahibi
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GENEL KOORDİNATÖR
HATİ CE AKYOL
Finans Mezunu, Finansal Ekonomi Master Öğrencisi
Vakfımızın ilk öğrencilerinden Sevgili Hatice 16 Ağustos
itibari ile Genel Koordinatörümüz olarak bizimle çalışmaya
başladı. 2019 yılında Uşak Üniversitesi, Uygulamalı
Bilimler Fakültesi- Bankacılık ve Finans Bölümü’nden
mezun olan ve halen Dumlupınar Üniversitesi- Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü- Finansal Ekonomi alanında lisansüstü
eğitimini sürdürmekte olan Hatice, öğrencilik hayatı
boyunca Vakfımızın gönüllüsü olarak her türlü
faaliyetimize destek oldu. Biz artık onunla daha güçlü bir
ekip olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizden eminiz.
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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).

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.
Gönüllülerimizin ilgi alanları sayesinde bir çok faaliyeti
birlikte yapıyor, gençlerimizi hedeflerine ulaştıracak
başarı merdivenlerini birlikte adım adım çıkıyoruz.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı olarak, sayıları
1400'e ulaşan gönüllülerimizin desteği ile
güçleneceğimize ve faaliyetlerimizin daha da
yaygınlaşacağına inanıyoruz. Kadınların güçlenmesi ile
daha adil bir dünyaya ulaşmak çabamıza destek
vermek amacıyla aramıza katılmak isteyen herkesi
mutluluk ve sevgiyle kucaklamaya hazırız. Çünkü,
birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğuna
inanıyoruz.
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GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİMİZ
3 Ocak 2021
Buldan Vakfı "Gönüllü Buluşmalarımız" ın ilki
gönüllülerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Buluşmada, ileriye dönük yapılacak olan faaliyetler ve
projeler konuşuldu.
21 Şubat 2021
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl
dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen
"Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" nda gönüllü
koşucumuz Saim Erdoğan kendi yaş kategorisinde
üçüncü oldu.
4 Nisan 2021
Aydın/ Muğla ili sınırları arasında yer alan Beşparmak
dağları etrafında yapılan "Latmos Ultra" maratonunda
gönüllü koşucumuz Seda Özgüç, 45 km koşarak yaş
kategorisinde birinci, kadınlar genel sıralamada beşinci
oldu.
13 Haziran 2021
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadıköy
Belediyesi Koşusu" nda 10 km koşan gönüllü
koşucumuz Saim Erdoğan kendi yaş kategorisinde
üçüncü oldu.
13 Haziran 2021
Farklı kategorilerde yapılan "Sapanca Ultra"
maratonunda gönüllü koşucularımızdan İdris Tosun 40
km kategorisinde genel klasman ikincisi, Seda Özgüç
40-49 yaş kategorisinde kadınlar birincisi, Cengiz
Akyüz ise 60 km kategorisinde genel klasman
üçüncüsü oldu.
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GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİMİZ
13 Haziran 2021
Buldan Vakfı "Gönüllü Buluşmalarımız" ın ikincisi
gönüllülerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Buluşmada, ileriye dönük yapılacak olan faaliyetler ve
projeler konuşuldu. Gönüllülerimizin görüş ve
önerileri alındı.
19 Haziran 2021
Bursa-Dağyenice'de gerçekleşen "Dağ Yenice Ultra
Yarışması" nda gönüllü koşucumuz Özgür Özdoğan
genel klasmanda üçüncü, İdris Tosun ise 40+ yaş
grubunda üçüncü oldu.
3 Temmuz 2021
Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından
tanınan "5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ
Maratonu" nda, gönüllü koşucularımızdan Cengiz
Akyüz 64 km kategorisinde kendi yaş grubunda
üçüncü, İdris Tosun 25 km kategorisinde 40+ yaş
grubunda birinci, Özgür Özdoğan genel klasmanda
birinci oldu.
3 Temmuz 2021
Marathon Masters Spor Kulübü tarafından Türkiye
Yüzme Federasyonu nezaretinde düzenlenen "Fokai
Açık Su Yüzme Yarışı" nda 1.5K müsabakatında
Kadınlar& Erkekler genel klasman birincisi olan
gönüllü yüzücümüz Hilal Zeyneb Saraç aynı zamanda
üçüncü kez erkekler genel klasman şampiyonunu
geçerek büyük bir başarı elde etti.
19 Temmuz 2021
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 47.
yılında "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a Yüzme
Maratonu" na katılan, 9 yüzücü arasında yer alan
gönüllü yüzücümüz Nilay Erkal ve ekip arkadaşları
Mersin'den Kıbrıs'a yüzüp bayrak teslimini
gerçekleştirdiler.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı I Faaliyet Raporu I 2021 I

11

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİMİZ
11 Ağustos 2021
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Açık
Su Yüzme Şampiyonası" nda gönüllü yüzücümüz
Nilay Erkal, 1500 metrede hem 20-24 yaş
kategorisinde hem de 20 yaş ve üzeri kadın-erkek
birinci, Berfin Karabey ise 3000 metrede 18-19 yaş
kategorisinde ikinci oldu.
20 Ağustos 2021
Yurt içi ve yurt dışından yediden yetmişe binlerce
sporcunun katıldığı "Eskişehir Yarı Maratonu" nda
gönüllü koşucumuz Saim Erdoğan kendi yaş
grubunda ikinci oldu.
31 Ağustos 2021
İki kıtayı birleştiren "34. Çanakkale Boğazı Yüzme
Yarışı" nda, gönüllü yüzücümüz Nilay Erkal, kadınlar
klasman birincisi oldu.
26 Eylül 2021
Tarihi yarımadada gerçekleşen "Gelibolu Maratonu"
nda gönüllü koşucumuz Saim Erdoğan kendi yaş
kategorisinde birinci oldu.
16 Ekim 2021
Nevşehir'de yedincisi düzenlenen "Kapadokya Ultra
Trail" koşusunda gönüllü koşucularımızdan İdris
Tosun, 63 km kategorisinde genel klasmanda 26. Yaş
grubunda yedinci, Özgür Özdoğan genel klasmanda
7. yaş grubunda altıncı, Hakan Karakaş ise genel
klasmanda 58. yaş grubunda kırk birinci oldu.
20 Ekim 2021
Adım Adım İzmir'in koşucularıyla bir araya gelerek,
sanal ve parkurda gerçekleşecek olan N Kolay 43.
İstanbul Maratonu’nda Buldan Vakfı “Geleceği
Değiştiriyoruz” projesi anlatıldı.
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FAALİYETLERİMİZ

EĞİTİME DESTEK
FAALİYETLERİMİZ
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. Dahası, her
alanda eşitlik ancak eğitim ile gerçekleşir.
Buldan Vakfı olarak, kadının toplumsal anlamda rol ve
statü olarak doğru yerde olmasının, ülkenin gelişimi
açısından da son derece önemli olduğu inanmakta ve
üniversite eğitimi alan başarılı, genç kızlara eğitim
bursu vermek için fon sağlamaktayız.
Burs desteğinin yanısıra öğrencilerimizi geleceğe
hazırlamak için kişisel gelişimlerine destek olacak
seminerler düzenliyoruz.
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BURSLARIMIZ
Buldan Vakfı, yurt içinde eğitim gören başarılı ancak,
maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrenimi gören
kız öğrencilere burs vermektedir. Her yıl Ağustos
ayından açıklanan burslar için, o yıl için belirlenen özel
kurallar, başvuru tarihleri ve diğer bilgiler sosyal medya
hesaplarından duyurulmaktadır.

GENEL KURALLAR
Açıklanan başvuru tarihleri arasında, gerekli tüm
belgeler Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na
şahsen teslim edilebilir veya posta yolu ile
gönderebilir, e-posta yoluyla gönderilen başvurular
kabul edilmemektedir.
Burs Başvuru Formu’nda tüm alanlar doldurulmalı ve
başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Formda
yazılan iletişim bilgileri başvuru sahibine ait olmalıdır.
Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden
herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan
başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI;
T.C. Vatandaşı olmak,
İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak.
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe
ihtiyacı olmak,
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve
burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan
katkı ve öğrenim kredileri hariç)
Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4.0
üzerinden en az 2.5 veya 100 üzerinden en az 65
not ortalamasına sahip olması, Yüksek Lisans
öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.70 veya 100
üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olup bir
üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not
ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3
başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul
edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki
alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)
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BURSLARIMIZ
Kuruluş yılında Buldan Vakfı burslarından 14 öğrenci
yararlanmışken, bugüne kadar verilen burs sayısı
133’e ulaşmıştır. 2020-2021 öğretim yılında
öğrencilerin pandemi döneminde yaşadıkları
problemleri göz önünde bulundurularak, bazı koşulları
yerine getiremeyen mevcut öğrencilerin burslarında
herhangi bir kesinti yapılmamıştır.
BURSİYER SEÇİM SÜRECİ
2020-2021 öğretim yılında 33 devlet üniversitesinde
eğitim gören kız öğrenciye burs kontenjanı ayrılmıştır.
Her yıl olduğu gibi başvurular, Vakfa şahsen teslim
edilerek veya posta yolu ile alınmıştır.
BAŞARI TAKİBİ
Her dönem başında öğretim kurumlarından alınan
bilgi ve belgelere göre, başarılı olduğu belirlenen
öğrencilerin bursu, öğrenim kurumundan mezun
olana kadar devam ettirilmektedir.
2019-2020 öğretim yılında tüm dünyayı etkisi altına
alan pandemi süreci nedeniyle, öğrenciler
eğitimlerine uzaktan devam etmişlerdir. Bu nedenle
yönetim kurulundan özel karar çıkartılarak,
bursiyerlerin öğretim yılı sonundaki başarı durumları
sadece bu yıl için geçerli olacak şekilde dikkate
alınmamış, öğrenimlerine devam edenlerin bursları
devam ettirilmiştir.
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN
HABERLER

27 Haziran 2021
2019-2020 ve 2020-2021 öğretim yılında mezun olan ve
Pandemi süreci nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan
24 öğrencimiz için Vakıf binasının bahçesinde mezuniyet
töreni düzenlendi. Vakıf olarak her biri ile gurur duyuyor,
onlara harika bir gelecek diliyoruz.
28 Haziran 2021
Vakfımızın ilk yıllarında öğrencimiz/ gönüllümüz olan
Reyhan artık Mühendis!
1 Temmuz 2021
Kurulduğumuz günden beri desteklerini bizden
esirgemeyen öğrencilerimizden Aysun artık Mimar!
8 Temmuz 2021
Kısa sürede tanıştığımız, ama vakfımızın her faaliyetinde
yanımızda olan öğrencilerimizden Tuğçe artık Doktor!
16 Eylül 2021
Vakfımızın İstanbul etkinliklerinde hep yanımızda olan
Sevgili Ecem artık Öğretmen!
16 Eylül 2021
Sakarya Üniversitesi-İşletme Fakültesi-Yönetim Bilişim
Sistemleri öğrencisi Selda 3. Sınıfı, ERASMUS + programı
kapsamında İspanya Universidad De Extremadura da Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales'de
eğitimine devam edecek.
22 Eylül 2021
Okulunu Başarıyla bitiren öğrencilerimizden Kübra artık
Mühendis!
28 Eylül 2022
Kurulduğumuz günden beri desteklerini bizden
esirgemeyen İlkay artık Peyzaj Mimarı!
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AMACA YÖNELİK
FAALİYETLER
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. Çünkü
kalkınmanın temelinde kadın eğitimi yatmaktadır.
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 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.
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VAKIF GÜNLERİ
27 Ocak 2021
Tekstil Mühendisi ve aynı zamanda Profesyonel Koç olan Yaprak
İnal Sezer tarafından gerçekleştirilen "Sen Kimsin?" buluşmasında
kişinin kendini keşfetme yolculuğu hakkında konuştuk.
26 Şubat 2021
“Benim Hikayem” serimizin Şubat ayında İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi- Tıp Fakültesi, Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa
Özmen konuğumuz oldu. Sevgili Mustafa Özmen eğitim hayatını,
dönüm noktalarını ve gerçekleştirdiği hayallerinden bahsetti ve
öğrencilerimize yol gösterici oldu.
27 Şubat 2021
KAGİDER üyesi, Mimar Eda Tahmaz ile birlikte, Kadınları ve
yeterince temsil edilmeyen grupları iş yerinde ve ötesindeki
başarılarını kutlamaları için güçlendiren bir Google inisiyatifi olan
"#IAmRemarkable Atölyesi" ni gerçekleştirdik.
7 Mart 2021
Dünya Kadınlar Günü için Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi
önünde buluşarak gerçekleştirilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Koşumuzda/ Yürüyüşünde" Denizli Merkezefendi Belediye
Başkanı Şeniz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı
Bakcan, Buldan Vakfı gönüllüleri, öğrencileri, destekçileri ve
Pamukkale Bisiklet Derneği ekibi ile 8 Mart için Farkındalık
Yürüyüşü gerçekleştirildi.
12 Mart 2021
“Benim Hikayem” serimizin Mart ayı etkinliğinde, Karaoğlu
Peyzaj Mimarlık Müh. Tic. A.Ş. firması Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu'nu konuk ettik. Sevgili Nesrin
hanım, eğitim hayatından, dönüm noktalarından ve ilham veren
hikayesini anlattı.
18 Haziran 2021
"Ekonomi Ailede Başlar” düşüncesi ile tüm Türkiye’yi finansal
okuryazarlık alanında bilinçlendirmek hedefiyle 2012'de kurulan
TEB Aile Akademisi ile "Finansal Okuryazarlık" seminerimizi
gerçekleştirdik. Türkiye Ekonomi Bankası'ndan Sevgili Nevben
Solmaz tarafından verilen seminerde katılımcılara; Aile giderlerini
kontrol altında tutma taktikleri, borçların doğru yönetimi, kredi
kartlarının doğru kullanımı gibi finansal konularda bilgi verildi ve
katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.
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KARİYER GÜNLERİ
12 Şubat 2021
PSG Eğitim Danışmanlığı firmasında Eğitim ve Kariyer
Danışmanı olan Püren Savaş Gedikoğlu tarafından
gerçekleştirilen "Ben ve Kararlarım" buluşmasında
istersek ve uğrunda çalışırsak yapamayacağımız hiçbir
şeyin olmadığını öğrendik.

27 Nisan 2021
Nisan ayında Kariyer Günleri'ni, TEB Finansman A.Ş.
ile yaptık ve konuğumuz Sevgili Buket Başak Aksu
Yılmaz’dı. Sevgili Başak hanım, bizlere; "İşe alımlarda
nelere dikkat ediliyor- Gençler iş hayatına nasıl
hazırlanmalı- Pandemi dönemi işe alım sürecini nasıl
değiştirdi/ değiştirecek- Dijitalleşme iş hayatını nasıl
etkileyecek- Gençler hangi konularda kendilerini
geliştirmeli" gibi konularında bilgi verdi ve öğrencilerin
soruları cevapladı.

27 Mayıs 2021
Mayıs ayında Kariyer Günlerini, Danışma Kurulu
Üyemiz, JCI İstanbul Başkanı ve Koperatif İstanbul
Kurucusu, Sevgili Tolga Kayasu Moderatörlüğünde,
Belong to Youth Başkanı ve Gençlik Çalışanı sevgili
Batuhan ile yaptık ve konumuz: “Erasmus’a Dair Her
Şey" idi. Erasmus konusunda bilgi verildi ve
katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.
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KARİYER GÜNLERİ
26 Mayıs 2021
Üyesi olduğumuz ALF Türkiye Ağı ev sahipliğinde,
"Kültürlerarası Vatandaşlık, Girişimcilik Yoluyla
Kadınların Güçlendirilmesi, Gençlik ve Dijitalleşme"
konularının ele alındığı etkinlik 26 Mayıs tarihinde
Ankara'da gerçekleştirildi. ALF Albania Ağı sunumu ile
Albanian Media Institute hakkında fikir edinen katılımcılar
daha sonra Slovenya ve Ürdün Ağ Başkanlarının
deneyimlerinden bahsettiği sunumları izledi. Programda
Kültürlerarası Vatandaşlık, Girişimcilik Yoluyla Kadınların
Güçlendirilmesi, Gençlik ve Dijitalleşme başlıklarıyla 3
konu ele alındı. Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen
etkinliğe vakfımız adına öğrencimiz Sıla katılarak, Vakfı
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
23 Haziran 2021
Üyesi olduğumuz ALF-Türkiye tarafından düzenlenen
"Euro-Med Sivil Toplum” etkinliğinde; Prof.Dr. Dimitris
Triantaphyllou- Kadir Has Üniversitesi ve Dr. Emre Metin
Bilginer-İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılan
sunumlarda; Mülteci meselesinin önemi, şirketlerin,
yöneticilerin, hükümetlerin konuya yaklaşımları
konusunda yapılan sunumu dinledik ve Dünyanın farklı
ülkelerinden katılımcılar ile birlikte Mülteci sorununu baz
alan, The Journey: İstanbul isimli oyun oynandı.
Gerçekleştirilen etkinlikte vakfımızı temsilen öğrencimiz
Eylül katılırak, Vakıf tanıtım sunumunu yaptı.
14 Ağustos 2021
Anna Lindh Vakfı, Türkiye tarafından düzenlenen "Proje
Yazma ve Geliştirme" seminerinde; Projenin genel ve
özel olmak üzere 2 ana hedefinin bulunduğu; plan, proje,
faaliyet ve inovasyon kavramlarının anlam ayrılıklarının
farkındalığının sağlanması, nasıl proje hazırlanması
gerektiği ve projenin nitelikleri anlatıldı. Gerçekleştirilen
seminere vakfımızı temsilen öğrencilerimizden Fatma ve
Büşra katılım sağlayarak, Vakfımızı ve faaliyetlerini
anlattı.
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PROJELERİMİZ
TOMORROW&YOUNG DİJİTAL GENÇLİK ZİRVESİ
2021 yılında lise ve üniversite öğrencilerini hedef alan
Tomorrow& Young Dijital Gençlik Zirvesi'nin ikincisi 8
Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Tomorrow& Young, yarının geleceği olan gençleri,
bugünden yarının iş dünyasına hazırlamak adına ilham
olmak üzere yola çıkmış yeni dünyanın dijital zirvesidir.
Alışılagelmiş şirket sunumlarından farklı bir konsepte sahip
olarak dijital platformda yayınlanan ilk dijital zirve olma
özelliğini taşımaktadır.
2021 yılında ilki düzenlenen, 18-30 yaş arasındaki her
kesime hitap eden, Obeya İnsan Kaynakları ve Yönetim
Danışmanlığı Şirketi'nin organize ettiği zirveye birçok
kurum ve kuruluş ile birlikte 2021 yılında Vakfımız bir kez
daha ortak olarak yer almıştır.
6 Mart 2021 tarihinde ikinci kez düzenlenen zirve, 22
farklı şehirden 77 öğrenci kulübüyle yapılan işbirliği
dahilinde 1240 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Zirve ile dijital dönüşümün etkilediği yeni dijital çağda
dinamik bir temel atmak, sektörde öncü olan
konuşmacılarla, gençlere ilham verecek bilgiler sunmak
hedeflenmiştir. Bunun için dijital dünyada imza atan/
atmayı hedefleyen firmaları gençlerle online’da
buluşturmak istenmekte ve gençlerin, tasarlanan yeni
dünya iş ortamında yer alması için onlara ilham olmak
amaçlanmıştır.
Buldan Vakfı, Koperatif Reklam Ajansı ve Kadınların Emeği
partnerliğinde “İş Dünyasında Kadın Olmak”, “Dijital
Pazarlama”, “Yeni Nesil Girişimcilik”, “Fark Yaratanlar” gibi
konu başlıklarına yer verilmiştir.
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PROJELERİMİZ
MEDYA BİZİZ
Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen Sanal Maratona
Anka Gençlik Derneği önderliğinde Topluma Destek
Derneği ile birlikte “#Medya Biziz” Projesi ile Katıldık!
Dünya Sağlık Örgütü 26 Mart 2021’de medya ve araçlarının
artık özellikle 16-30 yaş arasındaki gençler arasında küresel
krizlere sebep olduğunu ve gençler üzerindeki olumsuz
etkilerini duyurdu. Covid-19 medya ve araçlarının
kullanımını artırmış, dijital güvenliği zedelerken, sahte
haberler, dezenformasyon, siber zorbalık gibi daha birçok
zorluğu da beraberinde getirmiştir. Türkiye dahil pek çok
ülkede konuşma özgürlüğü Covid-19 döneminde olumsuz
etkilendi, ve bu etki hala devam etmekte. Bu nedenle,
#Medya Biziz projesi ile planlanan faaliyetlerle, Türkiye’de ki
gençlerin medyaya karşı yönelimleri incelenerek medya ile
ilgili zorluklar ele alınmak istenmiştir.
Projenin ana teması:
- Gençlik
- Medya
- Covid-19′ ve Sivil Toplum olarak belirlenmiştir.
Projenin ilk hazırlık toplantısı 18 Mayıs 2021’de tüm ortak
kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilmiş, projenin
görünürlüğünü artırmak ve farklı bölgelerden daha fazla
gence ulaşmak için basın bülteni her 3 ortak kurum
tarafından kendi bölgelerinde dağıtılmıştır. Proje kapsamında
3 çevrimiçi interaktif panel düzenlenmiş ve her panel için
panel moderatörü kurum tarafından Türkçe ve İngilizce
olmak üzere makaleler hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Çevrim içi düzenlenen 3 etkinliği 3078 kişi izlemiş olup,
yurtdışından katılan kişi sayısı 136 olarak gerçekleşmiştir.1630 yaş aralığınında ki gençlerin hedeflendiği etkinlikte,
katılımcıların yaş aralığının 18-24 ve kadın katılımcıların
oranının %61 oranında olduğu saptanmıştır.
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PROJELERİMİZ
Medya Biziz Projesi kapsamında 1. Panel 5
Haziran 2021 tarihinde "Medya Okuryazarlığı,
Erişilebilirlik ve Araçlar" konulu 1. panel
düzenlenmiştir.
Anka Gençlik Derneği moderatörlüğünde
düzenlenen ilk panelde; Bi’ Sorun Gençlik
Platformu Kurucu Üyesi Dr. Zehra Güngör, JCI
İstanbul Şubesi eski dönem başkanı Gökhan
Barışkan ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ve
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesi
Gürkan Özturan’ın sunumları ile medya
okuryazarlığının ne olduğu ve temel ilkelerini,
Türkiye’deki gençler arasında medya
okuryazarlığının durumunu, problemleri ve bu
problemlerin olası çözüm yollarını ele almış,
aynı zamanda medyanın erişilebilirliği, doğru
bilgi, Covid-19 döneminde medya özgürlüğü ve
toplumun karşılaştığı zorluklara değinilmiştir.
Proje kapsamında 12 Haziran 2021 tarihinde
"Gelişen Sosyal Medyayı ve Sosyal Medyanın
Türkiye’deki Gençlerin Davranışları Üzerindeki
Etkileri" konulu 2. panel düzenlenmiştir.
Topluma Destek Derneği moderatörlüğünde
düzenlenen ikinci panelde; Bİ’ Sorun Gençlik
Platformu Üyesi Dr. Sevgi Kesim Güven, Egençlik Derneği Başkanı / Politika Köşe yazarı
Kemal Uysal ve JCI İstanbul Şubesi dönem
başkanı Tolga Kayasu yaptıkları sunumlar ile
gelişen sosyal medyayı ve sosyal medyanın
Türkiye’deki gençlerin davranışları üzerindeki
etkileri tartışılmıştır.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı I Faaliyet Raporu I 2021 I

24

PROJELERİMİZ
Proje kapsamında 19 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirilen "Medyadaki Tehditler"
konulu panelin moderatörlüğü Buldan Vakfı
Danışma Kurulu üyesi Tolga Kayasu
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bİ’ Sorun Gençlik Platformu Kurucu Üyesi
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Psikolog
Şebnem Dal Üzülmez ve TOBB Genç
Girişimciler Kurulu Projeler Komitesi Üyesi
Fatih Katipoğlu'nun katıldığı panelde,
medyadaki olası tehditleri ve
dezenformasyonu, ayrıca medyanın sağlık
üzerindeki etkilerini özellikle gençler
açısından etkileri ele alınmıştır. Gençlerin
medyayı doğru ve kendi yararları için
kullanma yöntemleri hakkında doğru bilgi
sağlayacak şekilde yönlendirmesi
hedeflenmiştir.
Vakfımızın koordinatörlüğünde düzenlenen
üçüncü panel sonucunda, "MEDYADAKİ
OLASI TEHDİTLER, DEZENFORMASYON
VE MEDYANIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ" konulu makale İngilizce ve Türkçe
olarak hazırlanmıştır. Makalenin tümüne
aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz;
https://ankayouthngo.org/medyabizizpanel-3-medyadaki-olasi-tehditlerdezenformasyon-ve-medyanin-saglikuzerindeki-etkileri/
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PROJELERİMİZ
ORADA BİR KÖY VAR
Kar amacı gütmeyen global bir organizasyon olan JCI
Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin
İstanbul Şubesi ve Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
iş birliği ile "Orada Bir Köy Var" kampanyası yapıldı.
Pandemi koşullarında tablet bilgisayarı olmadığı için
online eğitime devam edemeyen çocukların
eğitimlerinden kopmamalarını hedeflediğimiz Orada
Bir Köy Var projemizde 19 destekçi sayesinde 10.000
TL fon toplandı.
Buldan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Meryem
Salman'ın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Salih
Atlamaz'ın, Danışma Kurulu Üyesi Ayhan Emirdağ'ın,
Danışma Kurulu Üyesi Ahmet Turan Bilgin'in ve
Danışma Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda Genç
Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi
2021 yılı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kayasu'nun
katılımlarıyla, Denizli'de kırsal bölgede yer alan bir
okula gidilerek 15 öğrenciye tabletleri verildi, okulun
fotokopi makinasının tamiri yapıldı ve okul
bilgisayarına disk alındı. Böylelikle okulun ve
öğrencilerin temel ihtiyaçları giderilmiştir.
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PROJELERİMİZ
PAYLAŞMA GÜNÜ
Bu yıl 75’ten fazla ülkede uygulanan
#GivingTuesday’in Türkiye uygulaması olan ve ülke
liderliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV)
yürüttüğü #PaylaşmaGünü'nü, Türkiye’de ikinci kez
30 Kasım 2021’de kutladık ve bu anlamlı gün hepimize
çözümün bir parça olma şansı verdi.
Paylaşma Günü, yardımseverliği teşvik etmek ve
dünya çapında bunu kutlamak için bireylerin,
toplulukların ve kuruluşların ortak gücünü kullanan
küresel bir bağışçılık günüdür.
Türkiye’de ikinci kez düzenlenen hayırseverliği teşvik
etmek ve dünya çapında cömertliği kutlamak için
bireylerin, toplulukların ve kuruluşların ortak gücünü
kullanan küresel bir bağışçılık günü olan bu özel günü
Buldan Vakfı, Dertler #PaylaştıkçaAzalır kampanyası
ile kutladı.
Sorunların paylaşılarak azalacağı inancıyla 1 ay
süreyle yapılan kampanya ile 68.883 kişiye erişim
sağlanmıştır.
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PROJELERİMİZ
EĞİTİM İLE EŞİTİZ
Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin küçük
ölçekli/kısa dönemli hak odaklı çalışmalarına ayni katkı ve
uzmanlık desteği veren, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
Proje Ofisi ile birlikte "Eğitim ile Eşitiz" projesi gerçekleştirildi.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamada Eğitimin önemi
konusunda farkındalık yaratılması hedeflenen projede Geleceği
Paylaş proje ekibi ile çalışılmış olup, projenin odak noktaları
olarak,
1. Eğitim ve öğrenim hakkı
2. Kadın hakları / Toplumsal cinsiyet eşitliği
3. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konuları belirlenmiştir.
Sivil Düşün desteği ile gerçekleşen proje ile Buldan Vakfı'nın,
başta Buldan/Denizli yerelinde ve ulusalda daha görünür olması,
faaliyetlerinin bilinirliğinin artması, mevcut işbirliklerinin
güçlenmesi ve benzer sivil toplum kuruluşları ve/veya
platformlar ile işbirliklerinin daha da artması amaçlanmıştır.
Proje kapsamında, Sivil Düşün tarafından öngörülen bir çalışma
bütçesi belirlenerek, kız çocukları ve kadınların eğitiminin
önemine ve fırsat eşitliğine dikkat çekilen tanıtım videoları,
görsel tasarımlar, dijital medya reklamları, basın ilanları ve
toplantılar ile birlikte toplam 5 faaliyet gerçekleştirilmiştir. .
Gerçekleştirilen bazı faaliyetler için Sivil Düşün Ekibinden
Uzman Desteği alınmıştır.
Eğitim ile Eşitiz projesi; Kız çocuklarının ve kadınlar için
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin sağlanmasında eğitiminin
önemine dikkat çekmiştir. Yapılan çalışmaların ulusal alanda
farklı kurumlar ile paylaşılması, Açık Açık üyesi olarak şeffaf ve
hesap verebilir bir vakıf olan Buldan Vakfı’nın itibarının daha da
güçlenmesi ile birlikte, yerel yönetimler ve kamu ile olan iş
birliklerinin de artmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Proje kapsamında yapılan faaliyetler, 442.628 kişiye erişmiş,
ağırlıklı olarak 35-44 yaş arası ilgi göstermiştir. En çok İstanbul
ilinden takip edilen faaliyetlere sırasıyla, Denizli, İzmir ve Ankara
ilinden erişim sağlanmıştır.
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PROJELERİMİZ
KADINLAR DOKUYOR, KIZLAR OKUYOR PROJESİ
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.

"Kadınlar Dokuyor, Kızlar Okuyor!" projesi ile protokol
kapsamında bir tekstil firması tarafından satılan ürünlerin
geliri Buldan Vakfı’nın Kızımız Okuyacak projesi için
oluşturduğu burs fonuna aktarılmaktadır.
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VAKIF TANITIM
11 Nisan 2021
Buldan Vakfı olarak, "Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları" temasıyla gerçekleşen İzmir Maratonu’nda,
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 5. Maddesi olan
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla koştuk. Ve
gönüllü koşucumuz Yasemin, kendi yaş kategorisinde
birincilik kupasını aldı.
25 Kasım 2021
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü'nde, bu değişime öncülük etmek için Maltepe
Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, kadın hakları
savunucusu, Buldan Vakfı Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Meryem Salman ve İletişim
Uzmanı Psikolog Şebnem Dal Üzülmez ile
"Mücadelede Doğru İletişimin Nasıl Olması
Gerektiği" konusunda paylaşımlarda bulunuldu.
1 Aralık 2021
İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan 9
Eylül Gazetesi'nin Sivil Toplum Eki'nde biz de "Kızımız
Okuyacak" projesi ile yer aldık.
2 Aralık 2021
26 yıldır aralıksız sürdürülen ve Türkiye'nin 10
Başarılı gencinin onore edildiği TOYP Türkiye
Programı'nın bu yılki "Sivil Toplum Kuruluşu
Paydaşı" Buldan Vakfı oldu. 2 Aralık gecesi Sait
Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen gecede, 10 farklı
kategoride Türkiye'nin en başarılı 10 genci seçildi.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı'nın "İnsanlığa ve
Gönüllü Kuruluşlara Hizmet" kategorisinde jüri üyesi
olduğu Gala gecesinde, program öncesi gönüllü
öğrencilerimizin katkıları ile tanıtım için stand açıldı.
13 Aralık 2021
Buldan Vakfı olarak, Harran Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün Sivil
Toplum Dersi'ne konuk olduk. Genel
Koordinatörümüz Hatice, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
konusunda yaptığımız projeleri anlattı.
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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
2021 yılında da devam ettik.
16 Mart 2021
Kuruluşların çalışanlarının farklı yeteneklerini
keşfetmelerini ve gönüllülüğü daha etkin
yönetmelerini sağlayan dijital bir platform olan
Abilitypool'a üye olduk. Dijital Platform'da,
kampanyalarımız, projelerimiz ve gönüllü
çağrılarımıza çıkarak daha fazla kişiye ulaşmamızı
sağladı.
8 Nisan 2021
Buldans firması tarafından üniversite eğitimi alan
genç kızlara destek olmak için başlatılan "Sen Bir
Mum Yak Kızlar Geleceği Aydınlatsın" projesi Özel
Ürünler 2020 Koleksiyonu’nu tanıtımının yapıldığı
toplantıda ilgililere sunuldu.
25 Ağustos 2021
Buldan Vakfı Danışma Kurulu Üyemiz Tolga Kayasu
ve eşi Sevinç, özel günlerinde nikah şekeri olarak
Vakfımıza bağış yaptılar ve misafirlerine bir tutam
"Eğitim" hediye ederek, üniversite eğitimi gören kız
öğrencilerinin eğitimlerine destek oldular.
20 Ekim 2021
Buldan Beşiktaşlılar Derneği’nin dernek yöneticileri
aldıkları karar ve topladıkları bağışlarla vakfımız
işbirliği ile başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan
kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladı.
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YARDIMSEVERLİK SPOR
ETKİNLİKLERİ
N KOLAY İSTANBUL YARI MARATONU
World Athletics tarafından Altın Kategori’ye
yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton
listesine giren N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda bu
yıl 24 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. 28-29-30-31 Mart'ta sanal olarak, 4
Nisan'da ise sahada gerçekleşen maratonda "Eğitim
Her Derde Çare" dedik ve 227 bağışçımız sayesinde
23 öğrencimizin 1 yıllık burs tutarına erişerek eğitimli
bir gelecek için destek sağladık.
Pandemi nedeniyle ayrıca sanal olarak
gerçekleştirilen maratonda dünyanın dört bir yanında
konu iyilik olunca mesafenin hiçbir öneminin
olmadığını vurgulamak isteyen bir grup gönüllümüz
ile dağ yollarında adım attık, yürüdük, koştuk.

SAMSUNG BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI
Her yıl Asya'yla Avrupa kıtaları arasında düzenlenen
bir açık su yüzme müsabakası olan ve Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi tarafından 22 Ağustos'ta 33.'sü
düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı’nda Buldan Vakfı olarak, "Eğitim Değiştirir”
dedik. İyilik peşinde kulaç atan 22 yüzücü ve onların
kampanyalarına bağış yapan 295 bağışçı sayesinde
12 öğrencinin eğitim hayatına katkıda bulunduk.
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YARDIMSEVERLİK SPOR
ETKİNLİKLERİ
N KOLAY İSTANBUL MARATONU
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton, ve
Türkiye'deki geniş katılımlı atletizm yarışı olan N
Kolay İstanbul Maratonu'nda bu yıl 46 gönüllü
koşucumuzla Buldan Vakfı olarak, üniversite öğrenimi
gören başarılı kız öğrencilerine verdiğimiz burslar için
"Geleceği Değiştiriyoruz" projemiz ile yer aldık.

Adım Adım Platformu üyesi olarak yer aldığımız, 3031 Ekim'de sanal olarak, 7 Kasım'da ise sahada
gerçekleşen maratonda 717 bağışçımız sayesinde 58
öğrencimizin 1 yıllık burs tutarına erişerek eğitimli bir
gelecek için destek sağladık.

Pandemi nedeniyle ayrıca sanal olarak
gerçekleştirilen maratonda dünyanın dört bir yanında
konu iyilik olunca mesafenin hiçbir öneminin
olmadığını vurgulamak isteyen bir grup gönüllümüz
ile Buldan Süleymanlı Yayla Gölü'nde adım attık,
yürüdük, koştuk.
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BAĞIŞ PROJELERİ
TRENDYOL
Trendyol tarafından başlatılan ve birden fazla Sivil
Toplum Kuruluşu'nun bir çatı altında toplandığı
"Birlikten Kuvvet Doğar" platformunda Buldan Vakfı
olarak bizde yerimizi aldık.
Toplumsal dayanışmanın her zamankinden önemli
olduğu şu günlerde Trendyol tarafından Sivil Toplum
Kuruluşları'na destek sağlamak için oluşturulan
platformda Trendyol müşterileri platform üyesi Sivil
Toplum Kuruluşları'ndan diledikleri kuruma bağış
yapabilmektedirler.
İYİLİK KAZANSIN
İyiliğin paylaştıkça çoğalacağına ve yapılan her küçük
katkının çok büyük etkileri olacağına inanan bir ekip
tarafından başlatılan bir Sosyal Girişim olan İyilik
Kazansın Platformu Türkiye’deki STK’lara yapılan
bireysel desteği arttırmak için inovatif bir çözüm
olarak ortaya çıkmıştır.
İyilik Kazansın aracılığıyla yapacağınız alışverişler
kurumların platformla yaptıkları anlaşma gereği
belirlenmiş yüzdelerde Sivil Toplum Kuruluşlarına
destek olmak mümkündür.
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KURUM KAPASİTESİ
27 Ocak 2021
Katıldığımız “Hadi 1 STK Tanıyalım” canlı yayın
serisinin 3. bölümünde Gül Karataş moderatörlüğünde
gerçekleştirilen sohbette Buldan Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanımız Meryem Salman’ın verdiği değerli bilgilerle
vizyonumuzu ve misyonumuzu tanıttık.
5 Şubat 2021
E-Gönüllü öncülüğünde partnerlerimiz Simbiyoz
Aktivite ve Uçan Süpürge Vakfı ile "E-STK’lar Arası
Network, Dijitalleşme ve İşbirliğine Dayalı Çözüm
Geliştirme" amacıyla bir vaka çalışması yaptık.
6-7-8 Şubat 2021
Programın mimarı E-gönüllü ekibiyle Çevrimiçi
Gönüllülük Kampı’nda “Fikirler Gönüllerde Buluşuyor”
programı yaptık.
11 Şubat 2021
Sosyal Sorumluluk projeleri için küresel bir kitle
fonlaması platformu sağlayan, Amerika Birleşik
Devletleri merkezli 501 kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olan "Global Giving Platformu" üyeleri ile
buluştuk. 2021 yılı için duygularımızı ifade eden ortak
kelime Umut oldu.
11 Şubat 2021
Bi Destek Ol Platformu'nun gerçekleştirdiği STK
Destek Atölyelerine katıldık. Adım Adım ve Açık Açık
platformlarının Kurucu Üyesi Itır Erhart'ın konuşmacı
olduğu 17. Atölye "Topluluk Olabilmek" konulu
atölyede topluluk olmanın, iş birliğinin önemini ve nasıl
olduğu konuşuldu.
27 Mart 2021
Anna Lindh Vakfı, Türkiye tarafından düzenlenen "Sivil
Toplum Kuruluşlarında Fon Sağlama ve Fonlara
Erişim" seminerine vakfımızı temsilen
öğrencilerimizden Ezgi ve Fatma katıldı.
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KURUM KAPASİTESİ
19 Mayıs 2021
Buldan Vakfı öğrencileri Bi’ Sorun Platformu
tarafından düzenlenen Gençlik Haftası
Buluşmalarında "Hangi Gençlik? Yaşlı Bir Genç
Nüfusu Mu Yarattık?" ve "Genç Gelecek, Güçlü
Gelecek" konulu seminerlere katılarak, birbirinden
değerli konuşmacıları dinledi.
30 Nisan 2021
Sosyal Girişimcilik Günü’nde "Türkiye Sosyal
Girişimcilik Ağı: Köprüler" atölyesinde Seçil Kınay,
Gonca Ongan, Merve Kavas, Sinem Gökçe ve Çiğdem
Toparlak katılım sağladı. Canlı yayınlanan atölyenin
ana oturumu Ashoka Türkiye Youtube Kanalındaydı.
9 Haziran 2021
Her ay tematik bir başlık altında düzenlenen Pikan
Ajans’la Açık Ofis Saati'nin bu ay ki konusu
"Etkileşimi Artırma Yolları" idi. Katılan sivil toplum
kuruluşlarının sorularına yanıt aramayı hedefleyen
Açık Ofis saatinde Bir içerik takvimi planlamak neden
gerekli?, İçerikleriniz insanlarla konuşuyor mu? ve
Etiket kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? gibi
sorular ele alındı.
9 Haziran 2021
STGM Derneği tarafından gerçekleştirilen ve
görünürlüğünü çekeceği videolarla artırmak isteyen
tüm sivil toplum örgütlerinin kullanabileceği "STGM
Stüdyo" nun ilk dersini aldık.
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KURUM KAPASİTESİ
10 Haziran 2021
Bi Destek Ol STK Destek Atölyeleri kapsamında
Uzman Psikolog, Yönetim Danışmanı ve Yönetici
Koçu Hande Karabatak Binns’in konuşmacı olduğu
24. Atölyede "Toplumsal Eşitlik, Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık: STK’ların Rolü" konulu buluşma
sayesinde yüzyıllar süreceği söylenilen Eşitlik
konusunda daha fazla ne yapılabileceği konuşuldu.
22 Haziran 2021
Katıldığımız "Dijitalde Yaratıcılık Atölyesi" nde
problemi anlama metodlarını, fikir üretme, karar
verme ve planlama aşamalarında neler yapmamız
gerektiğini ve yaratıcı düşünce tekniklerini öğrendik.
Sonrasında odalara ayrılarak adım adım
gerçekleştirdiğimiz çalışmada sorunlara ve çözüm
önerilerine değinerek bir atölye gerçekleştirdik.
23-25 Haziran 2021
Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi kapsamında 23-25
Haziran tarihleri arasında katıldığımız "Türkiye’de
Sivil Toplum Örgütleri İçin: Aktif Vatandaşlık, Sivil
İnisiyatifler ve Gönüllülük" Toplantısını tamamladık.
Toplantının birinci gününde Gönüllülükte Kuramsal
Çerçeve ve Yasal Ortam konuşuldu, ardından
Gönüllülükte Oryantasyon mekanizması deneyimleri
paylaşıldı. İkinci gününde ise, Paralel Atölyeler
düzenlenerek: Hak temelli yaklaşım/ etik değerler ve
etik konuları konuşuldu ardından Yasal
Çerçeve/Değerler ve etik konularında deneyim
paylaşımı yapıldı. Son günde ise, Grup çalışmaları ile
gönüllülükte yasal çerçevenin geliştirilmesi konuları
ile ilgili konular konuşuldu. Gruplardan ortak öneriler
alınarak toplantı tamamlandı.
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KURUM KAPASİTESİ
24 Haziran 2021
Sosyal Sorumluluk projeleri için küresel bir kitle
fonlaması platformu sağlayan, Amerika Birleşik
Devletleri merkezli 501 kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olan Global Giving Platformu misyonunu
Topluluğun öncülüğünde değişimi hızlandırmak için
yardım ve hayırseverliği dönüştürmek olarak
tasarladı. Gerçekleştirilen buluşmada “Topluluğun
Liderliğindeki” nin ne anlama geldiğini anlamak adına
yapılan çalışmalara katkı koymak için katılım sağlandı.
5-6 Temmuz 2021
Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi kapsamında
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine yönelik olarak
gerçekleştirilen “İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın ve
Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması” Eğitim
Programı’na katıldık.
19 Ağustos 2021
Ağustos ayı Pikan Ajans Açık Ofis Saati’nde
“Kampanya Neden Önemli” temalı buluşmada
katıldığımız yarışlarda, başlangıçta bir rota çizerek ve
hedef belirleyerek bu hedefe ulaşmak için stratejik
olarak çalışmalar yapmak gerektiğinin üzerinde
duruldu.
14 Eylül 2021
Eylül ayında Pikan Ajans’la Açık Ofis Saati’nde
“Hızlıca hayata geçirebileceğimiz kaynak geliştirme
yöntemleri nelerdir?" konulu buluşmada SMS, online
bağış, ürün satışı ve yeni nesil platformlar konuşuldu.
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KURUM KAPASİTESİ
13 Ekim 2021
Ekim ayında Pikan Ajans’la Açık Ofis Saati konusu
“Hedef Kitle Analizi" oldu. Buluşmada farklı hedef
kitlelerden, reklam panelinde hedef kitlenin nasıl
oluşturulduğu ve nasıl yapıldığı konuşuldu.
17 Kasım 2021
Pikan Ajansla Kasım ayı Açık Ofis Saati konumuz
"Temel KPI’lar ve Anlamları" idi. Gerçekleşen Açık
Ofis Saatinde "Kampanyanızı neden
ölçümlemelisiniz?”, “Kampanyanıza uygun KPI’ları
nasıl seçersiniz” ve “KPI’lara göre yeni kampanyanızı
nasıl kurgularsınız?” gibi sorulara cevaplar verildi.
25 Kasım 2021
DSO AB Bilgi Merkezi, Denizli Barosu, Merkezefendi
Belediyesi, Denizli Soroptimist Kulübü Derneği ve
GİKAD ortaklığı ile "Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesine Katkı Sağlamak" amacıyla yürüyüş
gerçekleştirildi.
22 Aralık 2021
Pikan Ajans’la Aralık ayı ve yılın son Açık Ofis Saati
konumuz: "Kampanya Kurgularken Başvurulan
Analiz Yöntemleri” idi. Gerçekleştirilen Açık Ofis
Saatinde "Kampanyanızı ne zaman analiz
etmelisiniz?", "BEEM nedir?" ve "AIDA nedir?" gibi
konuları incelendi.
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AĞLAR VE PLATFORMLAR
ADIM ADIM 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.
AÇIK AÇIK 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. Buldan Vakfı, kurulduğundan beri
faaliyetlerini binlerce destekçinin bireysel bağışları
ve destekleriyle yürütmektedir. Vakıf tüm
faaliyetleri ve harcamaları şeffaflık ve hesap
verebilirlik esasları temelinde yönetmektedir. Mali
bilgiler isteyen herkesin erişimine açıktır. Buldan
Vakfı olarak kurulduğumuz günden beri Açık Açık
platformunda yer almaktayız.
ANNA LİNDH VAKFI
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.
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AĞLAR VE PLATFORMLAR
E- GÖNÜLLÜ
E-Gönüllü, STK'lar ile gönüllüleri dijital platformda bir
araya getirerek sağladığı online gönüllülük
sistemi&teknoloji işbirlikleriyle sivil toplum
kuruluşlarının dijitalleşme süreçlerine destek sağlayan
bir sosyal girişimdir. Geçmiş sivil toplum
deneyimlerimizde fark ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik
kurulan e-Gönüllü, sivil toplum örgütlerininin
dijitalleşme süreçlerine destek sağlayarak uçtan uca
dijital gönüllülük faaliyetlerini yürütmektedir.
ABİLİTY POOL
AbilityPool kurumların, çalışanlarının farklı
yeteneklerini keşfederek kurumsal sosyal sorumluluk
alanlarını ve çalışanlarının gönüllülük deneyimlerini
daha etkin yönetmelerini sağlar. En temelde bir
kurumun sahip olduğu insan kaynağına en uygun
sosyal sorumluluk projelerini ve sivil toplum
kuruluşlarını o kurum ile dijitalde buluşturur. 50’den
fazla sivil toplum kuruluşu ile olan anlaşması ile sosyal
sorumluluk projelerinin sergilendiği bir pazar yeri
sunar. Hem mobil hem de web’de çözümler getirir.
FACEBOOK SİVİL TOPLUM PROGRAMI
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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AĞLAR VE PLATFORMLAR
KADINLARIN EMEĞİ PLATFORMU
Emeklerini ortaya koyarak hayatlarını kazanan
kadınların varlığını toplu bir şekilde duyurmak üzere
yola çıkan ve ayakta durmanın bir kadın için ne kadar
değerli olduğunun farkında olan bir grup kadın
tarafından kurulan bir platformdur. Daha fazla kadın
girişimci olsun diye çabalayan ve bu yüzden birlikte
eğitim almak, yatırım yapmak ve küçük işletme sahibi
kadınların gelişimine katkıda bulunmak üzere bu
girişimi başlatmışlardır. Buldan Vakfı olarak
Kadınların El Emeği ürünlerinin pazarlanmasına
destek olmak için Buldanlı kadın ustamız Fatma
Caba'nın Kadınların Emeği Platformu'nda aktif olarak
yer almasını sağladık.
APOSTO
E-bülten yayıncısı ve servisidir. "Gürültüden uzaklaş."
mottosuyla yepyeni bir gazete ve dergi deneyimi
sunma amacıyla yola çıkmış bir medya ve teknoloji
girişimidir. Kullanıcılarına günlük ve haftalık
periyotlarda, çeşitli alanlara odaklanan e-bültenler
gönderir. Gündem bülteninin yanı sıra iş dünyası,
politika, teknoloji, spor, gastronomi, kültür sanat,
moda gibi temalara odaklanan çoğunlukla haftalıkperiyodik yayınlarını e-posta bültenleri ve mobil-web
uygulamalarıyla ulaştırıyor.
ÜRETKAZAN
Üreten kadınların toprağa hayat veren elleri, mutfağa
lezzet katan becerileri ve sürdürülebilir bir yaşam için
kültür, sanat, eğitim gibi birçok alandaki hizmetlerini
tek bir çatı altında toplamak, bu ürün ve hizmetleri
son tüketiciyle buluşturmak, üreten kadınları
canavarlaşmış e-ticaret yaptırımlarından ve
komisyonlarından kurtarmak ve aynı zamanda
toplumsal kalkınmanın en önemli rolünü üstlenen sivil
toplum kuruluşlarını da kucaklamak amacıyla kurulan
ÜretKazan oluşumu ile İşbirliği gerçekleştirdik.
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ÇALIŞTIK, ÇABALADIK, PEKİ SONUÇ?
100

482

90

1239

KIZIMIZ OKUYACAK
2021 yılında 100 öğrenciyi desteklemeye devam
ettik ve 14 öğrencimiz mezun oldu.

VAKIF GÜNLERİ
482 kişi ile eğitimlere/ seminerlere katıldık,
düzenledik, bilgilendik, bilgilendirdik.

YARDIMSEVERLİK KOŞULARI
2021 yılında;
İstanbul Yarı Maratonu'nda 23,
İstanbul Maratonu'nda 45 kişi İyilik Peşinde Koş'tuk,
Boğaziçi Yüzme Yarışı'nda 22 kişi İyiliğe Kulaç At'tık.

BAĞIŞÇILARIMIZ
1239 kişinin kalbi bizim için çarptı, Kızımız
Okuyacak projesine bağış yaptı.

2021 yılının ilk yarısında aylık 250 TL olan
burs miktarımızı, ikinci yarıda 500 TL olarak
güncelledik. Ve daha fazla öğrenciye destek
olmak için çalışmalara devam ediyoruz.
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MALİ TABLOLAR
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
2021 Yılı Gelir Tablosu
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MALİ TABLOLAR
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
2021 Yılı Bilanço
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Daha İyi Bir Yaşam İçin, Bazı Şeyleri Değiştirme Vakti Geldi.

Çarşı Mahallesi Zafer Okulu Sokak No:19 20400 Buldan/DENİZLİ
+90 (552) 243 24 30
buldanvakfi.org
info@buldanvakfi.org
facebook.com/BuldanVakfi
twitter.com/buldanvakfi
instagram.com/buldanvakfi

