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Kimdir?

Eğitimde ve hayatın içinde eşitliğe sahip olmayan gençlere  destek olmak
amacıyla kurulan BALEV, 1981 yılından bu yana çok sayıda öğrenciye
karşılıksız burs, gönüllülük esasına dayanan manevi destek sağlamış bir
kurumdur. BALEV, kaliteli eğitimin tüm gençlerin hakkı olduğuna inanarak,
çalışmalarını sürdürmektedir.

Vakıf Ofisimiz Bornova Anadolu Lisesi Yerleşkesi'nin içinde bulunan Tarihi
Köşkte yer alıp öğrencilerimizle sıcak temasta bulunarak onların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere tüm imkanlarımızı kullanmaktayız. 

BORNOVA   ANADOLU   LİSESİ   EĞİTİM   VAKFI



Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı BALEV, 1981 yılında kurulmuş olan bir
eğitim vakfıdır. Tamamen gönüllük esasına göre, okul mezunlarının ve eğitim
gönüllülerinin kendi olanaklarını gelecek kuşaklar yararına vakfetmelerine
aracı olmak amacıyla hizmet vermektedir.
BALEV’na 21.11.2003 tarihli ve 2003/6549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
vergi muafiyeti tanınmış olup Türkiye çapında hizmet veren bir 
Vakıf konumuna ulaşmıştır.

Niçin BALEV ?



Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘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.
Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil
toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar
kurar, yönetir ve geliştirir.
2021 Kasım ayı itibariyle 100 bin+ gönüllü koşucusu ve 860 bin+
bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan STK'lara aktarılan kaynak
106.3 milyon+ TL’ye ulaşmıştır.

Adım Adım Nedir ?

https://ipk.adimadim.org/nonprofit/index


Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar
ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.
Bağışçılar için, desteklemek istedikleri kurumlarla ilgili bilgilere kolay erişim sağlamanın yanı sıra Sivil
Toplum Kuruluşları için de farklı kurumlarla stratejik iş birlikleri kurarak katma değer yaratmaya
çalışıyoruz.
Açık Açık Platformu finansal anlamda sürdürülebilirliğini, platformda yer alan kurumlardan aldığı
'platform kullanım ücreti' ile sağlamaktadır. Tüm kaynaklar Açık Açık Platformu'nın işleyişi ve iletişimi
için kullanılmaktadır. 
Açık Açık Derneği tüzel kişiliği gereği kar amacı olmayan bir kuruluş olduğundan hedeflenen bütçelerin
üzerinde bir gelir olması halinde, platform kullanım ücretleri düşürülmektedir. Açık Açık Derneği'nin
mali yapısı ile ilgili daha detaylı bilgilere https://acikacik.org/stk/adresinden  ulaşabilirsiniz.

Açık Açık Nedir ?



Hedeflerimize giden yolda;
 
Ne yapıyoruz ?                
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyor, nakdi ve ayni yardımlar sağlıyoruz.

Kimin için yapıyoruz ?   
İhtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleri

Nasıl yapıyoruz ?            
Öğrencilerin eğitim ve gelişimlere destek olmak için çeşitli organizasyon ve projeler
geliştirerek daha fazla öğrenciye destek vermeye çalışıyoruz.

Neden yapıyoruz ?        
Aydınlık bir geleceğe ulaşmak için



NİÇİN KOŞUYORUZ ?
2018 yılından itibaren İstanbul Maratonun'da eğitim gönüllerimizle birlikte koşarak
başarılı ve maddi imkânları yetersiz ortaöğretim ve lisans öğrencilerine çağdaş, akılcı
ve eşit eğitim olanağı yaratabilmek adına burs fonu sağlıyoruz. 

'Eğitim Aşkına' koşarak daha çok gencin yolunu aydınlatmak en büyük hedefimiz.

Yüksek öğrenim safhasından önce veya yüksek öğrenime devam safhasında maddi
imkânsızlıklar nedeniyle eğitimlerini sürdüremeyecek durumda bulunan başarılı
öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yaparak öğrenme, barınma, beslenme ve diğer
ihtiyaçlarını gidermek, araç ve gereçlerini temin etmek, eğitim seviyelerini
yükseltmek, başarılı öğretmen ve öğrencileri yurt içi ve yurt dışında kendi alanlarında 
geliştirici her türlü destek ve yardımı sağlamak 
için koşuyoruz, koşacağız
…



NKolay 43. İstanbul Maratonu-2021-BALEV-EğitimAşkınaKoşuyoruz - 216 genç

İstanbul M-2020-BALEV-Eğitim Aşkına Sanal Koşuyoruz - 136 genç

İstanbul-2019-BALEV-Eğitim Aşkına Koşuyoruz - 362 genç

İstanbul-2018-BALEV-Gelecek Aşkına Koşuyoruz - 224 genç

Ve toplamda 2.346.798,00 ₺'ye ulaşan bağışlar sayesinde 

938 gencimizin eğitimine katkı sağladık.

2018 yılından beri koştuğumuz bu yolda neler yaptık ?



2019 Antalya’da Sanat İçin Koştuk

Antalya-2019-BALEV-Sanat Aşkına Koşuyoruz - 30.710.00 ₺

Bağışlarınız sayesinde;
-Resim, Fotoğrafçılık ve Sinema Kulüpleri’nin
çalışmalarında kullanılmak üzere yağlı boya, 
sentetik tiner, plastik ve sprey boya satın aldık. 
-Tiyatro Kulübü, Fotoğrafçılık ve
Sinema Kulübü'nde kullanılmak üzere 
kamera, ses kayıt cihazı, ışık sistemi ve 
mikrofon temin ettik. 
-Konferans Salonu’nun ses ve 
ışık sistemini yeniledik.



Geçmiş Yıllardaki Yardımseverlik Koşularımız
 
 



Geçmiş Yıllardaki Yardımseverlik Koşularımız
 



2017

2018

2019

2020

2021

BALEV
2017 yılından 

bu yana 
toplam 

1.609
gencimize destek

olduk.

413.000,00 ₺

773.500,00 ₺

1.224.600,00₺

957.900,00₺

1.280.750,00 ₺



Burs İmkanlarımız

300,00 TL X 10 AY : 3.000,00 ₺ (BAL’da öğrenim gören lise öğrencisi)

400,00 TL X 10 AY : 4.000,00 ₺ (Ailesiyle aynı şehirde öğrenim gören
üniversite öğrencisi)

500,00 TL X 10 AY : 5.000,00 ₺ (Ailesinden farklı şehirde öğrenim gören
üniversite öğrencisi)



Maraton Kampanya Hedefimiz

1.000.000,00 ₺ bağış hedefimize ulaşarak

250 gencimizin yıllık eğitim
masraflarına destek olmak

istiyoruz.



STK projelerinin görüneceği ve koşucuların kampanya
oluşturabileceği tarih: 10 Ekim 2022

Bağış kampanyasının başlayacağı tarih: 24 Ekim 2022

İstanbul Maratonu yarış tarihi: 6 Kasım 2022

Bağış kampanyasının sonlanacağı tarih: 21 Kasım 2022

İyilik Peşinde Koşma Takvimi



Maratona Nasıl Kayıt Olunur?



İyilik Peşinde Koşmak için Ne Yapmalıyız?



Kayıt Sonrası Kampanyamı Nasıl Açarım?



Mevcut Kampanya için Nasıl Bağış Toplanır?

Kampanya koşucu
koduna tıklayarak

rahatlıkla dilediğiniz
miktarda bağışta
bulunabilirsiniz.



Emine OKTAR – Projeler Sorumlusu

Gsm : +90 530 661 33 13
E-mail : info@balev.org.tr

Elif İrem BUDANOĞLU – Genel Sekreter Yardımcısı

Gsm : +90 532 131 62 08
E-mail : elif.budanoglu@balev.org.tr

Bilgi ve Önerileriniz için Bize Ulaşın
 



Yanımızda olduğunuz ve bize güç verdiğiniz için
teşekkür ederiz

…
Üstteki yazıya tıklayarak iletişim formumuzu 
doldurmanızı rica ederiz.

https://docs.google.com/forms/d/1uDEyfFEpnHLWfekC3O8M-xvDfCTftRuYQo6lyYr-e94/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uDEyfFEpnHLWfekC3O8M-xvDfCTftRuYQo6lyYr-e94/edit


@balev1981

@balev1981

 / balev1981

1701/7 sokak No:23/A
Bornova      -      İZMİR
Tel :  0232  374  21  21
Faks : 0232 373 38 91

www.balev.org.tr

maraton@balev.org.tr

https://balev.org.tr/
https://balev.org.tr/istanbul-maratonu/

