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BUİKAD olarak iç paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler neticesinde tüm dünyayı etkisi
altında bırakan önemli konular üzerine çalışmalar yapacağız.  

Her zaman olduğu gibi, kadının iş yaşamında hakları konusunda öncü çalışmalar yapmak ve
bu çalışmaları iş etiği ve yasal uyum gereklilikleri ile örtüştürmek öncelikli çabalarımızdan

olacaktır.
 

BUİKAD için sürdürülebilirlik; Kadının toplumsal karar verme mekanizmasındaki gücünü ve
rolünü artırarak, güçlü kadınlar yetiştirmek ve yaptığımız projeler ile sürdürülebilirlikte

ilham veren olmaktır.
 

BUİKAD olarak gelecek nesillere; Kadının gücünü gösteren, temelinde dostluk yatan başarılı
bir STK emanet edeceğiz. Bizler gençler tarafından; önlem alan, fark yaratan ve öncü olan
bir STK olarak bilinmek istiyoruz.  Bu amaç ile de; sürdürülebilirlik çalışmalarının gelecek

nesilleri de düşünerek yapılmasını önemsiyoruz.İz bırakıp, etki ve değer yaratmak amacıyla
çıkılan bu yolculukta; geliştirici ve dönüştürücü faaliyetler ile kadının sezgisel, yaratıcı,

kapsayıcı, adil olma ve çalışkanlık güçlerinin toplumda da sinerji yaratmasını hedefliyoruz.
 

İş kadınıyla güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak vizyonu ile çıktığımız yolculuğumuzda; öncü ve
önder olma rolümüzü sahipleniyor ve güçlü iş kadınları ile güçlü ve sürdürülebilir bir

Türkiye’ye ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir yaklaşımını
yolumuza ışık edip, kadının iş yaşamında daha etkin olmasını sağlayarak, gelecek nesiller

için yaşanabilir bir doğa, sağlıklı  ve sürdürülebilir gıda, eşit ve adaletli bir toplum ve
sağlıklı bir ekonomik düzen bırakabilmek adına çalışmalar yapıyoruz.

 
BUİKAD olarak bizler sürdürülebilirlik yolculuğumuzda;

- Kadın liderler, kadın girişimciler yetiştirmek
- Net sıfırı ve döngüsel ekonomiyi destekleyici faaliyetler yapmak

- Sıfır atık politikasını bizler de üye kuruluşlarımız ile birlikte takip edip aslında doğada
hiçbir şeyin atık olmadığı söylemini sahiplenmek 

Gibi temel konulara odaklanarak, değişimde kadının gücünü ve görüşünü göstermek
istiyoruz.

 
İçinde bulunduğumuz toplumun aslında gelecek nesiller ait olduğu bilinci ile dünyanın 
 ekolojik sınırlarına saygı duyan, sosyal, çevresel ve ekonomik dengeye göre kurulmuş iş

modellerini destekleyerek cinsiyetsiz başarılar elde etmeyi hedefliyoruz.
 

Bizler BUİKAD olarak, iç ve dış paydaşlarımızın da desteği ile etki alanlarımızı belirliyoruz ve
değer odaklı çalışmalarımızda sürdürülebilirliği olmazsa olmaz kabul ediyoruz.

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için BUİKAD olarak ilk
günümüzden beri fark yaratarak fayda sağlamayı amaçlıyoruz ve geleceğe

sürdürülebilirlikte de ilham oluyoruz.


