
 

 

 

 ‘Discover E-volunteering’ Yarışmasıyla  

içinizdeki gönüllüyü keşfedin 

TÜSEV’in yerel ortağı olduğu “discover e-volunteering” yarışması, 

Türkiye’deki yaratıcı ve inovatif e-gönüllülük projelerine kaynak yaratma 

şansı sağlıyor. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Birleşmiş Milletler 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü 

kapsamında Türkiye’de gönüllü çalışmaların teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Discover e-

volunteering’ (e-gönüllülük) yarışmasının yerel ortağı oldu. Uluslararası bir gönüllülük hareketine 

öncülük eden yarışma, internet üzerinden yürütülen ve toplumsal faydayı amaçlayan, dereceye giren 

projelerin hayata geçirilmesi için kaynak sağlayacaktır. Başvurular, 28 Aralık 2012’ye kadar devam 

edecektir.  

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimiyle internet hayatımızın vaz geçilmez parçalarından biri haline 

geldi. Internet kullanımının yaygınlaşmasıyla sosyal projeler de internete taşınmaya başladı. Dünya 

üzerinde Wikipedia başta olmak üzere gönüllü internet kullanıcılarının bilgi ve uzmanlıklarını diğer 

kullanıcılarla paylaştıkları web siteleri gibi gönüllü destek grupları da ortaya çıkmaya başladı. E- 

gönüllülük yarışması, Internet üzerindeki bu iyi uygulamaların sayısını artırmak ve teşvik etmek için 

Avrupa ve Türkiye’deki projelerin katılımını bekliyor.  

Yarışmaya Kimler Katılabilir? 

Gönüllü çalışmalarını internet üzerinden organize eden Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluşları veya sosyal girişimler.  

Ödül 

Fundacja Orange ve France Telecom-Orange Group Vakfı tarafından sağlanan nakdi ödül yaklaşık 

20.000 TL olacaktır. Türkiye’den de çeşitli sponsor kuruluşların desteğiyle yazılım ve teknik 

danışmanlık gibi ayni destekler sağlanacaktır. Ayrıca kazanan projeler, ödül töreninin yapılacağı 

Polonya’nın Varşova kentinde benzer alanda çalışan kuruluşlarla tanışma fırsatı yakalayabilecekler.  

Yarışmaya Katılım ve Detaylı Bilgi için:  

Buraya tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.   

Yarışma kuralları ve katılım koşularına buradan ulaşabilirsiniz. :  

 

 

http://www.e-volunteering.eu/competition
http://www.e-volunteering.eu/competition


 

Detaylı Bilgi için: 

İnanç Mısırlıoğlu, e-mail: inanc@tusev.org.tr – 0212 243 83 07 

 

2. Discover E-volunteering yarışması yerel ortakların da katkısıyla Good Network Vakfı ve Orange Vakfı 

tarafından organize edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel Ortaklar: 

 

 

 

 

 

 

Medya Sponsorları: 

 

 

 

 

TÜSEV Hakkında 

TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil 
toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla 
kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır. 

Türkiye’de sivil toplum son on yıl içinde hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Sivil toplum 
kuruluşları ülkenin demokratikleşme ve kalkınmasında önemli aktörler olarak ortaya çıkmakta, her 
geçen gün gerek nitelik gerekse sayıca artmaktadır. Bu gelişim ve büyüme süreci beraberinde, 
özellikle mali kaynaklar ve destekleyici ortam temellerinde, daha fazla destek ihtiyacını getirmektedir. 

 Bu doğrultuda TÜSEV çalışma alanları: 

 STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, 

 STK’lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, 

 Kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi, 

 Uluslararası topluluğun ülkemiz üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması, 

Sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının 
gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması, olarak özetlenebilir. 
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