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Yönetim Kurulu Başkanı
Tevfik  Altınok

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Uluş  Özülker

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Mehmet  Ferhan  Kaptan

Genel Sekreter
Mehmet  Emre  Gür

Yönetim Kurulu Üyeleri
Celi l  Uğur  Özgöker
Cana  Tülüş
Gürkan  Özturan
Murat  Çekiç
Tunay  İnce

Denetim Kurulu Üyeleri
Çetin  Hacaloğlu
Sevda  Özgöker
Müjgan  Serra  Ceylan  Furlan

Türkiye  Avrupa  Vakf ı
T ü m  h a k l a r ı  s a k l ı d ı r .



MİSYON
VİZYON
DEĞERLER

Türkiye Avrupa Vakfı, insanlığın ortak değerlerini,

bu çerçevede insan hakları, demokrasi, özgürlük ve

hukukun üstünlüğü ilkelerini korumayı ve

geliştirmeyi temel amaç saymaktadır. İnsanlığın

kendini özgürce geliştirebileceği uygar bir yaşam

özlemini paylaşmaktadır. Bu bağlamda,

demokrasiyi ve insan haklarını temel amaç sayan

değişik görüşleri savunan her düşünceyi içinde

barındırmayı zenginliği saymakta ve toplumun

hangi kesiminden ya da hangi siyasi partiden

gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri desteklemeyi

görev bilmektedir.

 

Türkiye Avrupa Vakfı, Avrupa Birliği’ni, barış, insan

hakları,demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sosyal

ilerleme yolunda insanlık adına elde edilen önemli

bir kazanım olarak nitelerken, Türkiye

Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet

İnönü’nün Avrupa topluluklarının bu oluşumunu

daha ilk yıllarında ‘beşeriyet tarihi boyunca, insan

zekâsının vücuda getirdiği en cesur eser’

şeklindeki değerlendirmesini de paylaşmaktadır.

Ancak, kazanımın nihai bir hedef olmadığının da

altını çizmektedir.

Türkiye Avrupa Vakfı, misyon,

vizyon ve değerlerinin
rehberliğinde faaliyetlerini

yürütmektedir.



"EU Monitoring Network" projesi
kapsamında Diyarbakır,
Gaziantep, İzmir ve İstanbul’daki
kamu kurum ve kuruluşları
ziyaret edilmiş ve yereldeki
STK’ların katılımıyla AB Hibe
Programları kapsamında verilen
hibeler üzerine geri dönüş almak
için çalıştaylar düzenlendi.
 

Gençlik Departmanı tarafından
düzenli olarak Avrupa Dayanışma
Programı kapsamındaki
Gönüllülük Projeleri hakkında
tanıtım ve bilgilendirme
etkinlikleri yapıldı.
 

Vakıf çalışanları düzenli haftalık
toplantılar gerçekleştirerek
yürürlükteki çalışmalara dair
durum analizi yaptı.
 

Avrupa Dayanışma Programı
Gönüllülük Projeleri kapsamında
yürütülen projeler ile 52 genç
yurtdışına gönderildi.

FAALİYETLERİMİZ

sivil toplum kuruluşu
temsilcisi ile biraraya gelindi.108

Toplantı ,  Program  ve  Etkinlikler

EUMN  projemiz
kapsamında



gencin yurtdışına
gönderileceği 3 yeni
Gönüllülük Projemiz
kabul edildi.
 

gence ülkemizde ev
sahipliği yapacağımız
1 yeni Gönüllülük
Projemiz kabul edildi.
 

gence kabul
edildikleri projeler
kapsamında gönderici
kurum desteği verildi. 
 

genç ortak
olduğumuz Erasmus+

Gençlik Programı
kapsamında Gençlik
Değişimi ve Eğitim
Kursu projeleri ile
İtalya, Romanya,

Fransa ve Polonya’ya
gitmiştir.

FAALİYETLERİMİZ

genç yurtdışına
gönderildi.52

Toplantı ,  Program  ve  Etkinlikler

Gönüllülük  projelerimiz
kapsamında
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Türkçe ve İngilizce dillerinde
erişim imkanı olan web sitemiz
aracılığıyla daha modern ve
kullanıcı dostu bir şekilde vakfa
dair haberler, proje bilgileri ve
etkinlik duyurularının
yayınlanmasına devam edilerek
vakfımızın dijital mecradaki
görünürlüğüne katkı sağlandı.
 

Vakfın sosyal medyadaki
görünürlüğü 2 adet Facebook
hesabı (TAV, TAV Gençlik), 2 adet
Twitter hesabı ( TAV, TAV
Gençlik), ve 1 adet Instagram
hesabı (TAV) gerçekleştirilmeye
devam edildi.

FAALİYETLERİMİZ

takipçiye ulaşıldı.11327

Halkla  İ l işki ler  Çalışmaları

Dijital
mecralarımızda

/turkiyeavrupavakfi
/tavgenclikcalismalari

@TRavrupavakfi
@tavgenclik

@turkiyeavrupavakfi



EU Monitoring Network
15.10.2018 – 14.10.2020

Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin
Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve

Ağlar Hibe Programı kapsamında, 'EU
Monitoring Network - AB İzleme Ağı'
başlıklı bir proje, yürütülmektedir.
Projenin genel amacı, dezavantajlı
gruplara ilişkin hak temelli konular
ve/veya AB üyeliği üzerinde çalışan
STK'ları sürece dâhil ederek Avrupa
Birliği İzleme Ağı'nı genişletmektir.

€494.912,32

FAALİYETLERİMİZ

bütçesi vardır.

€546.176,32

Hibe  Programları
2019 'da  Uygulamaları  Devam  Eden  Projeler

Devam  eden  projelerimizin  toplam

Volunteer 2 Be
01.10.2018 – 31.03.2020

Ermenistan, Hırvatistan,

Makedonya ve

Bulgaristan’a 16 gönüllü

gönderildi.

€25.264,00

Spirit of
Volunteering

01.03.2019 – 28.02.2021

Bulgaristan, Hırvatistan,

Romanya, İspanya ve

Portekiz’e 13 gönüllü

gönderildi.

€26.000,00



/turkiyeavrupavakfi @TRavrupavakfi @turkiyeavrupavakfi
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