
Simurg Derneği İşbirliği Politikası 
 
 *İşbu politika bir taslak metin oluşturmaktadır.  
 
Kapsam  
  

Simurg Derneği bünyesi altında yürütülen projeler ve alt oluşumlar dahi dahil olmak 
üzere Simurg Derneği’nin dış kurumlar ile yapacağı tüm ilişki, işbirlik metotları ve bu 
metotların ana prensiplerini kapsamaktadır. Genel taslak olarak oluşturulan bu metinin 
boşluk oluşturduğu ve yetersiz kaldığı durumlarda önce Simurg Derneği tüzüğü ardından 
Simurg Derneği Yönetim Kurulu kararları dikkate alınacaktır.  
 
Tanımlamalar 
 

Ortaklık: 1. Ortak olma durumu, iştirak, müşareket, şeriklik 
2. ticaret İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, 

şirket.  
Paydaş:  Hissedar, müşterek mâlik (bk. birlikte iye). Bir ortaklık veya mal üzerinde 

payı olan kişi. Hisse senedini satın alarak elinde bulunduran kişi. 
 

             Sponsor: Destekçi 
 

İşbirliği Politikası  
1. Simurg Derneği, öğrenciler tarafından dernek olarak meydana getirilmiş bir sivil 

toplum kuruluşudur. Her zaman bağımsız ve tarafsız olmaya özen gösterecek ve 
işbirliği yapılan tüm kurum ve kuruluşların bağımsız ve tarafsız olmasına, toplumun 
herhangi bir kesimine yahut kültürel değerlerine aleni karşıtlık yapmamış olmasına 
azami önem gösterilmelidir. 

2. Yapılacak olan tüm işbirliklerinde anlam karmaşasını önlemek ve de Simurg Derneği, 
marka değerini korumak adına, destek olan kurum ve kuruluşlara verilecek isimler 
desteğin türüne göre sınıflandırılmış sıfatlardan oluşmalıdır.  

3. Simurg Derneği olarak, yapılacak olan işbirliklerinde, karşı kurumun  
a. Siyasi yapılar, 
b. İdeolojik yapılar, 
c. Terör yanlısı ya da bu anlayışa mahal verecek yapı ve örgütler, 
d. Dini yapılar, 

             Olmaması Simurg Derneği’nin temel prensipleri içerisindedir. Ortak amaçlar uğruna 
mücadele verilse dahi organik bir bağ kurulması Simurg Derneği’nin değerleri ile ters 
düşmektedir. 

4. Herhangi bir kurum ya da kuruluşla varılan işbirliği neticesinde “Simurg Derneği” 
isminin zarar göreceğine dair bir inanç yahut somut veriler olması durumunda, 
“Simurg Derneği” isminin korunması adına gerekli adımların atılması konusunda 
yönetim kurulu hem yetkili hem de sorumlu konumundadır. 

5. İşbirliği içerisinde olunan kurum ya da kuruluşun Simurg Derneği üyelerini rahatsız 
eden hal ve hareketlerde bulunması durumunda, üyeler Kurumsal iletişim 



komisyonuna işbirliğini sonlandırmak için başvurabilir. Bu başvuru talebin yerine 
getirileceği manasına gelmemekle beraber, konunun yönetim kuruluna taşınması için 
yeterlidir. 

6. Simurg Derneği işbirliği yapma konusunda: 
a. Eğitim hakkı savunuculuğu yapan veya da gençleri merkeze alan amaçları ya 

da projeleri olan Sivil Toplum Kuruluşarını 
b. Ortak bir amaç için destek alınabilecek sivil toplum ağlarını ve platformlarını 
c. Simurg Derneği’nin amaçlarını destekleyen ve de vereceği desteklerle 

projelerinin paydaşı olabilecek şirketleri 
d. Üniversitelerin sivil toplum merkezleri ve birimlerini 
e. Öğrenci Kulüplerini 

Öncelikli olarak tercih eder. 
 
Simurg Derneği Proje Yönetim Ve Kabul Politikası 
 
Kapsam  

Simurg Derneği çatısı ve tüm alt oluşumlarının çatısı altında varlığını devam ettiren 
tüm projelerinin veya etkinliklerin veyahut da planlanan yeni bir proje için; temel yol, 
yöntem ve sınırılarını kapsamaktadır. Genel taslak olarak oluşturulan bu metinin 
boşluk oluşturduğu ve yetersiz kaldığı durumlarda önce Simurg Derneği tüzüğü 
ardından Simurg Derneği Yönetim Kurulu kararları dikkate alınacaktır. 
 

Proje Yönetim ve Kabul Politikası 
1- Simurg Derneği, eğitim hakkı savunuculuğu yapan ve örgün öğretim 

programlarında eksik kalan eğitsel yetileri gençlere kazandırmak için projeler ve 
etkinlikler düzenleyen bir sivil toplum kuruluşudur. 

2- Gençlere kazanım sağlamak temel amaç olduğu için; dernek çatısı altında varlığını 
devam ettiren veya da ortaya çıkacak tüm yeni projeler bu amacı 
sağlamaktadırlar. 

3- Gençler için kazanım temel proje politikamız olmakla beraber; bu kazanımın tek 
bir alan veya branşta olması söz konusu değildir. Kültürel, sanatsal, ekonomik, 
bilişsel, inovatif vb. gibi birçok alanda kazanımı gençlere aktarmayı 
hedeflemektedir. 

4- Simurg Derneği çatısı altında gerçekleşen hiçbir proje kişisel kar amacı güdemez.  
5- Simurg Derneği çatısı altında varolan hiçbir proje siyasi ya da politik amaçlara 

hizmet edemez. 
6- Tüm projeler dil, din, ırk, köken, zihniyet ayrımı yapmaksızın tüm gençlere açıktır. 

Bu ilke Simurg değerlerininin çok hassas olduğu bir nokta olmakla beraber bu 
ilkeyi ihlal eden yahut buna yeltenen her kim olursa (üye yahut katılımcı) Simurg 
Derneği çatısı altında gerçekleştirilen hiçbir projede kendisine herhangi bir sıfat 
bulamaz.  

7- Tüm projeler laiklik ilkesi altında tüm dinlere ve dini oluşumlara eşit mesafede 
ama asla içerisinde yer almadan yapılmaktadır. Yani dernek tüm dinlere veya da 
dini inanışa sahip olmayan inançlara saygı duymakla beraber projelerinde 
kesinlikle din kavramına ve disiplinlerine yer vermemektedir. 

8- Simurg Derneği çatısı altında gerçekleşen tüm projelerde görev alan ekip üyeleri 
“öncelikli” olarak dernek üyeleri içerisinden seçilir.                                                                                                     



 
9- Simurg Derneği çatısı altında projesini gerçekleştirmek isteyen bir kişi, iki şekilde 

başvurusunu gerçekleştirebilir. 
a- Genel Sekretere başvurmak 
b- GİA Proje Merkezi’ne başvurmak 

10- Yeni bir projeye imza atacak olan bireyin yukarıdaki anlatılan tüm politika 
maddelerini dikkate alması gerekmektedir. 

11-  Belirlenen politikalara uymayan proje veya proje yetkilileri ile alakalı gerekli 
tedbir ve yaptırımları uygulamak Simurg Derneği adına Yönetim Kurulu’nun 
görevidir.  


