
  
   

  
  

Dernekler Dairesi Başkanlığı 2015 Proje
Başvuruları Başladı

T.C İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil
Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı, 2015
yılı proje teklif çağrısına çıkıldı. Dernekler Dairesi
Başkanlığı, program kapsamında, derneklerin
kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin
artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım
sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda derneklerin
projelerini destekliyor. Proje başvuruları 9 Mart - 7 Mayıs
2015 tarihleri arasında www.dernekler.gov.tr adresinde yer
alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik
olarak yapılabilecek. Başvurularla ilgili detaylar Başvuru
Rehberinde açıklanıyor. 

İllere ve Faaliyet Alanlarına Göre
Dernekler Listesi Yayınlandı

T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 13 Mart
2015 tarihinde www.dernekler.gov.tr adlı resmi web
sitesinde faaliyet alanlarına ve illere göre dernekler listesini
yayınladı. Listede, sayıları 106.000’e ulaşan faal derneğin
iletişim bilgileri yer alıyor. Basit bir sorgulama yapılarak
kurum adı, faaliyet alanı, telefon, adres ve web sitesi gibi
detaylara ulaşılabiliyor.  

Değişim İçin Bağış Projesi’ni Sosyal
Medyada Takip Edin

TÜSEV’in Türkiye’de bağışçılık kültürünü geliştirmek ve
düzenli bağışçılığı teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Değişim
İçin Bağış Projesi’nin sosyal medya hesapları açıldı. Yeni
sosyal medya kanallarımız üzerinden her gün bilgi
paylaşımında bulunarak, bağışçılık konusuyla ilgili merak
edilenleri konuşacağız. 30 Mart itibarıyla bizi
@sosyalyatirim ve facebook.com/pages/Değişim-için-Bağış
hesaplarından takip edebilirsiniz. 

AB Sivil Topluma Destek Rehberi Çalışma
Grubu Toplantısı

Sivil topluma ilişkin reform süreçlerinde ilerlemenin
planlanması, uygulanması, ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla
hazırlanan “AB Sivil Topluma Destek Rehberi” 2020 yılına
dek aday ülkelerde sivil toplumun gelişimi için AB
desteğinin planlanmasında ve ülke stratejilerinin ortaya
konulmasında araç olarak kullanılıyor. Sivil Toplum
Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi (TACSO) Türkiye
Ofisi’nin desteği ile, aralarında çeşitli kamu kuruluşlarından
temsilcilerin ve TÜSEV’in de bulunduğu AB Sivil Toplum
Destek Rehberi çalışma grubu, belirli aralıklarla bir araya
gelerek, konuyla ilgili gelişmeleri tartışıyor. 17 Mart 2015
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’de
sivil toplumun gelişimi için belirlenen ulusal hedefler ve
ilerlemeyi gözlemlemek için olası araçlar değerlendirilerek,
2015 yılı için koordinasyon alanları tartışıldı. 

TÜSEV Üye Etkinliği: Burs Veren Üyeler
Buluşması 

TÜSEV, üyelerinin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek
ve üyeleriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 2015 yılı
boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor. Tüm yıla
yayılacak şekilde düzenlenecek olan üye buluşmaları ve
tematik toplantıların ilki 11 Mart 2015 tarihinde, TÜSEV
üyesi 23 kuruluştan 25 temsilcinin katılımıyla Burs Veren
Üye Kuruluşlar Paylaşım Toplantısı adıyla gerçekleştirildi.
Lise ve üniversite öğrencileri için burs imkanı sağlayan
TÜSEV üyesi vakıf ve dernekler, Türkiye’deki burs sistemi
konusunda karşılaştıkları zorlukları paylaşarak, fikir
alışverişi ve bilgi paylaşımında bulundular.

Değişim için Bağış Projesi’nden İlham
Veren 2 Yeni Bağışçılık Öyküsü

TÜSEV’in Değişim için Bağış projesi kapsamında hazırlanan
“İlham Veren Öyküler” serisine iki yeni öykü daha eklendi.
Mehmet Arca Akalın ve Ömer Faruk Boyacı ilham veren
öykülerinde hayat hikayelerini ve bağışçılığın hayatlarındaki
yeri ve onlara kattıklarını paylaştılar. Bağışçılığın nasıl
nesilden nesile aktarılabildiği ve nesiller arası bağışçılık
eğilimlerinin nasıl değişim gösterdiği konularındaki
izlenimlerini anlattılar. www.degisimicinbagis.org adlı web
sitesinden proje ile ilgili detaylara ulaşabilir, Mehmet Arca
Akalın ve Ömer Faruk Boyacı’nın öykülerini okuyabilirsiniz.
Siz de öykünüzü paylaşmak isterseniz bize
degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

C20 2015 Türkiye
Öncelikleri Belirlendi

Sivil toplum kuruluşlarının
dünyanın karşı karşıya
kaldığı sorunlar hakkında
G20 ülkeleriyle diyalog
kurması için oluşturulan
bir platform olan C20
(Civil 20), ilk kez 2013
yılında G20 tarafından
resmi bir katılım grubu
olarak tanındı. Yürütme
Kurulu’nda ulusal ve
uluslararası düzeyde çeşitli
konularda çalışan sivil
toplum kuruluşlarının
bulunduğu C20 Türkiye
Zirvesi’nin, 2015 yılının
Eylül ayında
gerçekleştirilmesi
planlanıyor. Bu kapsamda
C20 gündeminin tespit
edilmesine yardımcı olmak
üzere, çok-dilli online bir
anket çalışması
hazırlanarak STK’ların
görüşüne sunuldu. Anket
soruları 91 ülkeden 388
STK’yı temsilen 1169 kişi
tarafından cevaplandı.
Anket sonuçlarını ve bu
sonuçlar doğrultusunda
belirlenen C20 ana
başlıklarını C20 Türkiye
web sitesinden
inceleyebilirsiniz. 

Bölgesel STK Tematik
Ağlarına Destek Teklif
Çağrısı Danışma Süreci

Avrupa Komisyonu
Komşuluk ve Genişleme
Politikasından Sorumlu
Genel Müdürlük, Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) 2014 Kapsamında
“Bölgesel STK Tematik
Ağlarına Destek" teklif
çağrısını yakında
yayımlayacak. Teklif
çağrısı kapsamında
hazırlanacak “Başvuru
Sahipleri için Rehber”de
yer verilmesi planlanan
ana öğelere buradan
ulaşabilirsiniz. Bölgesel
Tematik STK Ağlarına
Destek teklif çağrısını
oluşturacak öğelere ilişkin
görüşler Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik
Destek (TACSO) Projesi
Bölge Ofisi tarafından
toplanarak Avrupa
Komisyonu’na iletilecek.
Batı Balkanlar ve
Türkiye’den STK’lar ve
sivil ağlar, görüşlerini 13
Nisan 2015 tarihine kadar
comments@tacso.org
adresine İngilizce olarak
iletebilirler. 

Çeşitlilik ve Stratejik
Davalama Ağı

AB Delegasyonu Sivil
Düşün Programının desteği
ile hayata geçen ve
yürütücülüğü Kaos GL
Derneği ile Toplum ve
Hukuk Araştırmaları Vakfı
(TOHAV) tarafından
yapılan Çeşitlilik ve
Stratejik Davalama Ağı,
ayrımcılık temelinde
hakları ihlal edilen kişilerin
vakalarını görünür kılmak
amacıyla oluşturuldu.
Yeterince ele alınmayan
sorunların yargı ve diğer
savunuculuk
mekanizmalarına
yönlendirilmesinin
amaçlandığı proje sonunda
bir durum analizi yapılarak
sonuçlar ilgili paydaşlar ile
paylaşılacak. Ağ hakkında
detaylı bilgiye ulaşmak ya
da maruz kaldığınız
ayrımcılıkları bildirmek için
www.ayrimciligaugradim
.org web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı

Sabancı Üniversitesi ve
Sabancı Vakfı tarafından
desteklenen, Eğitim
Reformu Girişimi (ERG)'nin
düzenlediği 12. Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı,
bu yıl 11 Nisan 2015
tarihinde Sabancı
Üniversitesi Tuzla
Yerleşkesi'nde
düzenlenecek.
Öğretmenler başta olmak
üzere eğitimin tüm
paydaşlarını bir araya
getiren ve yeni öğrenme
ortamlarının oluşmasına
katkı sağlayan konferansa
bu yıl 7 farklı kategoride
toplam 835 iyi örnek
uygulaması ile başvuruldu.
Seçici Kurul’lar tarafından
değerlendirilen
başvurulardan 44 poster
ve 101 sözlü sunum
konferansta iyi örnek
uygulaması olarak
izleyicilerle buluşacak.
Konferans izleyicileri için
kayıtlar açıldı. Detaylı
bilgiler
egitimdeiyiornekler.org
sayfasında yer alıyor.

Darüşşafaka Giriş Sınavı 31 Mayıs'ta 21 İlde yapılacak

152 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla binlerce öğrencinin yaşamını değiştiren
Darüşşafaka'nın giriş sınavı için kayıtlar devam ediyor. Babası veya annesi hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz başarılı çocuklara tam burslu, yatılı, uluslararası standartlarda
eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2015 yılı sınavı, 31 Mayıs 2015
Pazar günü saat 10.00'da 21 ilde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum
araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz
kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Ayrıntılı bilgi için linki tılkayabilirsiniz.
 

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Perdelerini Açtı

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet
Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde
perdelerini açtı. Bu yıl 17’nci kez düzenlenen festival, bir ay boyunca Adanalılara keyifle takip
edecekleri bir program sunacak. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

TEMA Vakfı 2014’te Gönüllü Kazanımı Rekoru Kırdı

Yirmi iki yıldır erozyon ve doğal varlıkları korumak adına mücadele eden TEMA Vakfı,
çalışmalarını gönüllülerinin sağladığı katkı ve desteklerle yürütüyor. TEMA Vakfı, 2014 yılında
gerçekleştirdiği çalışmalarla 46 bini aşkın yeni gönüllü kazanımı sağlayarak vakıf tarihinin yıl
bazındaki rekorunu kırdı. TEMA Vakfı, gönüllülük faaliyetlerine katılım oranı düşük olan
Türkiye’de, rekor gönüllü sayısına ulaştı. TEMA Vakfı hakkında daha fazla bilgi için
www.tema.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

“VKV” Faaliyet Raporu 3 Yaşında

Hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırlanan Vehbi Koç Vakfı Faaliyet Raporu “VKV”nin üçüncü
sayısı yayınlandı. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ve Genel Müdür
Erdal Yıldırım’ın Capital Dergisi’nin düzenlediği “Gönlü Zenginler” sıralamasından ve Charities
Aid Foundation’ın World Giving Index (Dünya Hayırseverlik Endeksi) isimli çalışmasından
bahsettikleri önsözle başlayan rapor, Vehbi Koç Vakfı’nın ve çatısı altındaki kurumların eğitim,
sağlık ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri röportajlarla zenginleştirerek anlatıyor.
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