
 

 

 

Sayı 83, Eylül 2014 

 

DUYURULAR 

 

III.Dönem Vakıflar Meclisi Üyeliği için Başvurular Açıldı 

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu‟nun 41. maddesi gereğince toplam 15 üyeden oluşan Vakıflar 

Meclisine; yeni vakıflardan üç asil üç yedek, mülhak ve cemaat vakıflarından ise birer asil ve birer 

yedek üye olmak üzere, toplam beş asil ve beş yedek üyenin seçimi yapılacaktır. Vakıflar Meclisine 

üye seçimi, vakıf temsilcilerinin oyları ile belirlenecektir. Vakıflar Meclisi‟ne üye olmak isteyen vakıf 

temsilcilerinin adaylık başvurularını 28 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar vakıflarının 

bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü‟ne teslim etmeleri gerekmektedir. Seçimler 28 Aralık Pazar 

günü 09:00-16:00 saatleri arasında Namık Kemal Ortaokulu, Kumrular Caddesi No:7 

Kızılay/ANKARA adresinde gerçekleşecektir. Vakıflar Genel Müdrülüğü‟nin konuyla ilgili 

yayınladığı duyuruya buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi 

Açıklandı 

15 Eylül 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci Volkan Bozkır tarafından Bakanlar 

Kuruluna sunulan Türkiye’nin yeni Avrupa Birliği 

stratejisi kamuoyu ile paylaşıldı. Siyasi reform 

süreci, katılım sürecinde sosyo-ekonomik dönüşüm, AB iletişim stratejisi başlıklı üç ana bölümden 

oluşan strateji; kararlılık, süreklilik ve etkinlik temelleri çerçevesinde hazırlandı. 

Türkiye‟nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunun vurgulandığı belgede, “AB meselesi esas 

itibariyle devletin değil toplumun, sivil toplumun meselesidir.” şeklindeki açıklamalara yer veriliyor. 

Strateji belgesinde, önümüzdeki dönemde “demokrasinin tabanını genişletecek siyasi reformlar” 

yapılacağına dikkat çekiliyor ve sivil toplum diyaloğundan bahsediliyor. Bu kapsamda, AB iletişim 

stratejisi oluşturulurken sivil toplumun da görüşlerinin alınacağına, toplumun her kesiminin sürece 

dahil edileceği belirtiliyor. Konu ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/haberler20130.pdf
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49706&l=1


 

TÜSEV'den Haberler 

 

TÜSEV’in Milliyet Pazar Röportajı 

7 Eylül tarihinde Güliz Arslan tarafından 

gerçekleştirilen ve Milliyet Pazar 

gazetesinde“Nasıl yardım edilir?” başlığı ile 

yayınlanan röportajda, TÜSEV‟in Sosyal 

Yatırım Programı altında bağışçılık konusunda 

gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsedildi. 

STK‟lara sürekli ve sosyal değişim odaklı 

kaynak aktarımı sağlanması amacıyla 

çalışmalar yürüten TÜSEV‟in röportajının tamamına buradanulaşabilirsiniz. 

 

 

 

Sivil Toplumu TÜSEV Atölye'de Konuşuyoruz 

TÜSEV, Türkiye‟de sivil toplum alanına yönelik olarak geliştirdiği projeler, yaptığı araştırmalar ve 

çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgi birikimini paylaşmaya hazırlanıyor. Dünyada ve Türkiye‟de 

sivil topluma dair merak ettikleriniz, alanı ilgilendiren bilgiler, veriler, yürütülen tartışmalar ve 

yaşanan önemli gelişmeler TÜSEV sosyal medya hesapları üzerinden TÜSEV Atölye adı altında 

yaygınlaştırılacak. TÜSEV Atölye‟de örgütlenme özgürlüğüne dair uluslararası standartlar, 

demokrasi ve çoğulculuk, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, sivil toplum-kamu işbirliği, sivil 

toplumun mali kapasitesi gibi üst başlıklar altında Türkiye‟de sivil toplumu ilgilendiren önemli 

konular hakkında düzenli aralıklarla bilgi paylaşımı yapacak. 

TÜSEV Atölye‟yi Twitter‟da @tusev @stkizleme #tusevatolye ve 

Facebook‟tafacebook.com/tusevtr hesaplarından takip edebilirsiniz. 

 

 

 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/2014_4_Eylul_Nasil_Yardim_Edilir_Milliyet_Pazar.pdf


Çerçeve Ortaklık Anlaşması Projeleri Kapanış Toplantısı Yapıldı 

Çerçeve Ortaklık Anlaşması (Framework Partnership Agreement–FPA) kapsamında AB tarafından 

desteklenen tüm projelerin birinci dönem için kapanış toplantısı 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel‟de 

gerçekleştirildi. TÜSEV Türkiye‟deki yürütücülüğünü Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) 

koordinasyonunda yaptığı Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi ile ilgili 

gelişmeleri paylaşmak amacıyla toplantıya katılım sağladı. Toplantı kapsamında FPA proje 

temsilcileri, projelerinin sonuçlarını paylaşmanın yanı sıra gelecekte oluşabilecek ortaklık fırsatlarını 

ve FPA projelerinin müdahele alanlarını genişletmek için yaklaşımlarını paylaşarak somut öneriler 

getirdiler. 

 

Gümüşhane Yerel Katılımcılık ve Sosyal 

Sorumluluk Çalıştayı Düzenlendi 

Kırsal kalkınma, gençlerin katılımı ve bağışçılar 

vakfı gibi toplumsal gelişime yönelik farklı modeller, 

TÜSEV ve Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi 

ortaklığında 29 Eylül‟de Gümüşhane‟de 

düzenlenenYerel Katılımcılık ve Sosyal 

Sorumluluk Çalıştayı‟nda tanıtıldı. Kamu, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, Hüsnü Özyeğin Vakfı 

Kırsal Kalkınma Programı‟ndan Murat Bayramoğlu, Toplum Gönüllüleri Vakfı‟ndan Can Ercebe 

ve Bolu Bağışçılar Vakfı‟ndan Öznur Akkaya yürüttükleri çalışmaları ve farklı modelleri 

katılımcılarla paylaştılar.Etkinlikle ilgili basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sivil Toplumdan Haberler 

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için 

Avrupa Aracı Türkiye Programı 

Yeni Teklif Çağrısı 

Türkiye‟nin 2002 yılından beri yararlancısı 

olduğu Demokrasi ve İnsan Hakları için 

Avrupa Aracı (DİHAA), insan hakları ve demokrasi alanında yürütülen sivil toplum çalışmalarının 

desteklenmesinde temel araç konumundadır. DİHAA 2014 yılı teklif çağrısı Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu tarafından yayınlandı. Yayınlanan çağrıda, yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun 

insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımının güçlendirilmesi; 

yerel düzeyde insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleşmesini teşvik etme ve bu 

amaçla mücadele etme çabalarında insan hakları savunucularının desteklenmesi başlıkları destek 

verilecek öneclikli alanlar olarak belirlendi. Programa başvurmak isteyen STK‟ların proje kavramsal 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/Gumushane_TUSEV_29_09_2014.pdf


notunu 15 Aralık 2014 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Hibe çağrısı ile ilgili 

detaylara buradanulaşabilirsiniz. 

 

 

Eğitim İzleme Raporu 2013 Yayınlandı 

2008 yılından bu yana Eğitim Reformu Girişimi 

(ERG) tarafından her yıl yayımlanan raporların 

yedincisi olan Eğitim İzleme Raporu 2013, 

eğitim sisteminin dört ana bileşeni (öğrenci, 

öğretmenler, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) 

ile yönetişim ve finansmanını ayrıntılı biçimde 

değerlendiriyor.  

Raporda son dönemde çok fazla tartışılan 

ortaöğretimin yeniden yapılandırılması, okul 

türlerinin azaltılması ve genel liselerin dönüşümü, 

TEOG sınavı, öğretmen yeterlikleri, öğretmen 

politikaları, erken çocukluk eğitimindeki 

gelişmeler, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın yeniden 

yapılandırılması süreci, PISA 2012 değerlendirmesinde Türkiye‟deki öğrencilerin performansı, özel 

eğitim, açık liseler, öğretim programlarındaki değişiklikler, eğitimin finansmanı gibi konulara 

değiniliyor. Raporla ilgili detaylaraburadan ulaşabilirsiniz. 

 

STK’lar İçin Kaynak Geliştirme Sertifika 

Programı Başlıyor 

STK‟lar için kaynak geliştirme sertifika programı 

Fundraising Okulu, The Resource Alliance Fundraising 

School ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 

Merkezi işbirliği ile 1 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında 

düzenleniyor. Sivil toplum alanında sürdürülebilir 

kaynak yaratma vizyonuna sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen programın 

detaylarına buradanulaşabilirsiniz. 

 

http://www.avrupa.info.tr/tr/ab-ve-sivil-toplum/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-dihaa-nedir/fon-imkanlari.html
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2013.25.09.14.Web.pdf
http://fundraisingokulu.org/sertifika-programi/


 

İHOP’tan Yeni Web Sitesi: İnsan Hakları 

Savunucuları 

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından, 

kişilerin insan haklarına dair bilgiye erişim hakkının 

güçlendirilmesi için, İnsan Hakları Belgeliği ve İnsan 

Hakları Başvuru Mekanizmaları olmak üzere iki 

bileşenden oluşan yeni bir web sitesi oluşturuldu.  

İHOP‟un Avrupa Vatandaşları Eylem Hizmeti'nin 

(ECAS) katkısıyla oluşturduğu İnsan hakları belgeliğinde amaç, farklı aktörlerin insan hakları ile ilgili 

yayınladığı yayınlara tek bir platformdan erişilebilmesini sağlamak. Başvuru mekanizmaları 

bölümünde ise Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 

TBMM Dilekçe Komisyonu ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu‟na başvuru aşamalarıyla 

ilgili bilgilere yer veriliyor. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Küresel İnsani Yardım Raporu 2014 

Yayınlandı 

Kalkınma İnisiyatifi (Development Initiative – DI)‟nin bir 

parçası olarak çalışan Küresel İnsani Yardım Programı, 

Küresel İnsani Yardım Raporu 2014‟ü yayınladı. Rapora 

göre, 2013 yılında uluslararası boyutta yapılan insani 

yardım 22 milyar dolara ulaştı. Türkiye ise 1,6 milyon 

dolarlık insani yardım ile dünyanın en büyük 3. bağışçı ülkesi oldu. Raporun 

tamamına buradanulaşabilirsiniz. 

 

Üyelerimizden Haberler 

 

31. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 

Yarışması Sonuçlandı 

Dünyanın önde gelen karikatür yarışmalarından biri 

olarak nitelendirilen ve bu yıl 31.si düzenlenen “Aydın 

Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması” sonuçlandı. 

Serbest konulu yarışmaya 70 ülkeden 814 sanatçı 2556 

karikatür ile katıldı. Birincilik ödülünü Türkiye‟den Kürşat 

Zaman‟ın kazandığı yarışma ile ilgili 

detaylara buradanulaşabilirsiniz. 

 

http://www.insanhaklarisavunuculari.org/
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2014/09/GHA-Report-2014-interactive.pdf
http://www.aydindoganvakfi.org.tr/TR/News_Detail.aspx?ID=424&T=1


 

TURMEPA’nın Mavi Kuşak Hareketi ile 

İstanbul Boğazı Temizleniyor 

Japon Mitsui&Co.Ltd‟nin yürüttüğü hibe 

yarışmasında 168 proje arasından seçilen 

DenizTemiz Derneği/TURMEPA‟nın Mavi Kuşak 

Hareketi - İstanbul Boğazı Projesi, 2013 yılının 

Ekim ayında başladı. İstanbul Boğazı‟nın 

korunması ve çevre kirliliği ile mücadeleye karşı bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını 

kapsayan proje, İstanbul Boğazı‟nda deniz ve su varlıklarımız ile deniz canlılarının yaşatılmasını 

hedefliyor. Proje çerçevesinde birinci yılda 24 bin öğrenciye deniz ve kara ekosistemi anlatıldı. 

Şubat - Haziran ayları arasında 114 farklı okuldan 158 öğretmen ve 30 gönüllü eğitmenle 906 

sınıfta 24.000 öğrenciye 1015 saat süreyle eğitim verildi. Projenin ikinci yıl eğitici eğitimleri başlıyor. 

Eğitimler hakkında buradan bilgi alabilir ve çalışmaları buradan izleyebilirsiniz. 

 

İTÜ Vakfı 2014-2015 Dönemi Burs Kampanyası 

Başladı 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)‟ye katkıda bulunmak 

amacıyla 1984 yılında kurulan İTÜ Vakfı, kuruluş yılından bu 

yana faaliyetlerinden sağlıdığı gelirle İTÜ Rektörlüğü ve bağlı 

birimlerine katkıda bulunuyor. Vakfın öncelikli amaçlarından 

birini de İTÜ öğrencilerine verilen karşılıksız eğitim bursları 

oluşturuyor. Bugüne kadar 25 bini aşkın öğrenciye karşılıksız 

eğitim ve barınma bursu sağlayan İTÜ Vakfı‟nın, 2014-2015 öğretim yılındaki hedefi bin öğrenciye 

burs vermek. 

Konuyla ilgili iletişim adresleri: 0212 230 73 71 – 232 57 62 basin@ituvakif.org.tr; 

ituvakif@ituvakif.org.tr; www.ituvakif.org.tr 

 

 

Sabancı Vakfı'nın Destek Verdiği Birleşmiş 

Milletler Ortak Programı'nın (BMOP) İkinci 

Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı 

“Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının 

Geliştirilmesi Ortak Programı” (BMOP) kapsamında 

2012 yılından bu yana yapılan çalışmalar meyvelerini 

vermeye başladı. “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, “Mor Sertifika Programı” ve “Sabancı 

Vakfı Hibe Programı” olmak üzere üç bileşenden oluşan Ortak Program‟ın sonuçları, Eskişehir'de 

http://vimeo.com/92322201
http://vimeo.com/107594487


düzenlenen ikinci Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklandı.  

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Cinselliği ve Rolleri ile ‘Güçlü’ Erkeklik 

Toplantısı 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında çalışmalar yürüten 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 2004 yılından bu 

yana belirli temalar çerçevesinde toplantılar gerçekleştiriyor. 

“Cinselliği ve Rolleri ile „Güçlü‟ Erkeklik” başlığı ile 1-2 

Kasım 2014 tarihlerinde yapılacak olan toplantı öğrenciler, 

eğitimciler, akademisyenler, psikologlar, psikolojik 

danışmanlar, sağlık hizmet sunucuları, sosyologlar, sosyal 

hizmet uzmanları, sivil toplum çalışanları ve konuya ilgi duyan kişilerin katılımına açık olacaktır. 

Detaylı bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz. 

 

 

TEGV’de 20. Etkinlik Yılı Başladı 

Önümüzdeki sene 20. yaşını kutlayacak olan Türkiye 

Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)‟in 2014-2015 Etkinlik 

Yılı 29 Eylül Pazartesi günü başladı. Kurulduğu günden 

bu yana TEGV, yaklaşık 2 milyon çocuğa ulaştı. Her 

biri alanında uzman danışmanlar tarafından geliştirilmiş, 

aktif öğrenmeye dayalı, zengin eğitim malzemeleriyle desteklenen TEGV eğitim programlarında 

çocuklar eğlenerek öğreniyor. TEGV‟in spordan sanata birçok farklı alanı kapsayan eğitim içerikleri 

çocukların yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim gibi temel beceri ve değerleri destekleyen oldukça 

geniş bir yelpaze sunuyor. 

 

Vehbi Koç Vakfı’ndan Müzede Eğitim 

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım 

Müzesi‟nin “Haydi Müzeye!” eğitim projesi 

kapsamında hazırlanan aktivite kitapları ve öğretmen 

rehberinden oluşan eğitim seti yayımlandı. Çocukları 

Anadolu uygarlıklarının ve Osmanlı mirasının izini 

sürecekleri eğlenceli bir yolculuğa çıkaran Sanat Tarihi ve Arkeoloji aktivite kitapları, müzede aktif 

öğrenmeyi destekleyecek ve çocukları yaratıcı becerilerini kullanmaya yönlendirecek şekilde 

tasarlandı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/program-danisma-kurulu-toplantisi-11-eylul-2014-eskisehir-anemon-otel
http://kasimtoplantilari.org/
http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/default.asp?hl=tr
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