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2015 Yılı Türkiye İlerleme Raporu  

Avrupa Komisyonu 2015 yılı Genişleme Paketini 

açıklamıştır. Bu çerçevede Genişleme Strateji 

Belgesi ve Türkiye dâhil tüm aday ve potansiyel 

aday ülkeler için İlerleme Raporları 

yayımlanmıştır. Türkiye İlerleme Raporu, 1998 

yılından bu yana ülkemiz için hazırlanan 18’inci 

İlerleme Raporudur. Avrupa Birliği Bakanlığı 

tarafından yapılan söz konusu rapor ile ilgili 

basın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=50080&l=1  

2015 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (İngilizce) 

Genişleme Strateji Belgesi (İngilizce) 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı  

2016-2017 Akademik Yılı Avrupa Koleji 
Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları 
Başlamıştır 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, akademik 

açıdan başarılı, Avrupa Birliği alanında yüksek 

lisans yapmak isteyen öğrencilere 2016-2017 

akademik yılı için Avrupa Koleji'nde burs imkânı 

sağlanacaktır. Burs başvuruları için gerekli 

şartlar aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup, son 

başvuru tarihi 20 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir. 

Son başvuru tarihinde herhangi bir uzatma 

yapılmayacaktır. Duyuru ve başvuru formu için 

lütfen aşağıdaki bağlantılara tıklayınız. 

2016-2017 akademik yılı burs duyurusu 

2016-2017 akademik yılı burs başvuru 
formu (Word formatı) 

Sürece ilişkin sorular için bakyol@ab.gov.tr ve 

merderen@ab.gov.tr adreslerinden bilgi 

alınabilir. Avrupa Koleji hakkında ayrıntılı bilgi 

www.coleurope.eu adresinden edinilebilir. 

Kaynak: AB Haber  

 

Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek 
Programı Teklif Çağrısı 

Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek 

Programı’nın amacı, Türkiye’de STÖ’lerin ve sivil 

aktivistlerin sahip oldukları bilgi, deneyim ve 

bakış açılarını diğer STÖ’lerle paylaşarak birlikte 

öğrenme ve gelişme olanaklarının yaratılmasıdır. 

TACSO bu programı, bölgesel düzeyde 

uyguladığı sürdürülebilirlik stratejisi 

doğrultusunda Eylül 2014’ten itibaren 

Türkiye’deki kaynak kuruluşu olan Sivil Toplumu 

Geliştirme Merkezi (STGM) ile birlikte yürütecek. 

Destek Programının ana hedef grubunu Ankara 

ve İstanbul dışında kurulan yerel STÖ’ler 

oluşturuyor. Programa önerilen etkinliklerin 

doğrudan yararlanıcısı yerel STÖ’ler olmalı. 

Program, temelde işbirliği ile TACSO ve 

STGM’nin sağlayacağı teknik destek-

kolaylaştırıcılığa dayanmaktadır. TACSO/STGM, 

iletilen başvurular kapsamında en az 10 

İşbirliğini desteklemeyi hedefliyor. 

Desteklenmesine karar verilen her bir işbirliği 

buluşması için teknik desteğin yanı sıra, 

buluşmaları olanaklı kılmak için en çok 3.000 TL 

tutarında bir kaynak; hareketlilik ve toplantı 

giderleri için TACSO/STGM tarafından 

kullanılacak. 

 

Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr/  

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=50080&l=1
http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2015/11/10/20151110_report_turkey.pdf
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http://www.ab.gov.tr/files/EKYB/avrupa_koleji/2016/3__burs_duyurusu__2016_2017.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/EKYB/avrupa_koleji/2016/2__2016_2017_basvuru_formu.docx
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