
4. Dönem Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Sonuçlandı

4. Dönem Vakıflar Meclisi Üye Seçimi 24 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. Meclis adayımız olarak belirlenen Genel Sekreterimiz Tevfik
Başak Ersen, 845 oy alarak 3. sıradan Vakıflar Meclisi üyesi oldu. Yeni vakıfları temsilen seçilen Ersen, 2018-2020 döneminde Vakıflar Genel
Müdürlüğü üst karar organı olan Vakıflar Meclisinde yeni vakıfları temsil edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan seçim
sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yeni Üyemiz: İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim,
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Kale Grubu kurucusu İbrahim Bodur tarafından, kendisinin ve Kale
Grubu şirketlerinin topluma yaptığı katkıları devamlı ve düzenli hale
getirmek amacıyla 27 Temmuz 1991 tarihinde kurulan İbrahim
Bodur Kaleseramik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, TÜSEV üyeleri
arasına katıldı. Eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında faaliyet
gösteren KSV, meslek edinme kursları, geliştirme ve uyum kursları,
hizmet içi eğitimler, eğitim bursları, ulusal eğitim projeleri ve
projeler başlıklarında faaliyetlerini sürdürüyor. KSV ile ilgili ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Değişim için Bağış Projesi’nin Dördüncü Dönemi
Başladı

TÜSEV’in Sosyal Yatırım Programı altında 2011 yılından beri,
Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünü teşvik etmek ve
stratejik bağışçılığı kolaylaştıran bir altyapının geliştirilmesini
sağlamak amacıyla ve C.S. Mott Vakfı’nın desteğiyle yürüttüğü
Değişim için Bağış Projesi’nin 2017-2019 yılları arasında devam
edecek olan dördüncü dönemi, Aralık 2017 itibarıyla başladı. Proje
kapsamında bugüne dek gerçekleştirilen ve bireyleri, hibe veren
kuruluşları, şirketleri ve yereldeki paydaşları kapsayan çalışmalarla
ve projenin dördüncü döneminde yapılacak faaliyetlerle ilgili detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV İletişim Uzmanı Arıyor

TÜSEV, İletişim Uzmanı pozisyonunda tam zamanlı çalışmak üzere
ekip arkadaşı arıyor. İlgilenen adayların başvurularını 5 Ocak Cuma
günü saat 18:00'a kadar, e-posta konusuna İletişim Uzmanı yazarak
kubra@tusev.org adresine iletmeleri gerekmektedir. Pozisyon ile
ilgili detaylı bilgiye ve başvuru koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Avrupa Konseyi Stratejik Danışma
Toplantısına Katıldı

TÜSEV, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Politik Karar Alma
Süreçlerine Sivil Katılım İlkeleri (Guidelines for Civil Participation in
Political Decision Making) ile ilgili stratejik danışma toplantısına
katıldı. 4-5 Aralık tarihlerinde Strazburg’da gerçekleşen toplantıda,
Batı Balkanlar ve Avrupa Birliği’nin komşu ülkelerindeki sivil toplum
temsilcileri bir araya geldi ve ilgili ülkelerdeki sivil toplum
katılımının geliştirilmesi ve izlenmesi açısından mevcut durum
tartışıldı. Toplantıda ayrıca Katılım İlkeleri’nin uygulanması,
yaygınlaştırılması ile ilgili hedefler konuşularak atılması gereken
adımlar ele alındı.

Uluslararası Gençlik
Çalışmaları İçin Hibe Çağrısı
Yayımlandı

Avrupa Konseyi tarafından
Avrupa’daki gençlik
aktivitelerini desteklemek
amacıyla kurulan European
Youth Foundation 2018
dönemi hibe çağrısı
yayımlandı. Avrupa’da
yaşayan gençler arasındaki
işbirliğini artırmayı hedefleyen
fon kapsamında barış, insan
hakları bağlamında karşılıklı
anlayış ve işbirliği, demokrasi,
hoşgörü ve beraberlik konulu
gençlik aktiviteleri
desteklenecek. Uluslararası
etkinlik, yıllık çalışma planı,
tek seferlik kurumsal hibe ve
pilot etkinlik olmak üzere dört
ayrı başlıkta desteklenecek
çalışmalar için 1 Nisan ve 1
Ekim 2018 olmak üzere iki
farklı son başvuru tarihi olan
hibe programı hakkında
detaylı bilgiye ve başvuru
koşullarına buradan
ulaşabilirsiniz.

Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı 2018, 7 Nisan’da
Gerçekleşecek

Eğitim Reformu Girişimi’nin
(ERG) 2004’ten bu yana her
yıl; sınıfta, okulda, okul
dışında öğrenmeyi ve
öğrenme ortamlarını
zenginleştirmek için gayret
eden öğretmenleri ve
eğitimcileri, meslektaşları ile
bir araya getirerek iletişim ve
işbirliği temelinde yeni
öğrenme ortamları yaratmak
amacıyla düzenlediği Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı 2018,
7 Nisan tarihinde
gerçekleşecek. Bu yılki teması
Yaşam için Eğitim olarak
belirlenen ve 6 farklı alanda
iyi uygulama/materyal
örnekleri kabul edilecek
konferans için son başvuru
tarihi 7 Ocak 2018. Konferans,
başvuru alanları ve süreci ile
ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Change with Business Talks
Başlıyor

Koç Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu’nun (KUSIF), Vehbi
Koç Vakfı ve UniCredit Vakfı
ortaklığıyla başlattığı Change
with Business projesi
kapsamında, sosyal
girişimlerin
sürdürülebilirliklerini
sağlayarak sosyal etkilerini
artırmaları amacıyla 2018
Haziran ayı sonuna kadar her
ay gerçekleştirilecek “Change
with Business Talks”
etkinliklerinin ilki 11 Ocak’ta,
Etkinizi Zirveye Taşıyın
temasıyla gerçekleşecek.
Konuşmada, halihazırda bir
sosyal girişim işleten ya da
kurmayı planlayan sosyal
girişimciler için etki odaklı
düşünmenin kilit unsur olduğu
pratik bir yaklaşımla ilgili bilgi
ve deneyim paylaşımı
yapılacak. Ayrıntılı bilgi ve
kayıt olmak için tıklayınız.

Türkiye’de Özel Sektör
Çalışanı Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Trans ve
İntersekslerin Durumu 2017
Yılı Araştırması Yayımlandı

Kaos GL Derneği’nin, 2015
yılından bu yana özel sektörde
cinsel yönelim, cinsiyet kimliği
ve interseks eşitliği hakkında
yürüttüğü raporlama faaliyeti
kapsamında hazırlanan
Türkiye’de Özel Sektör
Çalışanı Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Trans ve
İntersekslerin Durumu 2017
Yılı Araştırması yayımlandı.
Türkiye’de özel sektör çalışanı
ve lezbiyen, gey, biseksüel,
trans veya interseks (LGBTİ)
olduğunu beyan eden toplam
166 kişinin katılımıyla
gerçekleşen araştırmanın
işyerlerinde ve çalışma
hayatında cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğine yönelik
ayrımcılıkla mücadele,
anayasaya ve mevzuata ilişkin
düzenlemeler, ihlallerin
görünür kılınması ve bunlara
karşı kurumsal mücadele
konularına katkıda bulunması
hedefleniyor. Rapora ulaşmak
için tıklayınız.

Darüşşafaka Sınavı’na Başvurular 2 Ocak’ta Başladı

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim
fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı başvuruları 2 Ocak tarihinde açıldı. 27
Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek sınavda başarılı olan, mali durum
araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi
alma hakkı elde edecek. 2018 Darüşşafaka Sınavı’na girecek öğrencilerde aranan koşullar ve gerekli
belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün Bu Yılki Sahibi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan, 2008-2014 yılları arasında İKSV
Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, 2014 yılında vefat eden Talât Sait Halman anısına
başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün bu yılki sahibi belirlendi. Bu yıl üçüncü kez verilen ve güncel
kültür-sanat üretimine katkıda bulunması hedeflenen ödüle Fuat Sevimay’ın, James Joyce’un Finnegans
Wake eserinin Finnegan Uyanması adlı çevirisi layık görüldü. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Filantropi Semineri 10’uncu Yılında “Eğitimde Yeni Yaklaşımları”
Gündeme Taşıdı

Sabancı Vakfı’nın sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları gündeme getirmek amacıyla düzenlediği
Filantropi Semineri, 10’uncu kez Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde
gerçekleşti. Sabancı Center’da düzenlenen “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet” başlıklı
seminerin konuşmacıları eğitim alanında uluslararası çapta pek çok proje yürüten Yaratıcılık, Kültür ve
Eğitim Vakfı kurucusu Paul Collard ve akademisyen Selçuk Şirin oldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı’na Uluslararası Görev

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Kasım ayında İskoçya’nın Edinburgh kentinde yapılan
oylama sonucunda 30'dan fazla ülkede yaklaşık 140 kuruluşla faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük
çevre ağı olan Avrupa Çevre Bürosu’nun yönetim kuruluna girdi. Ataç, “2000 yılından beri tam üyesi
olduğumuz Avrupa Çevre Bürosu’nun yönetiminde Türkiye’yi temsil ederek Avrupa’nın doğa koruma
çalışmalarına yön verecek kararlara dahil olmak gurur verici. Bu görevlendirme TEMA Vakfı’nın uluslararası
sivil toplum kuruluşu olma vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adımdır” açıklamasında bulundu. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ideanest’i Tanıttı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), “Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonuna katkı sağlamak amacıyla
geliştirdiği, teknoloji ve inovasyon tabanlı projeleri desteklemek için kurulan bağış bazlı bir kitlesel fonlama
platformu olan ideanest’i tanıttı. Teknoloji tabanlı erken aşama ürün ya da hizmet fikirleri, teknoloji ve
inovasyon ekosistemini geliştirecek faaliyetler, teknoloji ve bilimsel konularda yapılan akademik araştırma
projeleri gibi teknolojinin toplumsal fayda ile kesiştiği noktalarda değer içeren ancak finansman
sağlamakta zorlanan konulara bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirmeyi hedefleyen ideanest ile
ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20181416331884
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=201814163311320
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