Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi Kitap
Lansmanı 9 Haziran’da
Sivil toplumla ilgili uluslararası kaynakların Türkçeye kazandırılması
yoluyla alanın gelişimine katkı sağlama ve paydaşlar arası diyaloğu
teşvik etme amacıyla başladığımız, her sene alandaki önemli bir
yayının Türkçeye çevrileceği Sivil Toplum Serisi’nin ilk kitabı, John
Ehrenberg tarafından yazılan ‘Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel
Tarihi’ yayımlandı. Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) ve Koç
Üniversitesi Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSITHAM) iş
birliğiyle hayata geçirdiğimiz seri kapsamında yayımlanan kitabın
lansmanını 9 Haziran Perşembe 19:30-21:00 saatleri arasında yazar
John Ehrenberg’in katılımıyla düzenleyeceğiz. Onur Sazak’ın
moderatörlüğünde gerçekleşecek lansmanda Mehmet Ali Çalışkan
da konuşmacı olarak yer alacak. İngilizce ve Türkçe simültane çeviri
eşliğinde gerçekleşecek lansman hakkında bilgi almak ve
kaydolmak için tıklayınız.

Mütevelliler Heyeti Toplantımızı Gerçekleştirdik
2022 Yılı Mütevelliler Heyeti Toplantımızı 16 Mayıs Pazartesi günü,
Vehbi Koç Vakfı ev sahipliğinde Divan İstanbul Oteli’nde
gerçekleştirdik. 2021 yılı faaliyetlerinin aktarıldığı toplantıda, 2021
yılı mali tabloları, bağımsız denetim ve denetim kurulu raporları
paylaşıldı ve TÜSEV Temsilciler ve Denetim Kurulları, Mütevelliler
Heyeti üyeleri tarafından ibra edildi. TÜSEV’e üyelik başvurularının
değerlendirilmesi ve Mütevelliler Heyeti üyeleri tarafından
onaylanması sonucunda Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Genç Başarı
Eğitim Vakfı ve Yamantürk Vakfı TÜSEV üyeleri arasına katıldı.
Toplantı hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Sivil Toplum Forumu'na Katıldık

Ekip Arkadaşı Arıyoruz
TÜSEV olarak daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum
amacıyla yürütülen faaliyetlerin iletişimine destek verecek, TÜSEV
Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olarak, İletişim Koordinatörü ile
birlikte çalışacak bir İletişim Uzmanı arıyoruz. Son başvuru tarihinin
6 Haziran olduğu pozisyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Öğretmen Ağı’nın Yaratıcı
Özgüven Festivali Gerçekleşti
Öğretmen Ağı’nın çok sayıda
partnerle iş birliği içerisinde
düzenlediği ve paydaşları
arasında yer aldığımız Yaratıcı
Özgüven Festivali 13-14 Mayıs
tarihlerinde Öğretmen Ağı
Youtube kanalında, 15
Mayıs’ta ise İstanbul’da yüz
yüze “Ne bu özgüven?”
temasıyla gerçekleşti.
Yaratıcılığıyla cesaretini
buluşturarak değişim
yaratabileceğine inanan
herkesi, “Ne bu özgüven?”
diyenlere kulak asmayarak
yaratmaya, üretmeye ve
paylaşmaya çağıran festival
Kalp Kıran Sahne, Renkli
Hatalar Sahnesi, Hata Ödülleri
ve İlham Arşivi konseptleri ile
katılımcılara deneyimleriyle
ilgili paylaşım alanları
oluşturdu. Festival
kapsamında düzenlenen Kalıp
Kıran Sahne ve Renkli Hatalar
Sahnesi kayıtlarını Öğretmen
Ağı Youtube kanalından
izlemek için tıklayınız.

Sivilog: Aktif Diyaloğun Derinleştirilmesi Projesi kapsamında Türkiye
Avrupa Vakfı tarafından ve Avrupa Birliği Türkiye Daimî
Temsilciliği’nin katkılarıyla 10-12 Mayıs 2022 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlenen Sivil Toplum Forumu’na katıldık. Avrupa
Birliği ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun
ve iş birliğinin artmasının hedeﬂendiği forum kapsamında Avrupa
Birliği kurumlarına ve AB Nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği’ne
ziyaret, STK’ların çalışmalarını diğer katılımcılarla paylaşabilecekleri
serbest alan, proje kapsamında gerçekleştirilen raporların ve video
çalışmalarının sunumu gibi aktivitelerde Türkiye’deki sivil toplumun
durumu üzerine görüş ve önerilerimizi paylaştık.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı Genç
Sanatçı Fonu Başvuruları
Devam Ediyor

Ekosfer Derneği Nükleer Enerji
ve Türkiye Raporu’nu
Yayımladı

Genç sanatçıların sanatsal
üretim süreçlerini
desteklemek ve gençlere
sanat aracılığıyla ifade alanı
açmak amacıyla her yıl Ali
İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)
tarafından hayata geçirilen
Genç Sanatçı Fonu başvuruları
devam ediyor. Bu yıl
‘Iskalamak’ temasıyla
düzenlenen fon kapsamında;
‘Yaşamda süratle yol alırken
ıskaladıklarımızın ne kadar
farkındayız? Sanat, yaşam
telaşında koştururken
ıskaladıklarımızı keşfedip
ortaya çıkarmanın bir yolu
olabilir mi?’ sorularının
yanıtları aranıyor. Son
başvuru tarihi 24 Haziran olan
fon kapsamında ﬁkirlerini
sanat eserine dönüştürmekte
ﬁnansal desteğe ihtiyaç duyan
sanatçıların projelerine destek
verilecek. Ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

Ekosfer Derneği’nin yeni
enerji sistemine geçişte bir rol
üstlenip üstlenmeyeceği
tartışılan nükleer enerjinin
güncel durumunu ve
Türkiye’deki gelişmeleri
hatırlatmak için hazırladığı
Nükleer Enerji ve Türkiye
Raporu yayımlandı. Her yıl
güncellenecek Nükleer Enerji
ve Türkiye Raporunda nükleer
enerjinin küresel durumu, ülke
bazındaki önemli gelişmeler
ve tartışılan konular verilerle
ele alınıyor. Çernobil Nükleer
kazasının 36. yıl dönümünde
yayımlanan raporu okumak
için tıklayınız.

Haklara Destek Programı
Başvuru Süreci Devam Ediyor
Türkiye’deki küçük ölçekli hak
örgütlerini ve taban
örgütlerini destekleyerek,
insan hakları ve katılımcı
demokrasinin gelişmesine
katkı sağlamanın hedeﬂendiği
Haklara Destek II Programı
başvuru süreci devam ediyor.
Hak temelli çalışan en az 40
örgüte iki senelik bir
uygulama dönemi boyunca,
kurumsal hibe ve kapasite
gelişim desteği sunulmasının
amaçlandığı ve başvuruların
30 Haziran’a kadar kabul
edildiği program hakkında
ayrıntılı bilgi almak için
tıklayınız.

Baba Destek Programı Eğitici Eğitimi Çalışmaları Devam Ediyor
Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan
ve babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını hedeﬂeyen Baba Destek Programı (BADEP),
birçok ilde çeşitli iş birlikleriyle düzenleniyor. 3-11 yaşları arasında çocukları olan babalara yönelik, gönüllü
eğitimciler tarafından uygulanan BADEP, 2022 yılı Ağustos ayının son iki haftasında gerçekleşecek. Ayrıntılı
bilgi almak için tıklayınız.

İnci Vakfı Kod'İnci Eğitmen Eğitimi ile Kodlama Sınıﬂarı için Yeni Eğitmenler
Yetiştiriyor
‘Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet’ ilkesiyle faaliyetlerini yürüten Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 2-3-9 Nisan
tarihlerinde temel seviye ve 23-24-30 Nisan tarihlerinde ileri seviye olmak üzere iki Arduino Eğitmen
Eğitimi düzenledi. Her iki seviyeyi de tamamlayan öğrenciler gönüllü olarak İzmir’in farklı bölgelerinde
açılacak kodlama sınıﬂarında, öğrencilere eğitmenlik yapacaklar. İlk eğitimlerin 20 Mayıs’ta Karabağlar
Gençlik Merkezi’nde başladığı eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Global HR Summit & Exhibition 2022’e Katıldı
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) 24-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Global HR Summit’in
Mutluluğun Anahtarı Gönüllülükte-ÖSGD özel oturumunu gerçekleştirdi. Gönüllülüğün bireye, kuruma ve
topluma faydalarının değerlendirildiği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin “çalışan gönüllülüğü”
yaklaşımının da ele alındığı panelde ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Meltem Okyar Perdeci ve Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Kaymanlı Örsel yer aldı. Dernek çalışmaları
hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın 13. Sezon Fark Yaratanları Duygu Yüklü Gecede Tanıtıldı
Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin
yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla
yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 13. Sezon Fark Yaratanları belli oldu. Yeni sezon tanıtım etkinliği,
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımı ve Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde
Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’te gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni sezonun 4 Fark Yaratanının yaşadıkları
çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan
hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı. Diyarbakır Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir kız
çocuklarının hayatında yarattığı fark ile, Fen Bilimleri Öğretmeni Erdinç Erdem Bakkal “Şırnak’ta Bilim
Yeniden Doğuyor” projesi ile, Tarih Öğretmeni Ferda Salık “Diyarbakır Kültür Elçileri” projesi ile, Seda Fırın
kurucusu olduğu “Kekele TV” ile bu sezonun Fark Yaratan isimleri oldu. Daha fazla bilgi almak için
tıklayınız.

TTGV Ödülleri 2022 Yılı Aday Gösterme Süreci Devam Ediyor
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen 2022 TTGV Ödülleri kategorileri için aday
gösterme süreci devam ediyor. 2022 TTGV Ödülleri kapsamında Dr. Akın Çakmakcı Ödülü ve Reﬁk Üreyen
Ödülü kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. Dr. Akın Çakmakcı Ödülü ile; Üniversite-sanayi iş birliğini
güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek
amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı ﬁrmalara ödül
verilirken, Reﬁk Üreyen Ödülü ile; Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol
oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere
ödüller verilecek. Ödüller ve adaylık süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

