TÜSEV 2017 Mütevelliler Heyeti Toplantısı
Gerçekleşti

Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor’un İlk
Toplantısı 16 Mayıs’ta Gerçekleşecek

TÜSEV 2017 Mütevelliler Heyeti toplantısı 20 Nisan 2017 tarihinde
ENKA Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2016 yılı
faaliyetleri ve mali durumu ile 2017 yılı çalışma programı sunuldu,
çalışma programı ve tahmini bütçesi kabul edildi. TÜSEV’in 2016
yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerin yer aldığı yıllık Faaliyet
Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV tarafından 2014 yılından beri düzenlenen Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın mezunları ve sivil toplum
alanından uzmanların stratejik bağışçılık ve ﬁlantropi ile ilgili
konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağı Filantropi
Profesyonelleri Konuşuyor toplantı serisinin ilki 16 Mayıs 2017
Salı günü 16.00-18.00 saatlerinde Minerva Han’da
gerçekleşecek. Özel sektör ve sivil toplum arasında kurulan
işbirliklerinde etkili yöntemlerin konuşulacağı toplantıda kurumsal
sosyal sorumluluk ve sponsorluklar, ürün işbirlikleri ve çalışan
gönüllülüğü uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında
bulunulacak. Detaylı bilgi ve katılım için buraya tıklayınız.

Değişim için Bağış Web Sitesi Yenilenen Yüzüyle
Yayında
TÜSEV’in Sosyal Yatırım program alanı altında, Türkiye’de bağışçılık
ve ﬁlantropi kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığın
gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı sağlamak amacıyla 2011
yılından beri yürütmekte olduğu Değişim için Bağış Projesi’nin web
sitesi yenilenen tasarımı ve teknik alt yapısı ile açıldı. Bağışçılık ve
ﬁlantropi alanlarında pratik bilgiler, güncel yazılar ve haberlerin
derlendiği web sitesini www.degisimicinbagis.org adresinden
inceleyebilirsiniz.

Shrinking Space for Civil
Society: the EU Response
Raporu Yayımlandı
Avrupa Birliği, dünya çapında
sivil alanın daralmasına neden
olan kısıtlamaları ortadan
kaldırmaya yönelik ürettiği
politika araçlarını ve sivil
alanının daralmasına karşı
stratejisini güçlendirmek için
“Shrinking Space for Civil
Society: the EU Response”
(Sivil Toplum Alanının
Daralması: Avrupa Birliği
Yanıtı) raporunu yayımladı.
Avrupa Parlamentosu Dış
Politikalar Politika Bölümü
Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan rapor, Avrupa
Birliği’nin sivil alanın
daralmasını durdurmak için
değerlendirebileceği politika
önerileri ile cevaplarını daha
proaktif hale getirecek, sivil
alanın daralmasına sebep olan
yapısal unsurlar ile daha iyi
şekilde başa çıkmasını
sağlayacak, politik ve
gelişimsel açıdan dengeli ve
sivil toplumun karşısına
çıkabilecek yeni kısıtlamalara
karşı daha kapsayıcı ilişkiler
geliştirici olarak tanımlanan
kılavuzlar içeriyor. İngilizce
yayımlanan rapora bu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kültürlerarası Diyalog ve
Kültür Hibe Programı
Başvuruları Devam Ediyor
Avrupa Komisyonu,
kültürlerarası diyaloğu,
kültürel çeşitliliği ve proje
ülkelerinde eşitliğe saygıyı
teşvik etmek amacıyla
Kültürlerarası Diyalog ve
Kültür Hibe Programı teklif
çağrısını yayımladı. Özel
hedeﬂeri arasında kültürel ve
dinsel çeşitliliğe saygı ve
anlayışın geliştirilmesi ile
diyalog, sosyal kapsayıcılık ve
bütünlüğün geliştirilmesi olan
hibe programının bütçesi 9,7
milyon Avro olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi 16 Mayıs
2017 olan teklif çağrısı ve
başvuru koşulları ile ayrıntılı
bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Özel Sektör-Sivil Toplum İşbirliği Neden Önemlidir?
Paneli Gerçekleşti
“Özel Sektör - Sivil Toplum İşbirliği Neden Önemlidir? Eğilimler, İyi
Örnekler, Doğru Yöntemler” paneli TÜSEV ve TAYSAD (Taşıt Araçları
Yan Sanayicileri Derneği) işbirliği ile 28 Nisan tarihinde düzenlendi.
TAYSAD üyesi kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla
gerçekleşen panelde özel sektör-sivil toplum işbirliğinin önemi ve
iyi örnekler tartışıldı. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen tarafından
modere edilen panelin ilk oturumunda; Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği Koordinatörü Başak Güçlü Elbir, Tohum Otizm Vakfı Genel
Müdürü Betül Selcen Özer, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel
Müdürü Mete Meleksoy ve Borusan Holding Kurumsal İletişim
Direktörü Şule Yücebıyık konuşmacı olarak yer aldılar. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Sivil Ağlar Veri Tabanına Kayıt
Çağrısı
TACSO (Technical Assistance
for Civil Society
Organisations) ve STGM (Sivil
Toplum Geliştirme Merkezi)
tarafından 2007 yılında
hazırlanan Dünya, Avrupa ve
Türkiye'de Sivil Ağlar
Rehberi’ni güncelleme
çalışmaları kapsamında
bireylerin ağ ya da
platformlarını rehbere kayıt
etmeleri için bir çağrı
yayımlandı. Sivil toplum
kuruluşlarının çalışmalarını
güçlendirmek, görünürlüğünü
artırmak, daha fazla insana ve
kuruluşa ulaşmak ve ortaklık
girişimlerinin erişimi gibi
konularda kolaylık sağlayan
Rehber hakkında detaylı bilgi
ve kayıt için buraya tıklayınız.

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği
Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek
Raporu Yayımlandı
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), Türkiyeli, mülteci ve
göçmen çocuklar için
kapsayıcı eğitim çerçevesi
öneren "Bir Arada Yaşamı ve
Geleceği Kapsayıcı Eğitimle
İnşa Etmek" başlıklı raporunu
yayımladı. Mülteci çocukların
nitelikli eğitime erişimi
sağlanırken bu çabanın
Türkiye’deki bütün
öğrencilerin nitelikli eğitim
almasını sağlayacak
“kapsayıcı eğitim”
çerçevesine dönüşmesini
öneren rapor Türkiye’deki
mültecilerin ve ev sahibi
toplulukların eğitim
konusunda karşı karşıya
olduğu zorlukları özetleyerek,
mülteci çocukların uzun
dönemde Türkiye toplumunun
bireyleri olmaları için atılması
gereken somut adımları
özetliyor. Raporda ayrıca
uygulanan kapsayıcı eğitim
politikalarını destekleyici
çalışmalar yürüten aktörler
için bütüncül bir kapsayıcı
eğitim yaklaşımı ve eylem
planı çerçevesi de öneriliyor.
Raporu bu bağlantıdan
inceleyebilirsiniz.

Darüşşafaka, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu 9,43'e yükseltti
İlk kez 2013 yılında yaptırdığı kurumsal yönetim derecelendirme çalışması ile yönetiminin şeﬀaﬂığını,
hesapverebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen Darüşşafaka Cemiyeti, bir önceki yıl 9,29 olan notunu
2017’de 9,43'e yükseltti. Notundaki bu artış Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları,
diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiği şeklinde yorumlanıyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ÖSGD Gönülden Ödüller bu yıl Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda Verilecek
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) her yıl düzenlediği Gönülden Ödüller ve Çalışan Gönüllülüğü
Haftası bu yıl 8-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını ve bu
alandaki başarıları desteklemeyi, toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmeyi ve özel sektörde
gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedeﬂeyen Gönülden Ödüller, 11 Mayıs 2017’de
10.kez sahiplerini bulacak. Özel sektörün insan kaynağı ve uzmanlığını değerlendirerek gönüllülük yoluyla
sivil topluma katkı sağladığı Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda ise ÖSGD, şirketler ve sivil toplum kuruluşları
arasında bir köprü görevi üstlenecek. 2012 yılından bu yana 64 şirket ve 37 farklı STK’nın katılım
gösterdiği ve gerçekleşen 113 gönüllülük etkinliği ile 6.160 gönüllünün 30.699 kişiye ulaştığı Çalışan
Gönüllülüğü Haftası ve Gönülden Ödüller ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 19’uncu Kez Perdelerini Açtı
Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdelerini açtı. Türkiye’nin
en uzun soluklu tiyatro festivali olan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bu yıl yurt içinden 12, yurt
dışından 9 olmak üzere toplam 21 oyuna ev sahipliği yaptı. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

"Otizm Eylem Planı Çalışmalarında Yolun Neresindeyiz?" Paneli Gerçekleşti
Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen “Otizm Eylem Planı Çalışmalarında Yolun Neresindeyiz?” paneli
12 Nisan’da gerçekleştirildi. Otizm farkındalık ayı olan Nisan ayı çalışmaları kapsamında gerçekleşen panel
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf
Tekin ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde “Otizm
Eylem Planı” kapsamında Bakanlıkların bugüne kadar yaptığı çalışmalar, sonuçları ve gelecek dönem
planları anlatılarak gelecek dönemler için işbirliği içerisinde neler yapılabileceği üzerine konuşuldu. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Koç Üniversitesi Zorunlu Göç Kaynak Merkezi Açıldı
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) ve Vehbi Koç Vakfı
tarafından geliştirilen yeni online veri tabanı ve web sitesi üzerinden erişilebilen Zorunlu Göç Kaynak
Merkezi (Forced Migration Resource Center - FMRC) açıldı. Akademik yayınlar, yerel ve uluslararası sivil
toplum kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar ve değerlendirmeler, hükümetler arası kuruluşlar ve
devlet kurumları tarafından yayımlanan raporlar ve yasal mevzuata ilişkin belgeler olmak üzere dört ana
kategoride içeriklere yer verilen veri tabanı, genel olarak zorunlu göç konusunda, özellikle de 2011
itibarıyla Suriyelilerin yerinden edilmesine ilişkin yayımlanmış birçok kaynağı içinde barındırıyor. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

