
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi için
Ankara’daydık

TÜSEV olarak Yasal Çalışmalar Program alanımız altında Sivil
Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte
yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi
kapsamında 14 Ocak Cuma günü Ankara’da STGM ofisinde proje
başlangıç toplantımızı gerçekleştirdik. Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ve Ekim 2024’e kadar sürecek olan proje
kapsamında hayata geçireceğimiz, sivil alanın genişlemesinin
önündeki engeller konusunda farkındalığın artırılması ve hak temelli
savunuculuk için kapasite oluşturulmasına katkı sağlanmasını
hedefleyen faaliyetlerin detaylarını planlayarak çalışmalarımıza
başladık. Projeyle ilgili gelişmeleri www.katilimhakki.org ve
www.siviltoplum-kamu.org adreslerinden takip edebilirsiniz.

Philea Kış Toplantısı’na Katıldık

Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) ve Donors and Foundations
Networks in Europe’un (Dafne) birleşmesiyle oluşan Philanthropy
Europe Association (Philea) tarafından düzenlenen kış toplantısına
katılım sağladık. 26 Ocak tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen
toplantıda filantropi altyapısının güçlenmesine yönelik birlikte
savunuculuk yapmak için iş birlikleri, bağışçılık kültürü, kamu-özel
sektör iş birlikleri uygulamaları, vakıfları ve ilgili diğer paydaşları bir
araya getirmek için eğitim ve kurumsal filantropi kapsamında amaç
odaklı dönüşüm başlıklarında fikir ve deneyim paylaşımında
bulunuldu. Toplantıda ayrıca Philea üyesi kurumların etkileşimi için
veri odaklı iç görüler oluşturma, etki iletişimi ve ölçümü başlıklarını
konu alan sunumlar yapıldı. Philea ile ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

SPoD Eşit Yurttaşlık
Mücadelesinde LGBTİ+’ların
Anayasal Talepleri Kitapçığını
Yayımladı

Sosyal Politika, Cinsiyet
Kimliği ve Cinsel Yönelim
Çalışmaları Derneği’nin
(SPoD) LGBTİ+ Yurttaşların
Anayasal Eşitlik Talebi Projesi
kapsamında hazırladığı Eşit
Yurttaşlık Mücadelesinde
LGBTİ+’ların Anayasal
Talepleri Kitapçığı yayımlandı.
LGBTİ+ hareketinin çeşitli
alanlarla da kesişen
öznelerinin anayasal
taleplerini temel bir çerçevede
sunarak, barışçıl çözümlerle
haklara ulaşmanın imkanlarını
genişletmek amacıyla
hazırlanan kitapçıkta, eşit
yurttaşlığın sağlanması için
acil ve öncelikli anayasal
talepler de yer alıyor.
#TürkiyeBunaHazır etiketiyle
yayımlanan raporu okumak
için buraya, Türkiye Buna
Hazır kampanyasını incelemek
için buraya tıklayınız.

Japonya Büyükelçiliği Yerel
Projelere Hibe Programı
Başvuru Dönemi Devam
Ediyor

Japonya Resmi Kalkınma
Yardımı (Japan ODA)
kapsamında gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelerde
1989 yılından beri uygulanan
Yerel Projelere Hibe
Programı’nın (GGP) proje
başvuru dönemi başladı.
Türkiye’nin tüm bölgelerinden
proje başvurularına açık olan
ancak Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerine öncelik
verilecek hibe programı
kapsamında sivil toplum
kuruluşları ve belediyelerin;
kapasite geliştirme ve eğitim,
temel sağlık, engelliler,
kalkınmada kadın, kamu
faydası/diğer dezavantajlı
kesimler konularındaki
projeleri kabul edilecek. Son
başvuru tarihi 11 Şubat olan
hibe programı hakkında
detaylı bilgi için tıklayınız.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk
Fırsat Programı STK
Başvuruları Devam Ediyor

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve
paydaşlarıyla ortaklaşa
uyguladığı sosyal yatırım
programı Şevket Sabancı
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı
için sivil toplum kuruluşları
(STK) başvuruları devam
ediyor. Üniversite eğitimini
yeni tamamlamış gençlerin
okuldan işe geçiş sürecinde
STK’larda tam zamanlı iş
deneyimi kazanmalarını
destekleyen programa dâhil
olmak isteyen kuruluşlar 25
Şubat tarihine kadar
başvurularını yapabilecek.
Program hakkında ayrıntılı
bilgi almak ve başvuru
kriterlerini incelemek için
tıklayınız.

Mor Çatı Vakfı “Şiddet
Yalnızca Fiziksel Değildir”
Videoları Yayımladı

Mor Çatı Vakfı “Şiddet
Yalnızca Fiziksel Değildir”
başlığıyla ekonomik şiddet ve
psikolojik şiddet konularına
yönelik hazırladığı videoları
yayımladı. Videolarda,
şiddetin yalnızca fiziksel
olmadığına dikkat çekilerek,
maddi güç veya üstünlüğün
şiddet aracı olarak
kullanılmasıyla ortaya çıkan
ekonomik şiddet ile duygusal
güç veya ihtiyaçların şiddet
aracı olarak kullanılmasıyla
oluşan psikolojik şiddetin
örneklerine yer veriliyor.
Ekonomik Şiddet/Şiddet
Yalnızca Fiziksel Değildir
videosunu izlemek için
buraya, Psikolojik
Şiddet/Şiddet Yalnızca Fiziksel
Değildir videosunu izlemek
için buraya tıklayınız.

25. Aydın Doğan Ödülü Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e Verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve
uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi veya kurumlara verilen Aydın Doğan Ödülü, Almanya’nın
Mainz kentinde 30 Kasım tarihinde düzenlenen törenle, dünyada ilk Covid-19 aşısını geliştiren bilim
insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e verildi. Bu yıl 25. kez düzenlenen törende Türeci ve
Şahin’e ödülü Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan takdim etti. Ödül töreni hakkında
ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Darüşşafaka Sınavı 29 Mayıs’ta Düzenlenecek

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve
yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü
saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan sınavda
başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan
üniversiteye kadar tam burslu, yatılı, kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Son başvuru tarihi 23 Mayıs
2022 olan sınav hakkında bilgi için tıklayınız.

“Daha İyi Bir Dünya için Hayırseverlik Zamanı...”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın Filantropi mektubu yayımlandı. Pandemi
döneminde artan eşitsizliklere değinen Güler Sabancı’nın mektubunda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
“Filantropinin yani hayırseverliğin özünde insan var ve tanımı çok net: Dünyada var olan eşitsizlikleri
gidermek, fırsatlara ve imkanlara erişimi daha kısıtlı olanlara destek olmak, kimseyi geride bırakmamak
için el uzatmak, harekete geçmektir.”, “Pandemide, her alanda eşitsizliklerin arttığını görüyoruz. En çok
etkilenen grupların başında kadınlar ve kız çocukları geliyor.”, “Unutmamalıyız ki iklim acil durumu
karşısında zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz… Afet filantropisi alanında, çalışan kuruluşların konuya
ayırdığı yıllık fon miktarının yüzde 2’den az olması oldukça endişe verici.”, “Kendi gücümüzün yettiği
ölçüde eşitsizliklerle mücadele için çalışmak ve ihtiyacı olana destek olmak hepimize iyi gelecek.”
Mektubun tamamını okumak için buraya, ilgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

TEMA Vakfı, Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’yı Vefatının İkinci Yılında
Andı

TEMA Vakfı, Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’yı vefatının ikinci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok
ilinden TEMA Vakfı temsilciliklerinin düzenlediği etkinliklerle ve kabri başında düzenlenen törenle andı.
Devam eden salgın koşulları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende ‘Toprak Dedemiz Sizi
Unutmayacağız, Yolunuzdayız’ yazılı çelenk bırakıldı. Yalova Karaca Arboretumu’nda düzenlenen törende
ise törene katılanlar Karaca’nın çok sevdiği meşe ağacının çevresinde sevgi çemberi oluşturdu. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Türk Böbrek Vakfı Videoları Yayında

Türk Böbrek Vakfı, sağlıklı yaşam bilincinin çocuklara erken yaşlarda kazandırılması için hazırladığı video
serisini yayımladı. Böbrek Dede ile spor ve hareket, su içmenin yararları, şekerle savaş ve tuzla savaş
başlıklarıyla çocuklara yönelik hazırlanan videolarda sağlıklı yaşamanın temel kurallarına dikkat çekiliyor.
Videolara ulaşmak için buraya, vakfın çalışmalarını incelemek için buraya tıklayınız.
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