
‘Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi’ Kitap
Lansmanı 10 Mart’ta Gerçekleşecek

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 ise 10 Mart Perşembe 19:30-21:00 saatleri arasında
yazar John Ehrenberg’in katılımıyla düzenleyeceğiz. Filiz Bikmen’in
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.

Avukatlar Ağı Toplantısı Gerçekleşti

Yasal Çalışmalar program alanımız altında Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte yürüttüğümüz ve Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi
Projesi kapsamındaki ilk Avukatlar Ağı toplantısını 11 Şubat
tarihinde gerçekleştirdik. Toplantıda, projenin genel çerçevesi,
yürütülecek çalışmalar ve projenin hedeflerinden bahsederek
Avukatlar Ağı’nın projeye sunacağı katkıları görüştük. Projemiz
kapsamında sivil toplumu ilgilendiren yasal ve mali mevzuat
alanındaki gelişmeleri gelişmeleri Avukatlar Ağı’nın da katkılarıyla
değerlendirmeye ve izlemeye devam edeceğiz.

Mütevelliler Heyeti Üyelerimizle Buluştuk

Mütevelliler Heyeti Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz toplantıyı 23
Şubat tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Toplantıda Genel
Sekreterimiz Rana Kotan, TÜSEV olarak 2021 yılı faaliyetlerimizi ve
2022 yılında hayata geçirmeyi planladığımız çalışmaları aktarırken,
İlkeli Temsil Yöntemi ile ilgili de bilgilendirme yaptı ve üyelerimizle,
birlikte üretim yapabileceğimiz çalışmalar üzerine
konuştuk. Üyelerimizin görüş, öneri ve yorumlarıyla katkı sağladığı
toplantıda ayrıca gelecek dönemde hayata geçirecekleri
çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu Toplantısı
Gerçekleşti

TÜSEV olarak yürütücülüğünü yaptığımız Hibe Veren Kuruluşlar
Çalışma Grubu’nun 2022 yılı ilk toplantısını 17 Şubat tarihinde
çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Hibe veren kuruluşlar arasında
bilgi akışı ve deneyim paylaşımının artması, hibe programlarının
gelişimi için kapasite geliştirme ve hibe programlarının etkinliği
üzerine dünyadan iyi örneklerin ve eğilimlerin paylaşımı
amaçlarıyla hayata geçirdiğimiz Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma
Grubu’nun ilk toplantısında, 2021 yılında hibe verme pratiklerinde
öne çıkan konuları, 2022'de alanı etkileyen faktörleri, beliren
ihtiyaçları ve çalışma grubu üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda,
birlikte hayata geçireceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde
bulunduk.

BBOM, Çocuklar Uzaktan
Eğitim Nasıl Gidiyor?
Araştırması Sonuçlarını
Yayımladı

Başka Bir Okul Mümkün
Derneği (BBOM), ‘Pandemi
Döneminde Çocukların
Hallerine Dair Çevrim İçi
Araştırma II: Çocuklar Uzaktan
Eğitim Nasıl Gidiyor?’
araştırmasının sonuçlarını
yayımladı. Çocukların uzaktan
eğitim sürecini nasıl
deneyimlediklerini, uzaktan
eğitim sürecindeki ihtiyaçlarını
duymayı ve ilgili yetişkinler
kadar çocukların birbirlerinin
halinden haberdar olmasını
kolaylaştırmayı amaçlayan
araştırmada ilkokula devam
eden 366 çocuğun verdiği
yanıtlar özetlendi. Mayıs
2020’de yürütülmüş olan
‘Çocuklar Evde Nasılsınız?’
isimli araştırmanın devamı
niteliğinde olan araştırmayı
incelemek için tıklayınız.

Türkiye’de Örgütlenme
Özgürlüğünün Genel
Görünümü II Raporu
Yayımlandı

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği’nin (STGM)
Katılım Hakkı Projesi
kapsamında hazırladığı
Türkiye’de Örgütlenme
Özgürlüğü’nün Genel
Görünümü II Raporu
yayımlandı. 2019-2020 yılları
arasındaki izleme
çalışmalarını kapsayan rapor
üç bölümden oluşuyor. İlk
bölümde, COVID-19
pandemisinin ve özellikle
Avrupa ile Türkiye’de
yükselen popülist dalganın
sivil toplum kuruluşları
üzerindeki etkisi hakkında
genel bir değerlendirme
yapılıyor. Raporun ikinci
bölümü Türkiye’de
örgütlenme özgürlüğünü
etkileyen yasal ve idari
süreçlere odaklanırken, sonuç
bölümünde ise uygulamada
yaşanan sorunların çözümü
için bir dizi tavsiye yer
alıyor. Raporu okumak için
tıklayınız.

KAOS GL Derneği 2021 Medya
İzleme Raporu’nu Yayımladı

KAOS GL Derneği her sene
yazılı basında LGBTİ+’larla
ilgili yer alan haber, köşe
yazısı ve söyleşileri
inceleyerek hazırladığı Medya
İzleme Raporu’nu yayımladı.
Yazılı basında yayımlanan
4011 metnin incelendiği
araştırma sonuçlarına göre;
LGBTİ+’ları konu edinen
metinlerin yüzde 43’ünün
(1707) hak haberciliği
kapsamında
değerlendirilebildiği ve bütün
metinlerin yarısından fazlasını
(yüzde 57) oluşturan 2273
metinde ise LGBTİ+’ların
temel haklarının ihlal edildiği,
nefret söylemi ve/veya
ayrımcı dil kullanıldığı ya da
metinlerde LGBTİ+’lara ilişkin
önyargıların yer aldığı
belirtildi. Raporu okumak için
tıklayınız.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi
Hibe Programı Başvurularında
Son Gün 28 Şubat

18-29 yaş arası gençlerin
toplumsal, ekonomik ve
sosyal hayata katılımı
alanında faaliyet yürüten sivil
toplum kuruluşlarının (STK)
çalışmalarını desteklemek
amacıyla Pegasus Hava
Yolları’nın Sivil Toplum için
Destek Vakfı’nın
yürütücülüğünde hayata
geçirdiği Yarınlara Uçuyoruz
Projesi hibe programının
başvuruları devam ediyor.
COVID-19 salgını ve bunun
sonucunda derinleşen
ekonomik ve sosyal sorunların
gençler üzerindeki olumsuz
etkilerini göz önünde
bulundurarak, gençleri
doğrudan ilgilendiren 3 farklı
tematik alanda gençlerin
güçlenmesini hedefleyen
projelerin destekleneceği hibe
programı için başvurular 28
Şubat tarihine kadar kabul
ediliyor. Ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı 15. Yılını Kutluyor

2007 yılında eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak üzere yola çıkan
Çelikel Eğitim Vakfı 15. yılını kutluyor. Çelikel Eğitim Vakfı, Yarını Yaratacaklar sloganıyla çıktığı bu yolda,
lise ve üniversiteli gençlerin gelişimini hedefleyen Alev Topları, Eğitimde Geniş Açı ve Yönderlik
Programlarının da yer aldığı 18 ayrı uygulama ile bugüne kadar 28 binden fazla kişiye katkı sağladı. Çelikel
Eğitim Vakfı’nın 15. yılı için hazırladığı kısa videoya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50 Yaşında

Dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki
sanatseverlere sunmak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve İstanbul'u uluslararası
kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla kurulan İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) bu yıl 50. kuruluş yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu zamana güncel ve klasik müzik,
sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte on iki milyonu
aşkın izleyiciyi ağırlayan İKSV 50. yaşını tüm yıla yayılacak film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler,
atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutlayacak. 50. yıla özel hazırlanan videoyu izlemek ve
etkinliklerin detaylarını incelemek için buraya tıklayınız.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na 15. Yılında Yoğun İlgi

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007
yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarından yine yoğun ilgi gördü. Nitelikli
eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara
dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik gibi temaların yanı sıra bu yıl ilk kez iklim
değişikliğiyle mücadele alanındaki projelerin de destekleneceği Hibe Programı’na 56 ilden 303 başvuru
yapıldı. Bu yıl ilk kez eklenen iklim değişikliğiyle mücadele alanında 50’den fazla başvuru alınırken, daha
önce Hibe Programı ile proje uygulanmayan illerden olan Burdur, Karabük ve Yalova’dan da başvuru alındı.
15 yılda 183 projeye 32 milyon TL’yi aşkın hibe ile katkıda bulunarak toplumsal gelişime katkı sunulan
Sabancı Vakfı Hibe Programı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ferit Aysan Eğitim Parkı Düşler Atölyesi Açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukların, sanatın temel kavramlarıyla tanışmalarını ve sanata ilgi
duymaları amacıyla oluşturduğu Düşler Atölyesi’nin açılışını Bakırköy Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda
gerçekleştirdi. Düşler Atölyesi’nde çocukların hazır şablon uygulamalardan uzak, farklı konular, malzeme
ve uygulama biçimleri hakkında bilgi edinmeleri, ardından kendi yapabilecekleriyle ilgili keşiflerde
bulunmaları ve haklarında bilgi edinebilecekleri bazı sanatçıları ve eserlerini tanımaları hedeflenirken
gelişimlerine katkı sunacak etkin ve fark yaratan eğitim programları uygulanmaya çalışılıyor. Ayrıntılı bilgi
almak için tıklayınız.

TTGV, Teknolojik İnovasyon Bağlamında Eğitim ve Öğretimin Güncel Analizi
Raporunu Yayımladı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Stratejik Odak Çalışma Komisyonu - İnsan Kaynakları
kapsamındaki araştırmasının devamı niteliğinde olan Teknolojik İnovasyon Bağlamında Eğitim ve
Öğretimin Güncel Analizi Raporu’nu yayımladı. Eğitim ve teknoloji ilişkisinin açıklanması, geleceğin
teknolojilerinin eğitim ve öğretim alanında nasıl kullanılabileceği konularının değerlendirilerek anlaşılması
ve öneriler sunularak bulguların tartışmaya açılmasının hedeflendiği raporda, devam eden küresel salgın
dönemindeki gelişmeler ve uygulamalar incelenerek öğrenmenin temelleri tekrar hatırlandı ve elde edilen
çıkarımlar ile teknolojinin eğitime ve öğretime nasıl etkili, verimli ve düşük maliyetli fayda sağlayabileceği
değerlendirildi. Raporu okumak için buraya, 8 Şubat’ta raporun değerlendirilmesinin yapıldığı lansmanı
izlemek için de buraya tıklayınız. Bu çalışmanın İngilizce versiyonu ise çok yakında TTGV web sitesinde
yayımlanacak.
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