İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Gezi Parkı Davası Kararı Hakkında Açıklama
Gezi Parkı Davası’nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022 tarihinde verdiği karara ilişkin açıklamamızı okumak için tıklayınız.

Hak Temelli Kuruluşların Son Dönemde Karşılaştığı Hukuki ve İdari Yaptırımlara Dair Açıklama
Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin yaşadığı idari ve hukuki süreçler başta olmak üzere, sivil
topluma yönelik müdahalelere yönelik yayımladığımız açıklamayı okumak için tıklayınız.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021
Raporu’nu Yayımladık
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık alanındaki gelişmeleri ve değişimleri
ortaya koyan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021
Raporu’nu çevrim içi düzenlediğimiz tanıtım ve değerlendirme
toplantısında yayımladık. Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve
Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve
Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde hazırlanan rapor,
Türkiye’nin 49 ilinde toplam 1734 kişinin katılımıyla gerçekleşen
araştırma sonuçlarıyla hazırlandı. Sivil Topluma Bakış, Türkiye’de
Bireysel Bağışlar ve Bağış Yapma Motivasyonları ana başlıkları
altında, İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Doğrudan Yardımlar, Sivil
Toplum Kuruluşlarına Yapılan Bağışlar ve Faaliyetlere Katılım, Bağış
Yapma Motivasyonları ve Tercih Edilen Yöntemler konularında
güncel bilgi ve verinin sunulduğu raporu okumak için tıklayınız.
2021 raporunun ve önceki yıllara ait raporların tüm graﬁklerinin yer
aldığı mikro siteyi incelemek için de buraya tıklayınız.

2021 Yılı Faaliyet Raporumuzu Yayımladık
Daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum hedeﬁyle, 2021
yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yer aldığı Faaliyet
Raporumuzu yayımladık. Sivil toplumun daha elverişli bir ortamda
faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler
sunabilmek için Yasal Çalışmalar, Etkin Bağışçılık, Sivil Toplumun
İtibarı, Araştırma ve Yayınlar program alanlarımızın altında hayata
geçirdiğimiz 2021 yılı çalışmalarımızı, mali tablolarımızı, denetim
raporlarımızı ve 2022 içinde program alanlarımız altında hayata
geçirmeyi planladığımız çalışmalarla ilgili bilgi de içeren 2021 Yılı
Faaliyet Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi'nin
Saha Çalışması için İhale Duyurusu Yayımlandı

Genel Sekreterimiz Rana Kotan CAF America’ya
Saha Ziyareti Gerçekleştirdi
Genel Sekreterimiz Rana Kotan, ülke partneri olduğumuz Charities
Aid Foundation America’nın (CAF America) kuruluşunun 30. yıl
kutlamaları kapsamında düzenlenen saha ziyaretine katıldı. CAF
üyesi ülkelerin yöneticilerinin katıldığı saha ziyaretinde CAF
America’nın önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığı
çalışmalar, ülke partnerleriyle olan ilişkiler ve küresel partnerlik ağı
içinde bir arada yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Küresel partnerlik ağı üyelerinin hayata geçirdiği çalışmaların da
aktarıldığı saha ziyareti kapsamında TÜSEV’in çalışmalarıyla ilgili de
detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Katılım Hakkı Eğitimleri
Başlıyor
Avrupa Birliği tarafından
ﬁnanse edilen ve Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi Derneği
(STGM) ile birlikte
yürüttüğümüz Örgütlenme
Özgürlüğünün İzlenmesi
Projesi kapsamında
savunuculuk ve katılım
başlıklarında sivil toplum
kuruluşlarının kapasitelerinin
güçlenmesine yönelik, STGM
yürütücülüğünde düzenlenen
Katılım Hakkı eğitimleri
başlıyor. Katılım hakkını çeşitli
boyutlarıyla ele alan 4 günlük
eğitim dizisinin ilk buluşması
3-4 Haziran tarihlerinde, ikinci
buluşması ise 17-18 Haziran
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleşecek. 10 Mayıs’a
kadar başvuruların kabul
edildiği eğitim hakkında
ayrıntılı bilgi almak için
tıklayınız.

Etkiniz Forum
#Neyiİzlemiyoruz Temasıyla
4-5 Haziran Tarihlerinde
Gerçekleşecek
Etkiniz AB Programı tarafından
düzenlenen Etkiniz Forum
#Neyiİzlemiyoruz?
Kesişimsellik: İklim, Toplumsal
Cinsiyet ve Yoksulluk
temasıyla 4-5 Haziran
tarihlerinde İzmirSeferihisar’da yüz yüze
gerçekleşecek. Türkiye’de
insan hakları alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarının ve
uluslararası insan hakları
izleme mekanizmalarının kilit
aktörlerinin bir araya geleceği
forumda, panellerle birlikte
katılımcıların bilgi ve
birikimlerini
paylaşabilecekleri, ağ
kurabilecekleri oturum ve
atölyeler de yer alacak.
Katılmak isteyen STK
temsilcilerinin 5 Mayıs’a kadar
başvuru formunu
doldurabilecekleri forum
hakkında ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği (STGM) ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme
Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında “Türkiye’de
Örgütlenme Özgürlüğü” başlığıyla yürütülecek saha araştırması için
ihale duyurusu yayımlandı. Hizmet alımına yönelik açık ihale usulü
ile yapılacak ihale tekliﬂeri 11 Mayıs saat 17:00’ye kadar
iletilebilecek. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Yaratıcı Özgüven Festivali
Mayıs Ayında Gerçekleşecek
Öğretmen Ağı’nın çok sayıda
partnerle iş birliği içerisinde
düzenlediği Yaratıcı Özgüven
Festivali 13-14 Mayıs
tarihlerinde Öğretmen Ağı
Youtube kanalında, 15
Mayıs’ta ise İstanbul’da yüz
yüze “Ne bu özgüven?”
temasıyla gerçekleşecek.
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
sunuyor. Festival hakkında
ayrıntılı bilgi almak için
tıklayınız.

UN Women Türkiye’de Kadın
Haklarının ve Cinsiyet
Eşitliğinin Geliştirilmesi için
Çağrı Yayımladı
UN Women Türkiye,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için
Güçlü Sivil Alanlar (Strong
Civic Space for Gender
Equality) Projesi kapsamında
kadın hakları/kadınların
liderlik ettiği sivil toplum
kuruluşları ve ilgili diğer hak
temelli çalışan kuruluşlarının
projelerini desteklemek için
çağrı yayımladı. Çağrı
kapsamında; kadınlara ve kız
çocuklarına yönelik şiddetin
sonlandırılması, kadınların
ekonomik açıdan güçlenmesi,
iklim eylemlerinde kadın
liderliğinin ve kadınların
katılımının sağlanması,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasında gençlerin
dönüştürücü rollerinin
gelişmesi başlıklarında
hazırlanan projeler
desteklenecek. Son başvuru
tarihi 17 Haziran olan çağrı
hakkında ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

“Okuma Becerilerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: PISA
2018 Verileriyle Bir Analiz” Raporu Yayımlandı
Aydın Doğan Vakfı’nın, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iş birliğiyle hazırladığı “Okuma Becerilerinin
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: PISA 2018 Verileriyle Bir Analiz” raporu yayımlandı. Kız
çocuklarının kilit bir beceri olan okuma becerilerinde oğlanlardan daha başarılı olmalarına, eğitime yüksek
önem atfetmelerine ve yılmazlıklarına rağmen Türkiye’de kadınların istihdam, siyaset vb. çeşitli alanlarda
erkeklerle eşit düzeyde olmadıklarını PISA 2018 verileriyle ele alan raporu okumak için tıklayınız.

Darüşşafaka 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
Darüşşafaka 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda
düzenlenen törenle coşkuyla kutladı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Darüşşafaka Rezidans
Sakinleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, bağışçılar ve öğrencilerin katıldığı ve birbirinden renkli gösterilerin
düzenlendiği etkinliğin sunuculuğunu Darüşşafaka öğrencileri yaptı. Darüşşafaka Koro-Orkestrası'nın
Darüşşafaka Marşını seslendirdiği etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Koruncuk Vakfı #KarşındaÇocukVar Kampanyasını Hayata Geçirdi
Koruncuk Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuğu ve çocukluğu değersizleştiren
söylemlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla “Çocuklar geleceğimiz, çocukluk hazinemiz!” sloganıyla
#KarşındaÇocukVar kampanyasını hayata geçirdi. Kurumlara ve bireylere yapılan çağrıyla herkes;
çocukluk fotoğraﬂarını #KarşındaÇocukVar etiketiyle paylaşarak, bu tür söylemlerin karşısında durmaya
davet edildi. Kampanyada yapılan paylaşımlara sosyal mecralarda #KarşındaÇocukVar hashtagini
inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Maya Vakfı’nın Uzaktan Psikolojik Danışmanlık Çağrı Merkezi Açıldı
Maya Vakfı’nın çocuk, genç ve aileleri zorlu deneyimler karşısında desteklemek için ücretsiz olarak
yürüttüğü Uzaktan Psikolojik Danışmanlık Çağrı Merkezi hizmeti başladı. Hafta içi her gün 10:00-17:00
saatleri arasında 0800 670 62 92 numaralı hattan ulaşarak başvuru kaydının yapılabildiği çağrı
merkezinde kayıt sürecini tamamlayan kişilere önceliklendirme sistemine göre alanında uzman psikologlar
tarafından dönüş yapılıyor. Daha detaylı bilgiye çağrı merkezinden ya da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin Yerel Paydaş Toplantıları İzmir,
Diyarbakır ve Adana’da
Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı
zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanan “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinin saha
ziyaretleri İzmir, Diyarbakır ve Adana’da gerçekleştirildi. Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne
istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşımayı ve bu sorunlara yönelik mekanizmalar
geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında düzenlenen yerel paydaş toplantıları; Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sabancı Vakfı, UNDP Türkiye’nin temsilcilerinin yanı sıra
toplamda 130 kamu ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, İzmir, Diyarbakır ve
Adana’da yaşayan NEET genç kadınlar ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı ve paydaşların görüşleri
alındı.

