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ÖNSÖZ



Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik 
sürecinin en dinamik aktörlerinden 
biri hiç şüphesiz ki sivil toplumdur. 
Sivil toplum kuruluşları, tüm kural 
ve kurumlarıyla birlikte işleyen 
bir demokrasinin temeli ve Avrupa 
bütünleşmesi sürecinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 

2008 yılından bu yana AB Katılım Öncesi Yardım 
Aracı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı 
ile uygulanmakta olan Sivil Toplum Diyaloğu 
Programında yer alan Sivil Toplum Kuruluşları, fon 
sağlanan hibe projeleri vasıtasıyla ülkemizi Avrupa 
kamuoyuna, Avrupa Birliği’ni de ülkemiz kamuoyuna 
doğru bir şekilde anlatabilmeyi amaçlayarak 
müzakere sürecinin en önemli aktörlerinden birisi 
haline gelmiştir. Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin 
dört bir köşesinde faaliyet gösteren dernekler, 
vakıflar, meslek örgütleri, odalar, gençlik girişimleri 
gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarına ulaştı. 2008 ve 2011 yıllarında Sivil 
Toplum Diyaloğu Programının ilk iki döneminde 
yürütülen ve sayısı 200’ü aşan diyalog projeleri 
sayesinde sivil toplumun farklı kesimlerinden Türk 
ve Avrupalı gönüllüler, ortak hedefler doğrultusunda 
bir araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden 
faydalandı. 

Hazırladığımız bu çalışma, Sivil Toplum Diyaloğu 
Programının 2014-2016 yılları arasında uygulanan 
üçüncü dönemindeki diyalog projelerinin ilham 
veren başarı öykülerini sizlere sunmaktadır. Bu 
dönemdeki diyalog projelerinde “siyasi kriterler” 
ve “medya” alanlarında faaliyet gösteren AB üyesi 
ülkelerden ve Türkiye’den 142 farklı kuruluşun 
dâhil olduğu 55 ortaklığa yaklaşık 7 Milyon Avro 
tutarında hibe desteği sağlandı. Farklı çalışma 

alanlarında faaliyet gösteren birçok sivil toplum ve 
medya kuruluşunun katıldığı projeler ile Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın farklı şehirlerinde, AB ve Türkiye 
arasında medya köprülerinin kurulmasından yerel 
gazeteciliğin güçlendirilmesine, yaşlı haklarından 
dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonuna 
kadar çok çeşitli konularda iyi uygulamaların 
paylaşımını hedefleyen çalıştaylar ve eğitimler 
düzenlendi, görsel sanatlar yoluyla farkındalık 
arttırma faaliyetleri gerçekleştirildi ve sivil toplum 
kuruluşlarının uluslararası ağlara katılımı sağlandı. 

Etkileri 2008 yılından bu yana tüm Türkiye’ye ve 
Avrupa Birliği üyesi ülkelere yayılan Sivil Toplum 
Diyaloğu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu 
için kolaylaştırıcı bir güç ve katılım sürecimizin 
vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmektedir. 
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gelişen bu 
diyaloğun getirdiği kazanımlar, sivil toplum 
kuruluşlarımız sayesinde Giresun’dan Stockholm’e, 
Amsterdam’dan Denizli’ye, Dublin’den İstanbul’a tüm 
Türkiye ve Avrupa coğrafyasına ulaşmaktadır. 

Sivil Toplum Diyaloğunun büyümesine katkıda 
bulunan tüm sivil toplum gönüllülerine, gayret 
ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve tüm 
vatandaşlarımızı, Türkiye ile AB toplumlarının 
çeşitlilik ve hoşgörü içerisinde bir araya geldiği 
diyalog projelerimizde yer almaya davet ediyoruz. 
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Türkiye ve Avrupa Birliği arasında üyelik görüşmeleri 
sürerken, 2008 yılından beri bu süreci tamamlayıcı 
bağımsız bir diyalog da sivil toplum kuruluşları ara-

sında büyüyerek devam ediyor. Bu süreç, Türkiye ve Av-
rupa Birliği üye ülkelerinden bireyleri birlikte öğrenmek, 
birlikte çalışmak ve birbirlerinin deneyimlerinden fayda-
lanmak üzere bir araya getiriyor. Kurulan bu diyalogla kişi-
ler ve toplumlar birbirini daha yakından tanıyor, farklı kül-
türler yakınlaşıyor ve böylece daha güçlü ve daha zengin 
bir Avrupa’nın temelleri atılıyor.

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye'nin AB'ye katılım süre-
cinin genel koordinasyonunu yürüten kurum olmanın 
yansıra Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasın-
daki diyaloğu kuvvetlendiren girişimlerin de öncülüğünü 
yapıyor. Bu doğrultuda, 2008 yılında başlattığı ve Türkiye 
ile Avrupa Birliği’nin ortak finansmanıyla yürütülen Sivil 
Toplum Diyaloğu Programı kapsamında, bugüne kadar 
600’den fazla sivil toplum kuruluşunun ortaklığında haya-
ta geçirilen 350 diyalog projesine 42 milyon Avronun üze-
rinde destek sağladı. Farklı dönemlere yayılan bu desteğin 
üçüncü dönemine ait projeler ve kazanımları bu kitapta 
bir araya getirildi. 

BÜYÜYEN 
SİVİL TOPLUM 
DİYALOĞUNA 

DESTEK



Sivil Toplum, Siyasi Kriterler ve Medya

Sivil Toplum Diyaloğu Programının üçüncü dönemi 
2014 yılı Temmuz ayında başladı. Bu dönemde, 142 
farklı kuruluşun ortaklığında geliştirilen 55 diyalog 
projesi hayata geçirildi. Hibe desteği alan bu projele-
rin odağındaysa, AB siyasi kriterleri ve medya yer aldı.

Siyasi Kriterler hibe programı hedefleri:

 �  Sivil Toplum kuruluşlarına siyasi reformların 
geliştirilmesi, uygulanması ve toplumun farklı 
kesimlerince benimsenmesine katkıda bulun-
malarını sağlayacak kurumsal kapasiteyi ka-
zandırmak; 

 �  Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluş-
ları arasında sürdürülebilir ağlar kurarak, top-
lumlararası diyaloğun güçlendirilmesi, daha 
etkin bilgi alışverişi ve uzmanlık paylaşımıyla 
diyaloğun ileriye taşınması ve böylece siyasi 

kriterler alanında gerek Türkiye gerekse AB 
üye ülkelerindeki yanlış anlaşılma ve kaygıla-
rın ortadan kaldırılmasına destek olmak.

Medya hibe programının hedefleri:

 �  Türkiye ve Avrupa Birliği medyası ve medya 
alanında çalışan STK'lar arasında kurulan ağ-
ların, ortak eylemlerin ve akran öğrenmesinin 
geliştirilmesi;

 �  AB ile ilgili konulardaki iyi uygulamaların, ye-
nilikçi girişimlerin ve prodüksiyonların payla-
şılmasına zemin hazırlamak.

Bu dönemde, siyasi kriterler odaklı toplam 39 ortaklık 
projesine 4 milyon 900 bin Avro hibe desteği sağla-
nırken, medya odaklı toplam 16 projeye ise 2 milyon 
100 bin Avro destek sağlandı. Ortalama bütçeleri 130 

bin Avroyu bulan bu projelerin ortalama uygulama 
süresi ise 13 aydı.

Avrupa ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde yürütülen 
bu projelerin 44’ü Türkiye merkezli sivil toplum ku-
ruluşları tarafından AB’den ortak kuruluşlarla yürütü-
lürken, 11’i ise AB STK’ları öncülüğünde, Türkiye’den 
ortaklarla yürütüldü.

 �  7 milyon Avro

 �  Siyasi Kriterler alanında 39 diyalog ortaklığı

 �  Medya alanında 16 diyalog ortaklığı

 �  Türkiye ve 16 AB üyesi ülkeden ortaklar

 �  AB ve Türkiye’de 123 farklı şehirde gerçekle-
şen faaliyetler

Vatandaş Katılımı

Sivil Toplum Diyaloğu Programının bu döneminde 

hibe desteği verilen projeler, birçok farklı konuda 

hedef grupları ve geniş anlamda vatandaşları hare-

kete geçirdi. Bunların arasında, sivil toplumun siyasi 

reform sürecine katkıda bulunmasını sağlamayı ve 

bu sürecin sonuçlarını daha geniş kitlelere taşımayı 

hedefleyen insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, de-

mokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda geliştiril-

miş projeler yer aldı.

Türkiye ve AB'deki kuruluşlar arasında gerçekleşen 
ortaklıklar kadar bu işbirliğinin getirdiği deneyim ve 
bilgi paylaşımı da bu sürecin önemli ayaklarından 
birini oluşturdu. Bu dönemde proje yürüten kuruluş-
ların yüzde 41’i ilk defa AB-Türkiye ortaklığında bir 
çalışmada yer aldı. Bu tür uluslararası ortaklıklarda 
kuruluşların çoğu zaman taraflar arası dil engeli ve 
uzun mesafenin getirdiği fiziksel kısıtlamalarla da baş 
etmesini gerektirdiğinden zor bir süreçtir. Ancak Sivil 
Toplum Diyaloğu çatısı altında kurulan bu ortaklıklar-
dan sadece 5 tanesinin uygulama sürecinde çekilme-

si ve geri kalanlardan yüzde 81 gibi büyük bir oranın 
kurulan diyaloğu yeni ortaklık fırsatlarında değerlen-
dirmek üzere çalışmalara başlamış olması diyaloğun 
gücünün somut bir göstergesi oldu.

Medya ve Siyasi Kriterler alanında hayata geçirilen 
bu projeler, Türkiye ve Avrupa’da yüzlerce farklı böl-
gede farklı birçok etkinliği de beraberinde getirdi. Bu 
etkinlikler katılımcılara ortaklık konularına mümkün 
olduğunca dahil olmalarının yolunu açtı. Bunlardan 
bazıları ise şöyle sıralanabilir:
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 �  Projeler kapsamında düzenlenen eğitimler-

den 4 bin 56 kişi faydalandı.

 �  Aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 

aktivistlerin de yer aldığı 20 bin 355 kişi proje 

etkinlikleri arasında yer alan konferans, semi-

ner ve sempozyumlarda bilgi ve deneyim pay-
laşımı imkanı yakaladı.

 �  17 farklı ülkede 45 çalışma ziyareti gerçekleşti.

 �  Projeler kapsamında düzenlenen bilgilendir-
me kampanyaları 400 bin kişiye ulaştı.

 �  55 bin kitap ve yayın basılarak hedef kitleye 

ulaştırıldı.

 �  Projelerin kampanya çalışmaları kapsamında 

toplam 148 belgesel, kısa film ve tanıtım filmi 

yayınlandı.

Diyaloğun Yarattığı Fark

Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu sadece bir amaç de-
ğil, sonuç odaklı bir süreçtir. Bu nedenle farklı sektör-
lerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, farklı 
hedefleri olan projeler etrafında diyalog ve işbirliği 
kapasitesini geliştirme şansı yakaladı. Bu kitap, proje-
lerin öne çıkan çalışmaları ve kazanımları ile bunların 
nasıl gerçekleştiğini iki ana bölümde bir araya geti-
riyor. Bu giriş bölümü, diyalog ortaklıkları aracılığıyla 
ulaşılan sonuçlar hakkında genel bilgi verirken Prog-
ramın üçüncü döneminde yaratılan etkinin örnekleri-
ni içeren görselleri de kapsıyor.

 �  Sivil Toplum Diyaloğu Programının bir sonu-

cu olarak hak-temelliliğe ve hassas grupların 

desteklenmesi konusunda artan farkındalık ile 

Türkiye'de daha kapsayıcı politikalar ve uygu-

lamaların gerçekleştirilmesine katkı sağlandı: 

Bunların arasındaysa, projeler kapsamında bir 

Baronun çocuk haklarını desteklemek amacıy-

la özel bir birim kurması; 8 ilde yeni bir koruyu-

cu aile sistemi geliştirilmesi; ve engelli bireyler 

için 'bağımsız yaşam' kavramının Türkiye’de 

tanınmaya başlanması yer aldı.

 �  Sivil Toplum Diyaloğu, ayrımcılıkla mücadeleyi 

güçlendirerek kültürler arası anlayışı ve ifade 

özgürlüğünü de güçlendirdi: Program aracı-

lığıyla Paris ve Ankara arasında düzenlenen 

kültürlerarası çalıştaylar; Türkiye'de geliştirilen 

bir tiyatro oyununun Fransız bir tiyatro grubu 

tarafından sahneye taşınması; İstanbul'da ku-

rulan bir Toplum Medya Merkezi aracılığıyla 

genç vatandaş gazetecilerine destek verilmesi 

bu sonuçlardan bazıları arasında yer aldı.

 �  Demokratik katılımı ve adalet sistemini iyileş-

tiren yapılar, Sivil Toplum Diyaloğu projeleriyle 

güçlendi: Türkiye'deki beş belediyenin kadın 

hakları üzerine çalışan kuruluşlarla işbirli-

ği protokolleri imzalaması; adalete erişimin 

iyileştirilmesi ile ilgili bir politika belgesinin 

hazırlanması ve tanıtılması; ve Türkiye ile Hol-

landa metal işçileri sendikaları arasında bir da-

yanışma anlaşması imzalanması bu sonucun 

en güzel örneklerini yarattı.

 �  Kurulan ağlarla, paylaşılan iyi uygulamalarla ve 

ortak yapımlarla yerel medya daha da güçlendi: 
Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ve Almanya'da-
ki yerel gazeteci derneklerinin 'eşleştirilmesi'; 
Türkiye'deki film ve yayıncılık sektöründe telif 
haklarının dağılımına yönelik yeni bir modelin 
geliştirilip savunulması; ve AB fonlarıyla ger-
çekleşen çalışmaların Türkiye’de toplumsal 
hayata yansımalarını içeren 40 dakikalık bir 
belgeselin Birleşik Krallıklar ‘da yayın yapan bir 
televizyon kanalında yayınlanması gibi sonuç-
lara destek sağladı.

 �  AB-Türkiye sivil toplumları arasında  yeni fırsat-
lar yaratıldı: Programın bu döneminde yer alan 
kuruluşların yüzde 86'sı Sivil Toplum Diyalo-
ğunun, AB programlarına ve/veya AB ile ilgili 
konulara katılım açısından kendilerine yeni 
fırsatlar sağladığını dile getirdi. Bu fırsatlar 
arasında proje tasarlama ve uygulama kapasi-
telerinin geliştirilmesi, Türkiye ve Avrupa’daki 
kurumlarla ve ilgili bürokratlarla görüşürken 
ihtiyaç duyacakları donanımı kazanması ve 
yeni mesleki ağlara üye olunması yer aldı.
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Diyaloğun Tanıtılması

Yenilenen Görsel Kimlik
Programın üçüncü dönemi, yapılan kapsamlı iletişim 
ve görünürlük çalışmaları sonucu elde edilen etki-
nin tek bir kimlik altında toplanarak güçlenmesini 
sağlayacak yeni bir “Sivil Toplum Diyaloğu” markası-
nın oluşturulmasına da sahne oldu. Programın tüm 
unsurları tarafından benimsenip uygulanan bu yeni 
yüzüyle diyaloğun tek ve büyük bir sesten büyüme-
si sağlanırken, Sivil Toplum Diyaloğu kapsamındaki 
eylemlerle yaratılan farkındalığın daha sürdürülebilir 
kılınmasına destek olacak.

Görünürlük ve İletişim Kılavuzu
Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve desteklenen pro-
jeler kapsamında yapılan çalışmaların tanıtılması ve 
geniş kitlelere ulaştırılması için bir çok uzman, pro-
je koordinatörü, tasarımcı, gazeteci bu sürece dahil 
oluyor. Bu çalışmalarda aynı dilin konuşulması, diya-
loğun mesajlarının aynı şekilde verilmesinin sağlan-
ması için de tüm bu aktörlerin faydalanabileceği kap-
samlı bir Görünürlük ve İletişim Kılavuzu hazırlandı.

Diyalog Bülteni
Üç ayda bir yayınlanan Diyalog Bülteni, Programın 
sesi olmaya devam ederken hibe desteği verilen pro-
jelerin diyalog faaliyetlerinin tanıtıldığı ve övgüyle 
bahsedilecek bir dergi formatına kavuştu.

Web Sitesi
Sivil Toplum Diyaloğu Programını ve hibe desteği 
sağlanan projeleri en iyi anlatan iki kelimeyse akti-
vizm ve dinamizm olur. Programın her döneminde, 
Türkiye veya Avrupa Birliği’nde bir ülkede her gün 

bir kişi programın bir etkinliğine dahil olabiliyor. Bu 
etkileşimle yaratılan binlerce anı ise www.siviltop-
lumdiyalogu.org adresinden erişebileceğiniz Diyalog 
platformumuzda toplanıyor. Hikayelerden fotoğraf-
lara, diyaloğun aktörlerinin kendi sözlerinden resmi 
raporlara birçok bilginin paylaşıldığı  platformla Diya-
loğun sesi milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sosyal Medya
Diyaloğun etkisini yansıtan ve canlandıran diğer bir 
araç da Sivil Toplum Diyaloğu sosyal medya kanalları 
oldu. Facebook'tan Twitter'a, Instagram'dan YouTu-
be'a tüm bu platformlar Diyaloğun ve aktörlerinin 
sesini duyurmaya devam ediyor. Sivil toplum kuru-
luşlarının birbiriyle iletişimde olmasına da destek 
olan bu kilit platformlarımıza aşağıdaki adreslerden 
ulaşılabilir:

 � facebook SivilToplumDiyaloğu

 � twitter @DiyalogProjesi

 � instagram siviltoplumdiyalogu

 � youtube SivilToplumDiyaloğu

Belgesel ve TV Programları
Programın 2008 yılına uzanan hikayesi 40 dakikalık 
bir belgeselde toplanırken, bu serüvene dahil olan 
yüzlerce kişi aynı karede diyaloğun temel etkisine 
dikkat çekiyor: Karşılıklı anlayış güçleniyor, sosyal sı-
nırları ortadan kaldıran toplumlar birbirlerine daha 
da yakınlaşıyor. Sivil Toplum Diyaloğu belgeseli hem 
Türkiye hem Avrupa’da ulusal ve yerel televizyon ya-

yınları ile sosyal medya aracılığıyla izleyicilerle bulu-
şuyor. Öte yandan AB ve Türkiye mali işbirliği kap-
samında desteklenen proje ve programların başarılı 
sonuçlarının derlendiği ve TRT Haber’de “Benim Av-
rupalı Kentim Belgeseli”nin 45 dakikalık iki bölümün-
de Sivil Toplum Diyaloğu hibe projeleri ve toplumsal 
yansımaları ekrana taşındı.

Diyalogdan Kareler
Diyalog projeleri kapsamında yaratılan sinerji an-
latmakla bitmeyecek kadar büyük bir etkiye sahip. 
“Diyalogdan Kareler” isimli 3 boyutlu dijital fotoğraf 
sergisi, fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner’in objektifinde 
canlanan 150 fotoğraf aracılığıyla Diyaloğun kazan-
dığı ivmeyi gözler önüne seriyor. Dijital sergi kapsa-
mında yer alan fotoğrafların derlendiği ve Program 
ekibinin farklı etkinlikleriyle geniş kitlelere ulaşan 
basılı yayınlar ile diyaloğun üçüncü dönemi anılarda 
canlanmaya devam ediyor.

Basılı Malzemeler
Bu dönemde üretilen ve birçok kişiye ulaştırılan bro-
şür, kitapçık, poster, sergi, fotoblok fotoğraf baskıları 
ile Programa özgü görünürlük materyalleri, Avrupa 
Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğine yaptığı vurguy-
la Sivil Toplum Diyaloğunun kimliğinin güçlenerek 
büyümesine katkı sağladı.
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Diyaloğun Beslenmesi

Avrupa Birliği Bakanlığı, 55 Hibe Faydalanıcısı ve 87 
ortak kuruluşun birlikte çalışması ve diyalog etkin-
liklerini hayata geçirmesine destek olmak amacıyla 
kendisi de birçok kurumla ortaklık yürütüyor. Bu des-
teğin nasıl yürütüldüğünü daha iyi anlamak için her 
bir kuruluşun bu ortaklıkta üstlendiği role yakından 
bakmakta fayda var.

Sivil Toplum Diyaloğu Programının yürütülmesinden 
Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Proje Uy-
gulama Başkanlığı sorumlu. Bu sorumluluk, hibe bile-
şenlerinin tasarlanmasını ve tanıtımını, kabul edilen 
hibe projelerinin gözden geçirilmesini ve uygulama 
sürecine destek verilmesini kapsıyor. Programın ana 
mesajlarının ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaş-
tırmak ve hibe faydalanıcılarına diyalog başarılarını 
tanıtma konusunda yardımcı olmak amacıyla Bakan-
lık da bir dizi faaliyet yürütüyor. Bakanlığa bu sorum-
luluklarını etkin ve etkili bir biçimde yerine getirme 
konusunda destek olmak üzere International Consul-
ting Expertise (ICE), Eurasia Social Change, SIPU In-
ternational ve NOOKOM danışmanlık konsorsiyumu 
tarafından oluşturulan bir Teknik Destek Ekibi yar-
dımcı oluyor. Bu ekip aynı zamanda Bakanlığın, Sivil 
Toplum Diyaloğu gibi programların uygulanmasına 
yönelik uzun vadeli kapasitesinin geliştirilmesine de 
destek oluyor.

Diğer bir kilit paydaş ise Programın Sözleşme Maka-
mı olan ve tüm finansal ve sözleşme ile ilgili konula-
rın idaresinden sorumlu olan Merkezi Finans ve İhale 
Birimidir (MFİB).  MFİB; ihale yapma, sözleşme imza-
lama ve Hibe Faydalanıcılarına yapılacak ödemeleri 

de kapsayacak şekilde hibe fonlarının doğru kullanı-
mı konusunda nihai sorumluluğa sahiptir. Programa 
destek veren üçüncü paydaş ise Avrupa Birliği ve Tür-
kiye’deki temsilciliğini yürüten AB Türkiye Delegas-
yonu. Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım  kap-
samında Sivil Toplum Diyaloğu Programının yüzde 
90 eş finansmanını sağlamanın yansıra, Türkiye’deki 
temsilciliği ve Brüksel’deki Genişleme Genel Müdür-
lüğü de dahil bir çok kurumu aracılığıyla diyaloğa yön 
verme konusunda destek oluyor.

Diyalog programını kamu ve STK  temsilcilerinden 
oluşan Yönlendirme Komitesi de görüş ve katkılarıyla 
destekliyor.

AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunu güçlendiren te-
mel faktör işbirliği oldu. Bu süreçte Türkiye’deki ve 
AB’deki STK’ların çabalarının yanı sıra, kamu kuru-
luşları ve özel sektörün de işbirliği yapması başarıyı 
etkileyen faktörler arasında yer aldı.Bu noktada, Sivil 
Toplum Diyaloğunu büyüten Program ekibinden de 
bahsetmek gerekir:

Hibe programlarının uygulanmasından ve 
izlenmesinden sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı 
bünyesindeki Proje Uygulama Başkanlığından 
ve Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığından 
uzmanlardan oluşan Proje Yönetim Birimi: Bülent 
Özcan - Proje Uygulama Başkanı (Kıdemli Program 
Yöneticisi); Murat Başer - Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı Koordinatörü; Aysel Tolunay, Necib 
Afşarata, Şeyda Çimeli, Yıldırım Gündüç, Yunus 
Yılmaz, Zelal Şen, Volkan Tuncay - AB İşleri Uzmanları.

Teknik Destek Ekibi: Simon Forrester - Ekip Lideri; 
Yeşim Gözde Ersoy - Kilit İletişim Uzmanı;  Vedat 
Öner - Kilit Hibe Uzmanı; Aykut Koçak, Çağrı Öner, 
Eda Zaloğlu, Eda Sözeri, Elkin Konuk - sırasıyla 
MIS, Görsel, İletişim, Etkinlik Yönetimi ve İçerik 
Düzenleme Uzmanları;  Filiz Köksal, Hakkı Çamur, 
Jale Velibeyoğlu, Pınar Köksal, Zeynep Büker, Safiye 
Kavas, Zeynep Atay - Hibe İzleme Uzmanları.
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SİYASİ KRİTERLER PROJELERİ





KALBİNİZİ AÇIN, EVİNİZİ DE!
Proje Adı

Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı

Projenin Yürütücüsü
Denizli Koruyucu Aile Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
International Child Development Initiatives - Hollanda

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
161.605,37 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Denizli , İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Gaziantep, 

Balıkesir - Türkiye
Leiden - Hollanda

Harika bir çevre ve dost kazanmak, hayalinize ortak olan 
ülke genelinden ve diğer ülkelerden insanlar tanımak ve 

hayallerinizi paylaşma şansı bulmak… Öğrenmek, bildiklerinizle 
öğrendiklerinizi harmanlayıp, yeni hayaller oluşturmak ve bu kez 

onları gerçekleştirmenin yollarını aramak için çabalamak…
Ayfer Doğan, Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı,

Proje Koordinatörü
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Türkiye’de devlet koruması altında 12 binden fazla çocuk 
bulunuyor ve bunlardan sadece 4 bin 500‘e yakını koruyucu 
aile bakımından yararlanabiliyor. 

 ρ Türkiye’de yeterince yaygın olmayan koruyucu aile 
sisteminin tanınmasına ve sistemin toplum tarafından 
daha fazla kabul görmesine destek olmak,

 ρ Uygulamada yaşanan aksamalar nedeniyle çocuğa 
yönelik hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına katkıda 
bulunmak,

 ρ Ebeveynlerinden ayrı yaşamak durumunda kalan 
çocukların ruhsal yüklerini hafifletmek ve koruyucu aileler 
ile uyum süreçlerine katkı sağlamak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Koruyucu aile sisteminde, çocuğun taşıdığı ruhsal yüklerin 
hafifletilmesi ve koruyucu ailesiyle uyum süreci, sistemin en 
önemli basamaklarından biri. Back Pack eğitim metodunun 
ülke genelinde alanda çalışan psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanlarına aktarılması en önemli proje etkinlerinden biri 
oldu. Henüz 6 ülkede uygulanan bu eğitim metodu, bu 
projeyle ilk defa Türkiye’ye taşındı. 

ORTAKLIK
Yabancı bir kurumla ortaklık kurmak ve birlikte çalışmak, 
kültürel anlamda birbirini daha yakından tanımaya ve 
önyargıların yıkılmasına neden oldu. Projenin başlarında 
Hollandalı ortak, hibe uygulama kurallarını anlamakta 
zorlandı. İhale süreçlerindeki gecikmeler, talep edilen farklı 
belgeler başlarda bir güvensizlik ortamı yarattı. Ancak ilk 
Hollanda ziyaretinde her şey değişti. Her iki dernek de artık 
karşılıklı olarak yeni işbirlikleri oluşturmaya, deneyim ve bilgi 
paylaşımına devam ediyor. Dünyanın başka bir ülkesinde aynı 
hedefe yürüyen dostlar olduklarını ifade ediyorlar.

EV

ÇOCUK

KORUYUCU AİLE

HAK

SEVGİ

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Düzenlenen etkinliklerle, koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması ve 

toplumsal farkındalığın oluşturulması adına geniş kitlelere ulaşıldı.

 � Ülke genelinde 100’den fazla STK ile iletişime geçildi. Alanın aktörlerinden 
oluşan geniş bir ağ kuruldu. Bu ağın çatı görevini üstlenmesi için çalışmalar 
başlatıldı.

 � Basın ve medya yoluyla koruyucu aile kavramı kamuoyuna anlatıldı, sosyal 
medya hesapları 21 binden fazla kişiye ulaştı.

 � Koruyucu aile sisteminin Türkiye’deki işleyişine dönük kapsamlı bir analiz 
çalışması yapıldı.

 � Koruyucu aile sisteminde alanın tarafları bir araya getirilerek uygulamada 
yaşanan sorunlar detaylı bir şekilde tespit edildi. 

 � Tüm bu çalışmalar derlenerek Türkiye’nin ilk koruyucu aile yasa taslağı 
hazırlandı.

 � Türkiye’de ilk kez koruyucu ailedeki çocuklar için geliştirilmiş bir eğitim 
metodu olan Back Pack ülke genelinde 30 alan çalışanına aktarıldı. 

 � Proje süresince, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sayısında yüzde 
30’a yakın artış sağlandı.

12



HEP BİRLİKTE YAPTIK!
Proje Adı

Çocuklar İçin İnsan Hakları ve Sinema

Projenin Yürütücüsü
Başak Kültür ve Sanat Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
Stichting DW-RS Producties - Hollanda 

Van Barosu Başkanlığı - Türkiye

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
147,171.70 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Batman, Mersin, Bitlis, Tunceli, 

Erzurum, Adana, Van, Ordu, Düzce, Hatay, 
İzmir, Manisa, Denizli - Türkiye 

Amsterdam - Hollanda

Çocuklarla çalışmak başlı başına bir mutluluktu. Hiçbir sosyal çalışmaya katılmamış Bitlisli 
çocukların heyecanı; hiç film izlememiş Êzîdî mülteci çocukların film çekmiş olması; insan 

hakları deyince hep ihlalleri anlayan yaklaşık 250 çocuk; ve pozitif anlamda insan haklarını 
anlatmayı seçen Arap mülteci çocuklar; okuma-yazma bilmeyen tarım işçisi ailelerin çocukları 
ve eğlenme istekleri; işitme engelli çocuklarla sessiz film çekmek, onların gözünden ayrımcılığı 

anlamak, 5 farklı dilde konuşan çocuklarla bir diyalog filmi başlatmak… hem bizim 
açımızdan hem onlar açısından hepsi başlı başına muazzam deneyimlerdi. 

Belma Yıldıztaş, Proje Koordinatörü 
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Proje Başak Kültür ve Sanat Vakfının yaklaşık 5 yıl önce 
sinema salonu olmayan bir şehirde yapılan ilk İnsan Hakları 
Filmleri Festivalinde bir grup gönüllü sanatçının çocuklarla 
yaptığı kısa film atölyesinden esinlenerek geliştirildi.

Savunmasız çocukların insan hakları konusundaki 
farkındalıklarını ve sinema konusundaki bilgilerini artırmak 
ve yeteneklerini geliştirerek kendilerini daha iyi ifade 
edebilmelerine destek olmak için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Çok farklı kültürel, etnik, dinsel, siyasal gruptan çocuk ve 
destekçi ile çocuklar için insan hakları konusunda biraraya 
gelindi ve bu birliktelikten, dayanışmadan 30 kısa film çıktı. 
Bunun nedeni çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir ülkede 
yaşıyor ve kucaklaşabiliyor olmak ve buna katkı vermekti.

ORTAKLIK
Şimdiye dek Başak Kültür ve Sanat Vakfının yürütmüş olduğu 
projeler içerisinde çok ortaklı ve destekçili bir proje olması 
açısından bu projenin özel bir yeri var. Yerel ortak Van Barosu 
ve uluslararası ortak DW-RS Producties çalışmayı kendi 
işleri gibi benimsedi, uygulanması ve sürdürülebilir olması 
açısından dostça bir yaklaşım sergiledi.

MESAJ
Proje Türkiye ve Avrupa’dan katılımcı çocukların insan 
hakları algısını ölçmek açısından oldukça değerliydi. Ancak 
verdiği mesaj, çocukların gözünden insan haklarının hak 
ihlalleri olarak anlatıldığı oldu. Yani insan hakları, hakların 
hak sahiplerine verilmesi olarak değil verilmemesi olarak 
anlaşılıyor.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � 300’den fazla çocukla İnsan Hakları ve Sinema Atölyeleri düzenlendi. 

 � STK’larla Ağ Kurma Toplantıları gerçekleştirilerek, konu etrafında güçlü bir 
diyalog başlatıldı.

 � Farklı sosyo-ekonomik arka plana sahip ve kültürel-sosyal haklara erişmekte 
güçlük çeken savunmasız çocuklara, sözleşmelerde geçen tüm temel hak ve 
özgürlüklere atıfta bulunarak insan hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

 � Bu farkındalık çocukların işbirliği ve dayanışma becerilerini de geliştirecek 
şekilde sanat aracılığıyla artırıldı.

 � Çocuğun insan hakları temalı kısa filmler hazırlandı. Çocukların kısa filmleri 
kendi gözlerinden çekebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri niteliksel ve 
teknik bilgi aktarıldı. 

 � Türkiye’de 14 ve Hollanda’da bir kentte gerçekleştirilen çalışmalarda, çocuklar 
ile hak ve sanat odaklı çalışan kurumlar biraraya getirildi ve çocukların insan 
haklarının yaygınlaştırılması için işbirlikleri teşvik edildi.

DAYANIŞMA

DOĞRU TERCİHLER

İŞBİRLİĞİ

HARİKA ÇOCUKLAR 

KEŞFETMEK
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SİYASETTE GÖZÜN OLSUN!
Proje Adı

Gölge Meclis

Projenin Yürütücüsü
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Center of Women’s Studies and Policies Foundation (CWSP) - Bulgaristan
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(ATAUM) - Türkiye

Projenin Süresi
14 ay

Projenin Bütçesi
129.528,94 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, Yalova - Türkiye

Sofya - Bulgaristan

Proje bana birey olarak çok şey kattı. Gölge meclis üyeleri ile 
tanışıp birlikte çalışmak yeni ufuklar açtı. Öte yandan yerel siyaset 

mekanizmalarının işleyişine dair bilgi birikimim arttı. Artık kent 
politikalarını, kenttaşlara sunulan hizmetleri daha farklı bir bakış 

açısıyla değerlendiriyor ve bu hizmet ve politikaların bir kadın olarak 
bana nasıl yansıyacağına dair fikir yürütebiliyorum.

Özlem Başdoğan, Proje Koordinatörü
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KADINLAR

MECLİS

GÖNÜLLÜLÜK

ÖRGÜTLENME-GÜÇLENME

KENT

Kadınların güçlenmesi ve örgütlenmesi için yenilikçi ve 
yaratıcı gölge meclis fikrinden yola çıkıldı. 
 ρ Gölge meclis üyesi kadınlar, siyaset-yurttaş ilişkisini 

edilgenden etkene taşıyor, ataerkil ilişkiler aktif göreve 
dönüşüyor. 

 ρ Yerel yönetimde kadınlar söz sahibi oluyor.
 ρ Kadınların siyasete katılımı destekleniyor.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Bulgaristan çalışma ziyareti katılımcıların vizyonunu 
geliştirmesi bakımından büyük etki yarattı. Farklı bir ülke, farklı 
ülkeden kadınlar ve onların deneyimleri hakkında bilgi sahibi 
olmak tüm katılımcıları son derece mutlu etti.

ORTAKLIK
Projeye, yürütücü kurum dışında bir Türkiye’den bir de 
Avrupa’dan ortak destek verdi. Türk ortak ATAUM, konferans 
ve atölye çalışmalarının şekillenmesinde profesyonel destek 
sağlarken, Bulgar ortak CWSP ile yapılan çalışmalar iki ülke 
arasında farklı konularda benzeşen ve farklılaşan noktaların 
tespit edilmesine imkan tanıdı.

MESAJ
Kadınların güçlenmesi ve siyasete katılıp yaşadıkları kentler 
hakkında söz sahibi olması demokratikleşmenin en önemli 
adımı. 

 � Kurulan 3 Gölge Meclisin katılımcısı olan kadınlara verilen eğitimlerle bilgi 
birikimleri güçlendirilirken lobicilik ve savunuculuk alanında başarılı olanlar 
siyasete yakınlaştı.

 � Aktif siyasetteki kadınlarla gölge meclis üyeleri arasında bir diyalog köprüsü 
kuruldu.

 � Bulgaristan ve Türkiye’deki gölge meclis üyeleri, çalışma ziyaretleri 
kapsamında hem birbirlerini tanıma, hem de uygulamadaki benzer ve farklı 
yönleri anlama fırsatı yakalarken, aralarındaki iletişimin de temelleri atıldı.

 � Gölge meclis üyelerinin çoğunluğu, projede kazandıkları becerilerle siyasete 
aktif katılım planları yapmaya başladı.

 � Gölge meclislerin kurulduğu belediyeler, bu meclislere sahip çıkarken, kimi 
zaman üyelerin katılımı için ulaşım ayarladı, kimi zaman da toplantılar için 
ücretsiz salon tahsis ederek, bu yapılanmaya destek oldu. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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MEDYA ÖĞRENİYORUM
Proje Adı

Kültürlerarası ve Siyasi Diyalog için Vatandaş Medyası

Projenin Yürütücüsü
Bürgerhaus Bennohaus, Arbeitskreis Ostviertel e.V. - Almanya

Projenin Ortakları
YOUTHART Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği - Türkiye

European Youth4Media Network e.V. - Almanya

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
145.952,45 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye

Münster - Almanya

YouthArt Derneği olarak kapasitemizi 
güçlendirdiğimiz, yeni proje fikirleriyle 

gençler arasında AB-TR diyaloğunu daha da 
ileriye taşıdığımız bir deneyim oldu. 

Murat Akbıyık, YouthArt Derneği Başkanı 
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 ρ Almanya’nın Münster kentinde faaliyet gösteren 
Bürgerhaus Bennohaus’ın yürüttüğü medya merkezinin 
bir benzerini Türkiye’de kurmak, 

 ρ STK’ların, gençlerin, gençlik çalışanlarının ve kültür 
faaliyetleri yürüten örgütlerin medya konularındaki 
kapasitelerini geliştirmek,

 ρ Vatandaş medyacılığı konusunda bilgi ve beceriyi 
derinleştirmek için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Düzenlenen konferanslarla yüzlerce gence ulaşıldı ve 
İstanbul’da kurulan Toplum Medya Merkezi aracılığıyla, 
Avrupa’da sıkça karşımıza çıkan vatandaş medyacılığının 
Türkiye’de tohumları atılmış oldu.

MESAJ
Katılımcı, çeşitlilik ve ifade özgürlüğüne dayanan vatandaş 
gazeteciliğinin AB ve Türkiye’de yaygınlaşmasına zemin 
oluşturacak yenilikçi medya sistemleri geliştirilmeli. Biz 
hepimiz bunun için çalışmaya hazırız!

 � İstanbul’da Medya Toplum Merkezi kuruldu.

 � Proje kapsamında düzenlenen 4 uluslararası eğitici eğitimine katılan 22 
genç, medya eğitmeni sertifikası aldı. Bu genç eğitmenlerin yarısından 
fazlası halihazırda kazandıkları becerileri yeni adaylara aktardıkları eğitimler 
veriyorlar.

 � Almanya ve Türkiye’de düzenlenen 3 konferansa 200’ün üzerinde genç 
katılarak vatandaş medyacılığı konusunda bilgilendi.

 � Eğitim alan gençlerin sahaya inip çektiği haber videoları da proje sitesinden 
geniş kitlelere ulaştırıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

MEDYA

VATANDAŞ MEDYASI

GENÇLİK
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SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ HER YERDE
Proje Adı

İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemler

Projenin Yürütücüsü
Kolektif Bilinç Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Balik Arts - Birleşik Krallık

Projenin Süresi
14 ay

Projenin Bütçesi
116.906,97 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İzmir - Türkiye

Londra - Birleşik Krallık

Proje sonunda, sivil topluma yönelik gönüllü çalışmanın 
önemini bir kez daha kavradık. Bu anlamda Sivil Toplum 
Diyaloğu Programı çok önemli bir program. Yapılan her 

proje sonrasında, AB yolunda atılması gereken çeşitli 
adımlar olduğunu ve bunun zaman alacağını görüyoruz. 

Yudum Cura, Proje Koordinatörü
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Türkiye’de ve İzmir’de özellikle kadına yönelik şiddetin 
artması projenin çıkış noktası oldu. 
 ρ Sözel, duygusal ve ekonomik şiddeti tanımlamak,
 ρ Bunun dile getirilmesindeki sıkıntıları bertaraf etmek,
 ρ STK ve gönüllüleri bu alanda daha aktif kılmak için yola 

çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Proje kapsamında düzenlenen ve seyircilerin aktif katılımıyla 
gerçekleştirilen forum tiyatro gösterimleri belli başlı aktiviteler 
arasında yer aldı. İngiltere merkezli Balik Arts Vakfının 30 
gönüllüyle gerçekleştirdiği tanıtım filmiyse, elde ettiği 
sonuçlar bakımından örnek bir çalışma oldu. Ayrıca proje 
kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük STK çalıştayı, bu alanda 
hizmet veren kurumların farkındalık ve kapasite artırımına 
katkısı bakımından dikkat çekti.

UNUTULMAZ ANLAR
Forum Tiyatro uygulamaları süresince yüz yüze yapılan anket 
görüşmelerinde özellikle orta yaş üzeri kadınların kendilerine 
eşleri tarafından uygulanan şiddeti (ekonomik, sözel, duygusal 
ve fiziksel) anlatma ihtiyacı ve çıkış yolu aramaları proje ekibini 
çok etkiledi. 

Forum Tiyatro gösterimlerinde çocukların ve gençlerin 
coşkusu ve katılım isteği çok özel anlar yaşanmasına neden 
oldu. Bu çalışmalar sonucunda şiddetin yaş ile doğru orantılı 
arttığı, çocukların bunu ailelerinden görerek öğrendiği 
görüldü. 

 � Proje ortağı ülkelerde STK’lar ve yerel yönetimlerle iletişim ve işbirliği 
geliştirme ortamı kuruldu. Ortak internet sitesi üzerinden çalışmalar 
yürütüldü.

 � İzmir’de faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve işbirliği 
ortamının geliştirilmesine yönelik bir çalıştay düzenlendi. Katılımcılar, 
Kolektif Bilinç Derneğini ilk başvuru merkezi konumunda görüp proje fikri ya 
da bir faaliyet oluşturma sürecinde aramaya başladı.

 � İnsan hakları ihlalleri konusunda toplumda farkındalık yaratan ve İzmir 
Karabağlar’da 5 mahallede düzenlenen Forum Tiyatro gösterilerine 1500’ün 
üzerinde izleyici katıldı. İzleyicilerle konuya yönelik yüzyüze anketler yapıldı.

 � Proje kapsamında hazırlanan tanıtım filmi sosyal medya üzerinden on 
binlerce kişiye ulaştırıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

İNSAN HAKLARI
İHLALLERİ

KADINA KARŞI ŞİDDET

FORUM TİYATRO

ŞİDDETE HAYIR
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KADIN HAKLARIYLA İNSAN OLMAK
Proje Adı

Kadın Hakları

Projenin Yürütücüsü
Avrupa Birliği’ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Simultania Liechtenstein, Verein zur Förderung von Menschen mit 

Behinderungen und deren Umfeld - Avusturya 

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
104.178,73 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Adana - Türkiye

Viyana - Avusturya

Seminerlerde soru cevap şeklinde yapılan bilgi alışverişleri ile seminer sonunda 
avukatlara birebir aktarılan sorunları dinlerken, proje hazırlama aşamasında 
belirleyebildiğimiz kadın hakları ihlalleri ve eşitsizlik durumlarının çok daha 

derin olduğunu gördük. Öğrendiğimiz acı durumun yanı sıra eğitimlere gelen 
kadınların birçoğu imza atmaktan korktukları/çekindikleri gerekçesi ile katılımcı 

formlarını imzalayamadı, fotoğraflarının çekilmemesini rica etti veya çoğu 
fotoğraf çekilirken yüzlerini gizlemeyi tercih etti. 

Feride Demir, Proje Koordinatörü
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KADIN HAKLARI

GÖÇ

İNSAN HAKLARI

MAĞDURİYET

TOPLUMSAL CİNSİYET

Kadınlara yönelik hak ihlallerinin, şehirlere  göçün artmasıyla 
doğru orantılı olarak arttığı gözleniyor. 

Adana’nın en büyük ikinci ilçesi olan 422 bin nüfusa sahip 
ve kente göç ile gelen halkın ilk yerleşim yeri olma özelliği 
taşıyan Yüreğir ilçesindeki kadınların uğradığı hak ihlallerini 
önlemek/azaltmak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Eğitimlere katılan kişiler, projenin kapanış konferansında 
tekrar bir araya geldi. Her katılımcının kadın haklarına saygı 
gösterme konusundaki kararlılığı ve eğitimler ile edindikleri 
bilgileri mutlaka kullanacaklarını ifade etmeleri projenin en 
değerli çıktısı oldu.

ORTAKLIK
Proje ortağı, Avusturya’daki uygulamaların Türkiye’ye taşınması 
için etkili yöntemler geliştirdi. Projenin yürütülmesi için kendi 
binasında yer tahsis eden iştirakçi Yüreğir Belediyesi, projenin 
ardından çalışmaların sürdürülmesi için derneğe ofis tahsisi 
konusunda desteklerini sürdürüyor.

MESAJ
Kadın hakları bir eğitim ve bilinçlenme meselesi olup, aynı 
anda ve topyekün işlenirse beyinlere kazınabilir. Aksi halde 
yapılan projeler kızgın tavaya düşüp bir anda buharlaşan su 
damlaları gibi kalır.

 � Proje iştirakçisi Yüreğir Belediyesinin desteğiyle ilçede önder ve girişken 
nitelikli 1159 kadına ve 549 erkeğe insan hakları ve toplumsal cinsiyet 
konularında eğitimler verildi. Bölgede, toplumsal cinsiyet perspektifi 
güçlendirildi.

 � Proje kapsamında düzenlenen eğitimler Yüreğir ilçesindeki yoksul mahalleler 
için bir ilk niteliği taşıdı. Eğitim alan kişilerin insan hakları ve kadın hakları 
konusunda farkındalığı artırıldı, hakları ihlal edildiğinde izleyecekleri yola 
dair detaylı bilgilendirme yapıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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SAĞLIKLI YAŞAM HERKESİN HAKKI
Proje Adı

Kanser Kaderimiz Olmayacak

Projenin Yürütücüsü
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) - Türkiye

Projenin Ortakları
Ljubav na djelu, Udruga Roditelja Djece Oboljele od 

Malignih Bolesti - Hırvatistan

Projenin Süresi
12 ay

Projenin Bütçesi
125.052,29 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, 
Erzurum, Eskişehir, Konya, Elazığ, Zonguldak, 

Kayseri, Muğla, Bolu, Edirne - Türkiye
Zagreb - Hırvatistan

12 ay boyunca yüzlerce kilometre yol kat ederek 15 ilimizde yüzlerce 
hastamıza ulaşmayı, konferanslar aracılığı ile binlerce kişiyi kanser ve 
korunma yolları hakkında bilinçlendirmeyi, yüz binlerce kişiye ise basın 
organları aracılığı ile ulaşmayı başardık. Çünkü biz LÖSEV olarak mutlu 
bir ülke yaratmak için çalışıyor, herkesin de bu amaç uğruna üzerine 

düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz.
Hülya Ünver, Proje Koordinatörü
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 ρ Kanser ile mücadele eden kişiler veya hasta yakınlarını, 
bu zorlu mücadelede neler ile karşılaşacakları, hakları ve 
talep edebilecekleri konusunda bilgilendirmek,

 ρ Lösemi ve kanserle mücadele eden ailelere maddi, 
manevi, sosyal ve psikolojik destek sağlamak,

 ρ Toplumun her kesimini kanser, kanserden korunma 
yolları ve hasta hakları konusunda bilinçlendirmek,

 ρ Avrupa’daki örneklerden yola çıkarak, kamuoyu 
oluşturmaya yönelik kanserle mücadelede reform 
hareketlerine katkı sağlamak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Projenin en güçlü yanı toplumsal bilinçlendirme çalışmaları 
oldu. Seminerlere katılan hasta ve yakınları, hakları konusunda 
edindikleri bilgileri aktif olarak kullanacaklarını ve bu sayede 
kendilerini daha güçlü görmeye başladıklarını dile getirdiler. 

ORTAKLIK
Proje kapsamında LÖSEV ve Hırvatistan’daki ortağı arasında 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi. Kurulan diyalog hem proje 
süresince hem de proje tamamlandıktan sonra etkin bir 
şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Karşılıklı ziyaretlerde 
dernekler birbirlerinden iyi uygulama örneklerini aldıklarını 
dile getirdi. LÖSEV’in 2000 yılından beri hizmet veren LÖSANTE 
Lösemili Çocuklar Hastanesindeki tedavi başarısı, imkanları ve 
kullanılan medikal cihazlar ve sağlanan sosyal imkanlar Hırvat 
ortağa tedavi konusunda ışık tuttu.

MESAJ
Sağlıklı yaşa, kansere yakalanma durumunda haklarını bil ve 
hakların doğrultusunda hareket et!

KANSERLE MÜCADELE

HASTA HAKLARI

SAĞLIK

 � Kanser, korunma yolları ve hasta hakları konularında 16 seminer düzenlendi.

 � 3500’den fazla kişiye doğrudan bilgilendirme yapıldı.

 � TV ve radyo programlarına katılarak yerel ve ulusal düzeyde bilgilendirme 
çalışmaları gerçekleştirildi.

 � Hasta hakları konusunda öneri paketleri hazırlanarak ilgili kamu kurumlarıyla 
paylaşıldı.

 � Proje sonunda, konferanslara katılan kişilerin yüzde 85’i, kanser, korunma 
yolları ve özlük hakları konusunda yeterli bilgi edindiğini belirtti.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

24



BAŞKALARININ GÖZÜNDEN
Proje Adı

Seyirler

Projenin Yürütücüsü
CRT St Blaise - Fransa

Projenin Ortakları
Görsel Sanatlar Merkezi Derneği (GÖRSEM) - Türkiye

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
169.089,83 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Paris, Orléans, Toulouse, Marsilya, Nice - Fransa

İstanbul, Ankara, Nevşehir - Türkiye

Bugün her zamankiden daha fazla birbirimizi tanımaya 
ihtiyacımız var. Bu da ancak kültürel anlayışın geliştirilmesi 
ile mümkün kılınabilir. Hepimiz aynı değerleri paylaşıyoruz. 

Birbirimizden öğrenecek daha çok şeyimiz var.
Erica Letailleur, Proje Koordinatörü
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ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Türk Geleneksel Sahne Sanatları Merkezinde tamamen kültürlerarası ve 

dinlerarası diyaloğa adanmış çok renkli bir sezon geçirildi. Bu doğrultuda, 
uluslararası bir kongre gerçekleştirildi ve bir tiyatro oyunu yazılıp sahneye 
konularak binlerce insana ulaşıldı. Fransa ve Türkiye’de düzenlenen, gölge 
oyunu gibi atölye çalışmalarıyla karşılıklı kültür diyaloğu inşa edildi. 

 � Proje kapsamında sahneye konulan Köroğlu isimli tiyatro oyunu farklı 
toplumlara ulaşmaya devam edecek. Atölye çalışmasında yazılan diğer 
bir oyun da bağımsız bir tiyatro olan Monolog Étrangers tarafından 
icra edilecek. Eylül 2016’dan itibaren Paris ve Ankara arasında yeni bir 
kültürlearası atölye sezonu başlayacak.

Paris ve Kapadokya’da yıllardır birlikte çalışan CRT St Blaise 
Fransız-Türk tiyatro ekibi, toplumlar arasında özellikle 
inançlar ve yaşam biçimine yönelik bazı yanlış anlaşılmalar 
olduğunu farketti. Proje, bu sorunlara çözüm bulmak 
ve tiyatro etkinlikleri yoluyla Fransa-Türkiye arasındaki 
kültürlerarası diyaloğu geliştirmek amacıyla yola çıktı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Tiyatro oyununun yaratılma sürecine uluslararası sanatçıların 
da katılması son derece verimli ve etkileyici oldu. Pek çok 
sanatçı oyuna katkıda bulunmak için beklenenden çok daha 
fazla bir gönüllülük gösterdi. Fransız sanatçılar, oyunu Türkçe 
oynamak için ısrar ettiler ki bu da oldukça beklenmedik fakat 
çok da başarılı bir sonuç doğurdu. 

MESAJ
Kültür, farklılıklar ve bu farklılıkların getirdiği zenginlik 
diyaloğun tamamlayıcı öğeleridir.  

KÜLTÜRLERARASI

TİYATRO

SANAT

ŞİİR
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OKULDA BİRİZ
Proje Adı

Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
Centro Studi ed Iniziative Europero Onlus (CESIE) - İtalya

Projenin Süresi
17 ay  

Projenin Bütçesi
152.229,78 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye
Palermo - İtalya

Uluslararası bir projede çalışmak, projeyi başarıyla 
yürütmek ve sonlandırmak son derece yoğun bir takım 

çalışmasının sonucudur. Bu yoğun çalışma kişisel olarak 
özveri, farklılıklara saygı ve disiplin becerilerimizin 

gelişmesine de katkı sağladı. 
Nurdan Doğanay, Proje Koordinatörü
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Engelli ayrımcılığının önlenebilmesi ve bu yönde kalıcı 
bir farkındalık yaratılabilmesi için doğal gelişim gösteren 
çocuklarla erken yaşlarda çalışmak ve ayrımcılığı önlemek 
üzere yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Saha çalışması, yarının sosyal bilincini oluşturacak ve bunu 
geleceğe taşıyacak öğrencilerle bir arada bulunmak ve onlara 
bireysel farklılıklarla nasıl yaşanabildiğini aktarmak açısından 
çok etkili oldu. 

ORTAKLIK
 � Eğitim sistemimizde olan uygulamaları engellilik ve 

engellilere yönelik ayrımcılık bağlamında gözlemleme 
olanağı bulundu. 

 � Genel eğitim veren okullarda farklı engel türlerinden 
öğrencilerin sisteme nasıl entegre olduğu gözlemlendi. 
İyi örnekleri görmek, Türkiye’deki ihtiyaçları tespit etmek 
adına ışık tuttu. 

 � Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde 
yürütülmesi, planlanan sınıf içi aktivelerin sorunsuz olarak 
yürütülmesini sağladı. 

 � Sabancı ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinin projeyi 
sahiplenmesi ile sınıf içi etkinliklerin plana uygun 
tamamlanması sağlandı. Öğrenciler yakın zamanda 
karşılaşacakları iş hayatlarında kendilerine önemli katkısı 
olacak deneyimler edindiler. Proje ekibinde yer alan ve 
uzun süredir engellilik konusunda çalışan uzman ekip ile 
çalışma imkanı bularak kendilerinden çok şey öğrendiler. 

MESAJ
2007 yılında imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Konvansiyonu hepimize önemli yükümlülükler 
getirmektedir. Ancak ayrımcılık ve özelde engelli ayrımcılığı 
yasaların da ötesinde, insani olarak ortadan kaldırılması 
gereken bir durumdur. Bu çabada eğitimin yeri ve önemi 
yadsınamayacak derecede büyüktür. 

FARKINDALIK

EĞİTİM

ENGELLİLİK

AYRIMCILIK

 � Proje ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler aracılığıyla eğitim müfredatları ve 
ilgili uygulamalar yerinde incelendi.

 � AB ülkeleri ve Türkiye müfredatları engelli ayrımcılığı açısından karşılaştırıldı 
ve elde edilen sonuçlar ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla paylaşıldı. 

 � Engelli ayrımcılığı ile mücadelenin erken yaşta okulda başladığı inancıyla 
sınıf içi aktiviteler ve materyaller geliştirildi.

 � Pilot okullarda ilkokul düzeyinde öğrencilerle ayrımcılıkla mücadele 
çalışmaları gerçekleştirildi.

 � Proje aktiviteleri sayesinde engelli ayrımcılığını önleme yönünde önemli bir 
yol kat edildi. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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ÖZGÜRLÜĞÜM
Proje Adı

Özgürlüğüm

Projenin Yürütücüsü
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) - Türkiye

Projenin Ortakları
Worldview Impact Foundation - Birleşik Krallık

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
148.500,00 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Eskişehir - Türkiye 

Londra - Birleşik Krallık

Çocukla iletişimde oyunun gücünü bir kere daha kavramama ve koşullar ne olursa olsun bir çocuğun sadece ilgiye 
ihtiyacı olduğunu anlamama neden oldu. Beni daha güzel şeyler yapmaya teşvik etti. Geçmişte ne yapmış olursa 
olsun bir yetişkinle doğru iletişime geçince, ona doğru yolların kapılarını açınca oradan geçmeye çabalamasına 

tanık olmak büyük mutluluk verdi. 

Beni çok mutlu eden anılardan biri bir annenin söylediği şu sözler oldu: “Çocuğum çok hırçındı, anlaşamıyorduk 
sürekli didişiyorduk ama sizin öğrettiklerinizi yapmaya başladıktan sonra ilişkimiz değişti, artık ona karşı çok 
daha anlayışlıyım. Meğerse biraz sevmek, biraz sarılmak ve azıcık oyunla ikimiz de mutlu olabiliyormuşuz.”

Şaşırdığım şeylerden bir tanesi annelerin çoğunun çocuklarını nasıl seveceklerini tam olarak bilmemeleri oldu. 

Elbette çocuklarını seviyorlar ama bazen sıkı sıkı sarılmanın gücünü, ona değer verdiğini gösteren çok küçük bir 
hareketin nasıl olumlu sonuçlar doğuracağını kendilerine defalarca hatırlatmamız gerekti. Birçoğu çocuk şarkısı 

bilmiyordu. Çalışmalarımız ilerledikçe ve sonuçlarını görmeye başlayınca mutluluğumuz katlanarak çoğaldı. 
Aybike Yurtsever Guşa, Proje Koordinatörü
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ÖZGÜRLÜK

MUTLULUK

SEVGİ

HER ŞEY MÜMKÜN

ÇABA

TOÇEV’e daha önce gerçekleştirdikleri bir projenin basın 
toplantısında yöneltilen “Siz de çocuk vakfısınız, cezaevinde 
annesinin yanında kalan çocuklarla ilgileniyor musunuz? 
Onların da desteğe ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz?” 
sorusu projenin temelini attı. 

Bu farkındalığı takip eden dönemde oluşturulan projede: 
 ρ Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte yaşayan 0- 6 

yaş çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak, 
 ρ Çocukların enerjilerini doğru kullanabilecekleri oyun 

alanları geliştirmek,  
 ρ Annelerin çocuklarıyla olan diyaloglarını ve davranış 

biçimlerini güçlendirmek için yola çıkıldı.  

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Ceza infaz kurumlarında görevli olan kişilerin İstanbul’da 
düzenlenen eğitime katılması ve proje ekibinin her ay 
gerçekleştirdiği saha çalışmaları örnek etkinliklerden oldu. 
Proje ekibi sahada olmadan, kişilerin hayatlarına dokunmadan 
yapılanların gerçek faaliyet olamayacağını düşünüyor.

ORTAKLIK
İngiltere’ye düzenlenen çalışma ziyaretinde ceza infaz 
sistemleri hakkında bilgi alındı. Projenin İngiliz ortağı da 
Türkiye’de gerçekleşen çalışmalara tanıklık etti.

 � 17 bin 850 km yol katedilen projede, yedi ceza infaz kurumu her ay düzenli 
olarak ziyaret edilerek çocuğu ile birlikte kalan anneler ve infaz ve koruma 
memurlarına bir dizi eğitim verildi. Toplam 10 ay gibi kısa bir sürede çocukla 
etkili iletişim, toplumsal uyum becerisi, şiddetin gelişime olumsuz etkileri 
gibi birçok alanda gerçekleştirilen bu eğitimlerden 68 anne, 610 çocuk, 364 
infaz ve koruma memuru faydalandı. 

 � Bu eğitimlerin daha çok hükümlü anneye ve ceza infaz memuruna 
ulaşmasını sağlamak için “Anne Destek Grubu Eğitim Programı, Anne El 
Kitabı” ve “Ceza İnfaz Memurları Çalışan Destek Grubu Eğitim Programı El 
Kitabı” basıldı ve dağıtıldı.

 � İki infaz kurumunda çocuklar için oyun parkı yapıldı. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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HEP BİRLİKTE!
Proje Adı

Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi

Projenin Yürütücüsü
Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) - Türkiye

Projenin Ortakları
LUNARIA - İtalya 

Projenin Süresi
15 ay

Projenin Bütçesi
140.790,00 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara - Türkiye

Roma - İtalya

Avrupa ve Türkiye toplumlarının etkileşimini hedeflerken tabi ki biz de 
etkileşimde bulunduk ve proje ortağımız olan örgüt başta olmak üzere 

alanlarında uzman örgütlerden çok şey öğrendik.

Benzer bir projeyi bir daha yapsak, gençlik bilgilendirmesi alanında 
çalışan örgüt temsilcilerini belirli periyotlarda, çevrimiçi araçları 

kullanarak bir araya getirmek ve paylaşımda bulunmalarını sağlamak 
isterdik. 

Öyküm Bağcı, Proje Koordinatörü
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 ρ Hem bir devlet yönetim biçimi olarak hem de diğer 
mekanizmaların yönetim biçiminde eşit söz hakkına 
vurgu yapan demokrasi kültürünün yaygınlaştırılmasına 
destek vermek,

 ρ Demokratikleşme sürecinin en önemli katalizörlerinden 
olan sivil toplum değerlerinin önemine dikkat çekmek, 

 ρ İtalya ve Türkiye’den sivil toplum katılımı, politik reformlar 
ve mevzuat, insan hakları konularında çalışan gençlik 
örgütlerine deneyim ve bilgi paylaşımı yapabilecekleri 
imkanlar sağlamak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
17- 18 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen AB Türkiye 
Diyalog Konferansı ve STK Fuarına 10 gün gibi kısa bir sürede 
500’ün üzerinde başvuru alındı.

ORTAKLIK
Proje süresince karşılıklı bir öğrenme süreci vardı. Özellikle sivil 
toplum diyaloğu ve lobi faaliyetleri konusunda her iki örgüt 
için de çok faydalı paylaşımlar oldu.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Projenin ilk aylarında Eurodesk Temas Noktası üyeleriyle gerçekleşen odak 

grup toplantılarına Türkiye’nin 7 bölgesinden 100’ün üzerinde gençlik 
örgütü katıldı. Bu toplantılarda Türkiye’de gençlik bilgilendirmesi alanındaki 
mevcut durum analizi ve haritalama çalışması yapıldı .

 � Her birine 30 gençlik örgütünün katıldığı 2 kapasite geliştirme eğitimi 
düzenlenerek, bu alandaki bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması sağlandı.

 � Toplam 12 STK’dan temsilcilerin katıldığı İtalya ve Brüksel’e düzenlenen 
çalışma ziyaretleriyle, Avrupa’daki örnek çalışmalar incelendi. 

 � İyi Örnekler Atölye Çalışması ve STK Fuarında 24 adet iyi örnek projesi 100’ün 
üzerinde STK’ya ulaştırıldı. 

 � Proje sayesinde tanışmış olan kuruluşlar birlikte Avrupa Birliği değerlerini 
yaygınlaştırabilecekleri proje girişimlerinde bulunmaya başladı. 

GENÇLİK

ORTAK DEĞERLER

KATILIM

GELİŞİM

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
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ŞİDDETE HAYIR DE!
Proje Adı

Şiddete Karşı Kadınlar Ağı

Projenin Yürütücüsü
NOTUS - İspanya

Projenin Ortakları
Türk Sosyal Bilimler Derneği - Türkiye

Kadın Dayanışma Vakfı - Türkiye 
Fondazione Giacomo Brodolini -  İtalya 

SURT - İspanya

Projenin Süresi
15 ay 

Proje uygulama sürecinde, kadına karşı şiddetin farklı 
coğrafyalarda ne kadar yaygın olduğunu görmek çok 
üzücüydü. Ancak bunun engellenmesi için bir şeyler 

yapıyor olmak da bir o kadar gurur vericiydi.
Rachel Palmen, Proje Koordinatörü

Projenin Bütçesi
145.872,03  Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara - Türkiye

Rome - İtalya
Barcelona - İspanya
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 ρ STK’lara AB mevzuatı ve uygulamalarını tanıtmak ve 
kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı araçlar sunmak, 

 ρ Kadına yönelik şiddetin karakteristik özellikleri 
konusunda bilgi birikimini artırmak, 

 ρ İtalya, İspanya ve Türkiye arasında kadına yönelik şiddetin 
önlenmesiyle ilgili politikalar ve eylemlerin paylaşımını 
çoğaltmak,

 ρ Karar vericilerle STK’lar arasındaki diyaloğu güçlendirmek 
için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Düzenlenen eğitimler ve çalıştaylar, gerçekçi ve pratik 
çalışmalar üretilmesi bakımından en önemli etkinlikler oldu. 
Ortaya çıkan veriler hazırlanan eğitim kitinde kullanıldı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ve 
kadına karşı şiddet alanında çalışan STK’ları bir araya getiren 
kapanış konferansında, şiddetle mücadele için bir portal 
kurulması kararı alındı.

ORTAKLIK
Proje tam anlamıyla bir işbirliği ortamı içinde ve tüm ortakların 
etkin katılımıyla yürütüldü.

MESAJ
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek işbirliği ve 
ortaklıklarla daha fazla hayat kurtarılabilir. 

 � İspanya, İtalya ve Türkiye’de şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik geniş 
kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ulusal raporlar ve araştırma sonuçlarına bağlı 
politika önerilerini de içeren karşılaştırmalı bir rapor çıkarıldı.

 � Şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar için bir 
eğitim kiti hazırlandı.

 � Politika yapıcılar ile şiddet mağduru kadınları bir araya getiren bir çalıştay 
düzenlenerek, tarafların birbirini dinlemesine zemin oluşturuldu.

 � Proje kapanış konferansının ardından sanal kaynak ve şiddet mağduru 
kadınlar için Toplum Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar yapıldı. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

KADINA KARŞI
ŞİDDETLE MÜCADELE

POLİTİKA ÖĞRENMEK

KADIN HAKLARI

FARKINDALIK

KANITA DAYALI POLİTİKA
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YAŞLI HAKLARI VE AB
STANDARTLARINDA YAŞLI

BAKIM HİZMETLERİ
Proje Adı

Yaşlı Hakları ve AB Standartlarında Yaşlı Bakım Hizmetleri

Projenin Yürütücüsü
Yörük Türkmen Kültürüne Hizmet, ilim, Sağlık, Eğitim, Araştırma,

Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (YÖRTÜRK) - Türkiye

Projenin Ortakları
Centro Studi ed Iniziative Europero Onlus (CESIE) - İtalya 

Fundació Campus Arnau D’escala - İspanya

Projenin Süresi
13 ay

Projenin Bütçesi
155.641,77 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara - Türkiye
Palermo - İtalya

Girona ve Barcelona - İspanya
Bonn - Almanya

Projeye başlamadan önce hiç yaşlanmayacak 
olduğumu düşünürken gerçeklerle yüzleşmek 

benim için çok etkileyici oldu. 
Rasim Canatan, Proje Koordinatörü
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 � Gündüz bakımı, süreli bakım, sosyal faaliyetler, gençlerle entegrasyon gibi 
yaşlı bakımında önemli yenilikçi yöntemler geliştirildi ve yaşlılara yönelik 
nitelikli alternatif bakım ve destek hizmetleri konusunda duyarlılık artırıldı. 

 � AB standartlarında hizmet verebilmek için İspanya, İtalya ve Türkiye’de 
araştırma ve analiz yapıldı. 

 � Yaşlı hakları ve bakım hizmetleri alanındaki iyi uygulamaları görmek üzere 
İspanya, İtalya ve Almanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlendi. Elde edilen bilgi 
ve deneyim düzenlenen seminerlerle ilgili kurum ve personel ile paylaşıldı ve 
daha çok kişiye ulaştırılmak üzere bir kitapçıkta derlenip, dağıtıldı.

 � Bu alanda etkin aktörlerin bir araya geldiği bir çalıştayda, yaşlı hakları, bakımı 
ve hizmetleri alanında yol haritası hazırlandı. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarınca hazırlanan ve amacı her 
yerde insanların güvenli ve saygın şekilde yaşlanmalarını 
ve toplumda bütün haklara sahip birer vatandaş olarak 
yaşamaya devam etmelerini garanti etmek olan Uluslararası 
Yaşlanma 2002 Eylem Planı, projenin çıkış noktasıdır. 

Bu doğrultuda;
 ρ Hızla yaşlanan ülkemizde yaşlılara yönelik sosyal 

politikaları AB standartlarına ulaştırmak, 
 ρ Sosyal açıdan korunmaya muhtaç yaşlıların haklarını 

savunmak, 
 ρ Yaşlı bakım hizmetleri konusunda AB standartlarını 

ülkemizde hakim kılmak için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
TRT Haber’de yayınlanan Benim Avrupalı Kentim belgeseli 
için YÖRTÜRK Huzurevinde yapılan çekimler, huzurevinde 
kalan misafirlerin kendilerini değerli ve önemli hissetmelerini 
sağladı. 

ORTAKLIK
Proje süresince Türkiye, İspanya, İtalya’dan ortaklar birbirlerine 
çalışma disiplini ve kültürel diyalog kapsamında katkılarda 
bulundu.

MESAJ
Yaşlıların sosyal entegrasyonunu ve sağlıklı yaşlanmasını 
sağlamak mümkün. 

AB STANDARTI

YAŞLI HAKLARI

SAĞLIKLI YAŞLANMA

YAŞLI BAKIMI
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SİYASETTE KADIN İÇİN BİRLİKTEYİZ
Proje Adı

AB-TR Siyasette Kadın Sivil Ağı

Projenin Yürütücüsü
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) - Türkiye

Projenin Ortakları
Conseil pour la Justice, l’Égalité et la Paix (COJEP) - Fransa

Forum of European Muslim Youth and Student 
Organisations (FEMYSO) - Belçika

Projenin Süresi
13 ay

Projenin Bütçesi
158.673,44 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Brüksel - Belçika

Strazburg - Fransa
İstanbul - Türkiye

Kadınların siyasete katılımı, tüm dünyada benzer engeller ile 
karşılaşıyor. Bunlar arasında karar mekanizmalarında kadın 
sayısının azlığı, siyaset mekanizmasının erkek egemen oluşu 
gibi hususların ön planda olduğunu gördük. Kadınların siyasi 

haklarını tüm dünyada çok geç elde etmiş olduğunu görmek bizi 
çok şaşırttı.

Sezen Güngör, Proje Koordinatörü
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KADIN

SİVİL TOPLUM

SİYASET

STRATEJİ

AĞ KURMA

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Düzenlenen çalıştay ve sonrasında sonuçların değerlendirildiği 
sempozyum en önemli proje etkinliklerinden biri oldu. Çalıştaya 
katılan farklı sivil toplum temsilcileri, kadın ve siyaset konularında 
tartışıp ortak bir stratejide anlaştı.

Proje kapsamında geliştirilen Kadın ve Siyaset Eğitim Müfredatını 
online ders olarak vermek için çalışmalar devam ediyor. Projenin 
katkısıyla oluşturulan ağ ile de siyaset dışında farklı konularda 
farklı kuruluşlarla ortaklık geliştirilmesi hedefleniyor.   

ORTAKLIK
Projede ortaklar birbirinden çok şey öğrendiklerini ifade etti. 
Yürütücü kurum KADEM yetkilileri, Fransız ortaklarından 
suküneti, devamlılığı ve sabrı, Belçikalı ortaklarından kararlılığı, 
sürekliliği, azmi ve uzun vadeli planlamayı öğrendiklerini 
dile getirdi. Öte yandan kendilerinin de ortaklarına çoklu 
düşünmeyi, anlık sorunları çözmeyi, pratikliği öğrettiklerini 
düşünüyorlar.

 ρ Siyasette ve karar verici pozisyonlarda kadın sayısını 
artırmak,

 ρ Kadının siyasete katılımının önündeki engelleri 
kaldırmak,

 ρ Sivil toplumu bu alanda bir araya getirip bir ağ 
oluşturmak ve aktif katılım stratejileri geliştirmek için yola 
çıkıldı.

MESAJ
Kadınların siyasette daha fazla yer alması için engellerin 
kaldırılması gerekiyor ve sivil toplum da bu konunun takipçisi.

 � Türkiye ve Avrupa’dan 6’şar STK’nın katılımıyla siyasette kadın katılımını 
artırmak için çalışacak bir ağ kuruldu.

 � Kadının siyasette daha çok yer almasına yönelik bir strateji dokümanı ve 
eğitim müfredatı geliştirildi.

 � Kadınlara siyasete katılım çağrısı yapan farkındalık çalışmaları yapıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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DAHA ŞEFFAF TÜRKİYE 
Proje Adı

Daha Şeffaf Türkiye 

Projenin Yürütücüsü
Sayıştay Denetçileri Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Transparency International - Danimarka 

Transparency International - İrlanda
Uluslararası Şeffaflık Derneği - Türkiye

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
166,525.17 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Ankara - Türkiye
Kopenhag - Danimarka

Dublin - İrlanda
Milano - İtalya 

Çocuklara verilen etik eğitimleri konusunda 
çok iyi geri dönüşler aldığımızdan dolayı 

bu alandaki çalışmalarımızı derinleştirmek 
istiyoruz.

Ebru Yalçın Canatan, Proje Koordinatörü 
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Yolsuzluk, şeffaflık ve etik konularında toplumsal yozlaşmaya 
neden olan nedir sorusuna yanıt bulmak üzere yola çıkıldı. 

Proje kapsamında yolsuzlukla mücadelede şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik konularında iyi uygulama mekanizmalarının 
oluşturulması ve bu şekilde siyasi reformların 
gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Projenin öne çıkan faaliyetlerinden biri etik eğitimleri oldu. 
Etik eğitimleri ile toplumun neredeyse her kesiminden farklı 
hedef gruplara ulaşıldı. Bunlardan zihinlerde en çok yer eden 
eğitim, 5 yaş grubuna verilen etik lideri eğitimiydi.

ORTAKLIK
Projenin yabancı ortaklarından Danimarka dünyanın en 
şeffaf ülkesi olarak katılım gösterdi. Bu yüzden Türkiye 
ve diğer ülkeler için idoldü. Örneğin Danimarka’da ihbar 
mekanizmalarıyla ilgili hiçbir çalışmanın olmadığı çünkü ihbar 
edilecek çok az olay olduğu bilgisi diğer tüm ortakları şaşırtan 
bir olay oldu. İştirakçilerden İtalya’nın koşullarının Türkiye’ye 
daha çok benzediği görüldü. İrlanda ise tüm bu uygulamaların 
ortasında yer aldı. 

MESAJ
Daha şeffaf Türkiye ile büyüyen AB!

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Danimarka, İtalya ve İrlanda’ya düzenlenen çalışma ziyaretleriyle 

yolsuzluğun önlenmesindeki mevzuat, STK, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ortak çalışmaları, iyi uygulama örnekleri ve vatandaşa yönelik çalışmalar ile 
vatandaşın bu konudaki tutum ve davranışları incelendi. 

 � Toplumun her kesiminden bireyin yolsuzlukla mücadele konusundaki algı 
düzeyini ve beklentilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir durum 
analizi çalışması yapıldı. 

 � Yolsuzluğun önlenmesi ve ihbarcının korunması konusunda 2 çalıştay 
düzenlendi. 

 � İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri, kamu kurumu yetkilileri, yerel yönetim 
ve STK temsilciliklerine ve gönüllü vatandaşlara Etik Liderliği eğitimi ve etik 
lideri sertifikası verildi. 

 � Şeffaflık Çağrı Merkezi hizmeti yürütüldü. 

 � Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir kamu spotu hazırlandı. 

BİLGİ

ETİK

ERDEM

AKIL

YOZLAŞI
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Engelli hakları alanındaki STK’ların, savunuculuk çalışmalarını 
değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu izleme ve raporlama kapasitesinin 

bulunmadığını düşünerek bu projeyi bu eksikliğe yanıt olacak şekilde 
kurgulamışken, projenin uygulama aşamasında profesyonel insan 
kaynağından yönetim ve organizasyona daha bir çok alanda farklı 
becerilere de ihtiyaç duyulduğunu gözlemledik. Çalışmalarımız ve 

ortaklıklarımız bu alanlarda devam edecek.
Bülent Avcılar, Proje Koordinatörü

HERKES FARKLI HERKES EŞİT!
Proje Adı

Engelli Ayrımcılığı İle Mücadelede İzleme

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) - Türkiye

Projenin Ortakları
Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad 

Física de la Comunidad de Madrid (ASPAYM) - İspanya
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) - Türkiye

Projenin Süresi
15 ay

Projenin Bütçesi
151.433,89 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, İstanbul - Türkiye

Madrid - İspanya
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 � Engelli ayrımcılığı izleme, belgeleme ve raporlama alanında 15 STK’nın 
kurumsal kapasiteleri geliştirildi.

 � Engellilere karşı ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışan 15 STK’nın 
katılımıyla bir platform oluşturuldu.

 � 30 engelli hakları savunucusu ayrımcılıkla mücadele için izleme, belgeleme 
ve raporlama için kullanabileceği araç ve yöntemler konusunda eğitildi.

 � Engelli Ayrımcılığı İzleme, Belgeleme ve Raporlama Kitapçığı basıldı ve bu 
alanda çalışan aktörlere ulaştırıldı.

 � BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Training Manual on Human Rights ve 
Human Rights Training: A Manual on Human Rights Training Methodology 
yayınları Türkçe’ye çevrilerek, bu konuda çalışma yürütenlere yeni bir kaynak 
kazandırıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Engelli hakları alanında çalışan STK’larla işbirliği kurmak 

ve savunuculuk konusunda kapasitelerinin gelişimine 
katkı sağlamak, 

 � Engelli hakları alanında çalışan STK’lara ve onların 
savunucularına izleme ve raporlama yapmaları için 
gerekli araçları sağlamak,

 � Bu amaçla düzenlenen eğitimlerle kapasitelerini 
güçlendirmek için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Yıllardır engelli hakları alanında çalışan ve savunuculuk yapan 
STK’ların ayrımcılıkla ilgili gerçekleştirilen eğitimlerde mevcut 
kapasitelerini değerlendirmeleri ve savunuculuk alanında 
kendilerini daha ileriye taşımalarına zemin hazırlandı.

ORTAKLIK
Proje sözleşme dosyasına göre resmi olarak üç ortak kuruluş 
tarafından yürütülmesine rağmen aslında projenin paydaşları 
çok daha fazlaydı. Çünkü projenin en önemli faaliyeti ve 
öncül koşulu engelli hakları alanında çalışan 15 STK’dan 
oluşan bir platform oluşturmak ve tüm faaliyetleri birlikte 
yürütmekti. Dolayısıyla bu 15 STK da projenin birer ortağı 
oldu ve kazanımlarını kendi alanlarına taşımak üzere projeyi 
sahiplendi.

MESAJ
Engelli bireyler sadece sosyal korumaya muhtaç kişiler 
değil ayrımcılığın ve dışlanmanın önemli muhatabıdır aynı 
zamanda. Bu nedenle engelli bireylere dair yürütülecek 
program ve projeler sadece kamu eliyle değil bunun bizzat 
öznesi olan engelli bireyler ve onların STK’ları tarafından da 
yürütülmelidir.

İZLEME - RAPORLAMA

ENGELLİ HAKLARI

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

SİVİL TOPLUM

SAVUNUCULUK
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BİLİNÇLİ KATILIMCI GENÇLİK
Proje Adı

Gençlik Katılımı İçin İşbirliği

Projenin Yürütücüsü
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) - Türkiye

Projenin Ortakları
The Intercultural Communication and Leadership School - İtalya 

Zeytinburnu Belediyesi - Türkiye
Bağcılar Belediyesi - Türkiye

Projenin Süresi
12 ay

Projenin Bütçesi
149.956,22 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye

Bradford - Birleşik Krallık
Roma - İtalya

Brüksel - Belçika

Proje; analiz, hızlı karar alma, organizasyon 
yapma, ekip yönetme, risk yönetimi, stres 

yönetimi kabiliyetlerimizi geliştirdi ve bunların 
hepsini bir arada tecrübe etmiş olduk.

WALD Proje Ekibi
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GENÇLİK

KATILIMCI YAKLAŞIM

SİVİL TOPLUM

AKADEMİ

 ρ Gençlerin karar alma sürecine katılımını artırmak,  
 ρ Bu amaçla geliştirilen AB politikaları konusunda 

Türkiye’deki STK’lar ve yerel yönetimlerin farkındalığını ve 
bilgi düzeyini geliştirmek,

 ρ AB ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak 
iyi uygulamaları paylaşmak, 

 ρ Tüm ortak ve katılımcıların yerinde ve uygulamalı 
faaliyetlerle birlikte gençlik katılımı hakkında 
kapasitelerini geliştirmek, 

 ρ Politikacıların ve yerel yöneticilerin proje faaliyetleri 
aracılığıyla edinecekleri tecrübe sayesinde farklı bir 
vizyona sahip olmalarını sağlamak, 

 ρ Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak için yola çıkıldı.  

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Bu projenin en önemli unsuru gençlerin kendisi tarafından 
yönetilmesi oldu. 

ORTAKLIK
Proje, yardımlaşma, anlayış, hoşgörü içerisinde yürütüldü ve 
projenin amacına uygun faaliyetler kapsamında bilgi alışverişi 
gerçekleşti.

MESAJ
Gençlere daha çok şans verilmeli.

 � Gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde katılmasına katkıda 
bulunabilmek için düzenli aralıklarla gençlere ve yerel yöneticilere yönelik 
eğitim faaliyetlerinin yapılacağı bir Gençlik Akademisi kuruldu. 

 � Gençlik Katılımı Eğitimleri, Çalıştaylar ve Gençlik Zirvesi düzenlenerek, farklı 
yaş grupları konu hakkında bilgilendirildi.

 � Gençlik katılımı konusunda anket çalışmaları yapıldı ve araştırma raporu 
hazırlandı. 

 � AB ve Türkiye’de Gençlik Katılımını aktif hale getirebilmek adına E- 
Parlamento kuruldu.

 � Brüksel,  Londra ve İstanbul’a karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenerek iyi 
uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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KADINLARIN ETKİN KATILIMI 
İÇİN YEREL FIRSATLARIN 

GÜÇLENDİRİLMESİ
Proje Adı

Kadınların Etkin Katılımı için Yerel Fırsatlar 

Projenin Yürütücüsü
Fondazione Giacomo Brodolini - İtalya

Projenin Ortakları
Kadın Çalışmaları Derneği - Türkiye

Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - Türkiye 
Associazione Comitato Pari o Dispare - İtalya

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
160.950,43 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, Hatay - Türkiye

Roma - İtalya

Projenin kişisel yaşamlarımızdaki en büyük etkisi 
muhtemelen ortaklarımızla tanışmak, beraber 

çalışmak ve başarılı bir işbirliğinin yanı sıra güçlü bir 
dostluk kurmak oldu. 

Adela Pintea, Proje Koordinatörü
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 � Türkiye’de kadınların karar alma süreçlerine ilişkin izlenim ve görüşlerinin 
derlendiği toplantılar yapıldı. 

 � Hatay’da STK’lara yönelik kapasite geliştirme seminerleri düzenlendi. 
Seminer sonuçlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için özel eğitim 
kitleri oluşturuldu. 

 � Hatay, Samandağ, Arsuz ve İskenderun Belediyeleri tarafından imzalanan bir 
protokol ile, kadınların yerel düzeyde aktif katılımı için bu belediyelerle ve 
kadın kuruluşlarıyla ileride kurulacak işbirliği için bir çerçeve oluşturdu. 

 � İki farkındalık kampanyası düzenlendi. Bunlardan ilki Hatay Büyükşehir 
Belediyesi ile kadın danışma/dayanışma merkezleri ve kadın sığınma evi 
kurulması, diğeri de Samandağ Belediyesi ile sahildeki büfelerden en az 
birinin evde üretim yapan kadınlara ürünlerini satmaları amacıyla ücretsiz 
olarak tahsis edilmesi için yürütüldü.  

 � Ortaklar arası deneyim paylaşımı için ziyaretler düzenlendi.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 ρ AB ve Türkiye’deki STK’lar arasındaki işbirliği ve ağı 

güçlendirerek kadınların karar alma süreçlerine katılımına 
odaklanmak, 

 ρ Politika süreçleri ve aktif vatandaşlığın önemi konusunda 
kamuoyunda farkındalığı artırmak, 

 ρ Yerel yönetimlerin yanısıra kadın hakları konusunda 
çalışan ulusal ve yerel STK’ları da sosyal politikaların 
planlanması ve uygulanması sürecine dahil etmek için 
yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Yerel yönetime kadınların etkin katılımını artırmak için Hatay 
Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Arsuz Belediyesi 
ve İskenderun Belediyesi başkanlarının imzaladığı protokol 
projenin en önemli kazanımlarından biri oldu.

ORTAKLIK
Proje ortaklarının kadın hakları savunuculuğunun yanı sıra 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilgi ve tecrübe 
paylaşımı bu süreçte oldukça faydalı oldu. 

MESAJ
Kadınların yerel düzeyde karar alma sürecine katılımı çok 
önemli ve toplumlar kadınları siyasi, sosyal ve ekonomik 
düzene dahil ederek sahip olacakları avantajların farkına 
varmalı.

KADIN HAKLARI

KATILIM

İŞBİRLİĞİ

PROTOKOL
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BU MİRAS HEPİMİZİN
Proje Adı

Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasının Ortaya
Çıkarılması ve Savunulması

Projenin Yürütücüsü
Hrant Dink Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
Europa Nostra - Hollanda

Projenin Süresi
17 ay

Projenin Bütçesi
171.943,65 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Kayseri - Türkiye

Araştırma sürecinde ekip çalışmasının ve sahaya dönük yapılan 
araştırmanın önemini anladık. Sahada ise Kayseri sakinleri ile, 

özellikle merkezden uzak ilçe ve köylerde yerleşik olan kimselerle 
kurduğumuz iletişim ilham verici oldu. Kayseri’de ve diğer 

illerde çalışmalar yapmaya devam etmek için cesaretlendirici 
bir süreçti.

Zeynep Oğuz, Araştırmacı
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TARİH

SAHİPLENME

YÜZLEŞME

KAMUSALLIK

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK

YOLA ÇIKARKEN
Hrant Dink Vakfı, Türkiye’deki Ermeniler ve Türkiye 
coğrafyasında yaşamış farklı inanç gruplarının kültürel mirasını 
araştırıp bunu etkileşimli bir haritaya dönüştürmek üzere yola 
çıktı.

2014 yılında Vakfın kendi imkanlarıyla ve sınırlı kaynaklarla 
başlattığı araştırma, 2015 yılı itibariyle Sivil Toplum Diyaloğu 
Programının katkısıyla büyüyüp gelişerek Türkiye’nin çok 
kültürlü mirasını kapsamlı ve detaylı bir envanterini ve bu 
envanterin harita yolu ile görselleştirilmesini kapsayan bugünkü 
halini aldı. 

2015 yılı içinde pilot bölge olarak belirlenen Kayseri’de bu 
sürecin ilk ve önemli adımı atılmış oldu.

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Projeye doğrudan olmasa da dolaylı yoldan önemli katkılarda 
bulunan birçok kişi oldu. Öğrenci, bağımsız araştırmacı ve 
fotoğrafçılar ya da memleketine özel ilgi besleyen kimi kişiler karşılık 
beklemeden özveriyle bilgi, malzeme, emek, deneyim ve zamanlarını 
paylaştılar. Kayseri’de kültürel miras alanında faaliyet gösteren kamu 
kurum ve kuruluşlarının çalışmaya gösterdiği ilgi ve ileriye dönük 
işbirliği önerileri proje ekibini çok mutlu etti. Bugün dünyanın dört bir 
yanında yaşayan, kendisini Kayserili olarak nitelendiren Ermenilerden 
gelen duygu dolu teşekkür notları da çok anlamlı oldu. 

ORTAKLIK
Europa Nostra ile kurulan ortaklık, kültürel miras alanında yetkin 
ve profesyonel işler yapan bir kurumun iç işleyişine vakıf olabilmek 
açısından önemliydi. Proje etkinlikleriyle her iki kurumun da 
profesyonel iletişim ağları gelişti. Kayseri saha araştırmasının beraber 
yürütüldüğü Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) ile Ermeni Mimar 
ve Mühendisler Derneği (HAYCAR) sahada ve sonrasında yayının ortaya 
çıkarılmasında projenin asli bir parçası oldu. 

 � Düzenlenen çalıştaylarla Avrupa’daki kültürel mirasın korunması konusunda 
iyi uygulama örnekleri incelendi.

 � Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlarımızın sözlü sanatlarına ilişkin 
örnekler toplanarak dokümantasyonu oluşturuldu.

 � Proje sonunda düzenlenen basın toplantısıyla, elde edilen sonuçlar 
kamuoyuyla paylaşıldı.

 � Türkiye’nin çok kültürlü mirasını yansıtan bir interaktif online kültür haritası 
oluşturuldu. Haritanın, kullanıcılardan gelen öneri, katkı ve düzeltmelerle 
büyüyüp gelişmesi öngörüldüğünden dolayı ara yüzü de bu şekilde 
tasarlandı. Haritanın olabildiğince geniş kullanıcı çevrelerine yayılması 
amacıyla çalışmalar devam ediyor. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

MESAJ
Kültürel mirasın tanımlanması, korunması, benimsenmesi 
ve yaşatılması süreçleri birbirinden ayrılmaz bir bütün 
oluşturuyor. 
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ENGELLERDEN BAĞIMSIZ
YAŞAMA HAKKIM

Proje Adı
Bağımsız Yaşam Ağı

Projenin Yürütücüsü
European Network on Independent Living (ENIL) - İrlanda

Projenin Ortakları
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK) - Türkiye

Centre for Independent Living - Bulgaristan

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
148.716,23 Avro  

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Dublin - İrlanda

Ankara, İstanbul - Türkiye
Sofya - Bulgaristan

Brüksel - Belçika

Bağımsız Yaşam Türkiye için yeni bir kavram, ancak engellilikle ilgili meseleleri yatay 
kesen, dolayısıyla özellikle hak temelli çalışan STK’ları yakından ilgilendiren bir 

kavram. RUSİHAK olarak Bağımsız yaşam kavramını diğer STK’lara tanıtmak için 
planlarımız ve bu konuda bir devam projesi yazma hedefimiz var.

Yeşim Kara, Proje AsistanıSevgi Hilton, RUSİHAK Proje Koordinatörü 
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 ρ Engelli bireylerin bağımsız yaşama hakkını desteklemek, 
 ρ Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 

19. Madde’si hakkında Türkiye sivil toplumunda 
farkındalığı artırmak,  

 ρ Avrupa düzeyinde bağımsız yaşam ve toplumsal yaşama 
katılımla ilgili elde edilmiş bilgi, deneyim ve ağları 
Türkiye’deki lider bir sivil toplum hareketine aktarmak, 

 ρ Engelliler için bağımsız yaşam felsefesini genişletmek,
 ρ Norveç, Belçika, Bulgaristan ve  İngiltere’de sıkça görülen 

bağımsız yaşam savunuculuğu kavramını Türkiye’ye 
taşımak, yeni savunucuları eğitmek ve harekete 
geçirmek, bu alanda aktivistler yetiştirmek üzere yola 
çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Bağımsız Yaşam Yaz Okulu ile birçok genç aktiviste, Birleşmiş 
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile ilgili bu alanda yetkin 
kişilerden teorik ve pratik düzeyde bilgi alma fırsatı sunuldu. 
Yaz Okulu hem katılımcılar hem de konuşmacılar açısından 
öğretici ve dinamik bir deneyim oldu.

ORTAKLIK
Özellikle ENIL’in  konu hakkındaki yetkinliği ve bir sivil toplum 
örgütü olarak profesyonelliği, iş yapım sürecinde, hem 
Proje ekibini hem de RUSİHAK’ı teknik olarak güçlendirdi ve 
kapasitesini geliştirdi. Ayrıca başta Kapka olmak üzere CIL 
Sofya’daki meslektaşların Bağımsız Yaşam tecrübeleri çok 
öğretici ve yol gösterici oldu. 

MESAJ
Bağımsız Yaşam istisnasız her bireyin hakkı. Bu hak engelli 
bireyler için Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile 
güvence altına alındı. Türkiye bu sözleşmeyi imzalamış olmakla 
birlikte Bağımsız Yaşam felsefesi konusunda atması gereken 
pek çok adım bulunuyor. Bunun için politika yapıcıların, hak 
temelli çalışan STK’lar ve engelli bireylerin tartışma ve politika 
üretme sürecine aktif olarak katılması sağlanmalı.

 � Bağımsız Yaşam ve Engellilik Hareketi üzerine bir dizi farklı etkinlikle 
konunun aktörleri  bir araya getirilerek ortak anlayış geliştirildi.

 � İstanbul’da 30 üyenin katıldığı üç günlük yaz okulu düzenlenerek, birlikte 
çalışma dinamikleri oluşturuldu.

 � Brüksel ve Sofya saha ziyaretlerinde bağımsız yaşam felsefesi incelendi ve bu 
konudaki ana kaynaklar Türkçeye çevrildi.

 � Türkçe Bağımsız Yaşam web sitesi oluşturuldu (http://ilnet.enil.eu/tr/).

 � Karar vericiler ve bürokratlara yönelik lobi faaliyetleri düzenlendi. 

 � Bağımsız Yaşam ve Kurumsuzlaştırma Kılavuzu hazırlandı ve ilgili aktörlere 
ulaştırıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

AKTİVİZM

CESARET

ÖZGÜRLÜK

ENGELLİ

TABAN HAREKETİ

BAĞIMSIZ YAŞAM
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YAŞLI BAKIMINDA İYİ 
UYGULAMALARDA TÜRKİYE 

OLARAK BİZ DE VARIZ!
Proje Adı

Yaşlı Bakımı İçin İyi Uygulamalar Ağı

Projenin Yürütücüsü
Sistem ve Jenerasyon Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
IMECE Women’s Centre - Birleşik Krallık

Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles 
Lernen e.V. - Almanya

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
119.552,10 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, Eskisehir, Konya - Türkiye

Londra - Birleşik Krallık
Bonn - Almanya

Yerel ve uluslararası alanda proje geliştirme 
ve uygulama becerilerimiz gelişti. 

Gürkan Akçaer, Proje Koordinatörü
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 ρ Yaşlı bakımı alanında gerçekleştirilen projelerdeki 
deneyim ve gözlemler çerçevesinde bu alanda yeniden 
ele alınması gereken hususları belirlemek,

 ρ Almanya ve İngiltere’deki iyi uygulamaları Türkiye’deki 
yaşlı bakım merkezlerindeki uygulamalar ile 
karşılaştırmak ve eksiklikleri tespit etmek,

 ρ Yaşlı ihmal ve istismarı ile zorlayıcı davranışları 
engellemek, 

 ρ Aktif yaşlanma, yaşlı bakımı ve engellilik konularında iyi 
uygulama örneklerini Türkiye’ye taşımak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Proje, yurtdışı deneyimi olmayan yaşlı bakım personeli 
ve yöneticilerinin İngitere ve Almanya çalışma ziyaretine 
katılmaları ve benzer çalışmaları yerinde görmelerine imkan 
sağladı. Katılımcıların  kurumlarında proje ile elde ettikleri 
tecrübelerini eğitmen olarak paylaşmaya devam etmesi, 
projenin en önemli kazanımları arasında yer alıyor. 

İLERİYE DÖNÜK ADIMLAR
Proje, hibe faydalanıcısı derneğe olan güvenin gelişmesini 
sağladı. Sivas Kamu Hastaneleri Birliği benzer bir projeyi 
Sivas’ta uygulamak için kendilerinden bilgi talep etti. Ayrıca 
TİGEM, Gazi Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ortaklığında 
geliştirilen ve Hippoterapi yöntemi ile tedaviyi öngören yeni 
bir projede derneğe ortaklık teklif etti.

Keçiören Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
içerisinde Yaşlı Bakımı ve Gönüllülük konularında çalışmalara 
devam ediliyor.

 � Düzenlenen etkinliklerle yurtdışındaki iyi uygulamaların proje illerindeki 
merkezlerde uygulanması ve anlaşılması sağlandı.

 � Yaşlı bakım personeli ve yöneticiler yurtdışı çalışma ziyaretleri vasıtasıyla iyi 
uygulamaları yerinde görme fırsatı elde etti.

 � Yaşlı bakımına yönelik olarak videoları da içeren bir eğitim seti hazırlanarak 
farklı kişilere de ulaşılması sağlandı. 

 � Proje çıktıları 81 ildeki yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili kuruluşlara gönderildi. 

 � Yaşlı Bakımında İyi Uygulamalar Ağı adlı bir sosyal medya grubu 
oluşturularak alandaki deneyimlerin paylaşılması için zemin oluşturuldu.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

YAŞLI BAKIMI

DİYALOG

AKTİF YAŞAM

ENGELLİ

KAMU-STK İŞBİRLİĞİ

İSTİSMAR
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BİRLİKTE DAHA İYİ
Proje Adı

Her Şey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Gençlik Birliği Derneği (TGBDER) - Türkiye 

Projenin Ortakları
Partners Foundation for Local Development (FPDL) - Romanya

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları 
Merkezi (CIES) - Türkiye

Projenin Süresi
14 ay 

Projenin Bütçesi
131.046,90 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara - Türkiye

Bükreş - Romanya

Bu projeyle Türkiye’de ve Romanya’da ortak çalışmalar 
yapabileceğimiz pek çok kuruluşla bağlantı kurduk, birbirimizi daha 

yakından tanıdık. Gençlik ve engellilik alanında çalışan bir sivil toplum 
çalışanı olarak hem daha etkin bir savunuculuk donanımı hem de 

karma engel gruplarıyla çalışma tecrübesi kazandım. 
Elif Serbest, Proje Koordinatörü
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 ρ Engelli hakları ile ilgili farkındalığı artırmak ve engelli 
gençlerin toplumsal yaşama dahil edilmesini sağlamak 
için gençlik örgütlerine kapasite kazandırmak,

 ρ Engelliler alanında çalışan STK’lara genç temsilciler 
aracılığıyla hak temelli izleme ve savunuculuk becerileri 
kazandırmak,

 ρ İşbirliği yapma fırsatı bulamamış genç gönüllüler 
aracılığıyla engellilik alanında sürdürülebilir bir diyalog 
kurulmasını sağlamak, 

 ρ Farklı engel gruplarından STK temsilcisi gençler ile 
engelsiz STK temsilcisi gençlerin hak savunuculuğu 
konusunda güç birliği yapmasını sağlamak, 

 ρ Türkiye-Romanya ekseninde engelli haklarının dünü, 
bugünü ve yarını üzerinden karşılaştırmalar yaparak iyi 
örnekleri paylaşmak ve çoğaltılmasına öncülük etmek 
için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Alanlarında uzman engelli ve engelsiz eğitmenler tarafından 
düzenlenen savunuculuk eğitimleri, katılımcılarda 
gözlemlenen olumlu tutum ve yaklaşım değişimi sebebiyle 
projenin örnek etkinliklerinden biri oldu. Peşpeşe 
gerçekleştirilen 6 eğitimde, 120 genç, engelli hakları 
savunucusu olarak yetiştirildi. 

ORTAKLIK
Proje ortaklarına özellikle engelli haklarına insan hakları 
perspektifi kazandırmak adına katkıda bulunuldu. Multumesc 
(Teşekkürler), bu süreçteki ilişkiyi en güzel özetleyecek 
Romence kelime.

MESAJ
Engelli bireylerin toplumsal katılımını artırmak için yasal 
düzenlemelerin iyileştirilmesi, bu düzenlemelerin uygulanması 
konusunda daha özenli olunması ve  taraf olunan Birleşmiş 
Milletler Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Sözleşme 
kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
gerekiyor. Bunu da sağlamanın yolu, güçlendirilmiş ve genç 
potansiyelini doğru kullanan bir sivil toplum…

 � 6 eğitim ile 120 engelli ve engelsiz genç STK gönüllüsüne engelli hakları ve 
savunuculuk konusunda eğitimler verildi. 

 � Proje kapsamında verilen eğitimlere 800‘e yakın başvuru alındı. Türkiye’de 
engelli ve engelsiz gençleri bir araya getiren ilk program olması nedeniyle 
eğitimler büyük ilgi gördü. 

 � Birlikte Daha İyi sloganıyla engelli ve engelsiz gençlerin bir araya getirildiği 
bir gençlik kampı düzenlendi.

 � Engelli Hakları konusunda bir kitapçık hazırlandı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

GENÇ KATILIM

SİNERJİ
HAK TEMELLİ

SAVUNUCULUK

KAPASİTE GÜÇLENDİRME

GÜÇ BİRLİĞİ
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HAZİNELERİN KİLİDİNİ AÇ 
Proje Adı

Hazinelerin Kilidini Aç

Projenin Yürütücüsü
Platform AGORA, Active Communities for Development Alternatives - Bulgaristan

Projenin Ortakları
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği- Türkiye

Projenin Süresi
21 ay

Projenin Bütçesi
108.274,84 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Bursa - Türkiye

Sofya - Bulgaristan

Her iki ortak da projeye katılanların içlerinde yatan 
hazinelerin kilidini açmak için çaba ve kaynaklarını 

seferber etti. Zihniyet, tutum ve insan doğası. Böylece 
birbirlerini hem içlerinde yatan hazineleri aramaya hem 
de bunu farkettiklerinde değerini  bilmeye teşvik ettiler. 

Kremena Hristova, Proje Koordinatörü
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Siyasi kriterlere ilişkin AB politikalarının yürürlüğe konması 
ve uygulanması  konusundaki bilgi ve tecrübenin,  yeni üye 
devlet gözüyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye aktarılması için yola 
çıkıldı. Süreç ana hatlarıyla insan kaynakları ve gelişimi, bilgi 
artırımı ve paydaşların (bireyler ve kurumlar) kapasitesinin 
geliştirilmesi üzerine kuruldu. 

YOLA ÇIKARKEN

ORTAKLIK
Birlikte gerçekleştirilen etkinliklerin en iyi sonucu, proje 
ortakları arasında kurulan güven oldu. Organizasyon yapısı ve 
işleyişi çok farklı olan ortakların birlikte çalışmayı öğrenmesi 
biraz zaman aldı. İki ayrı ülke ve kültürün başarılı bir ortaklık 
yürütebilmesi için ilk andan itibaren birbirlerine karşı açık 
olmaları ve karşılıklı bilgi paylaşımına istekli olmaları büyük 
önem taşıyor.

MESAJ
Hazinelerin kilidini aç, değerini bil ve takdir et!

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Türk STK’larının AB’nin ayrımcılıkla mücadele ve kültürel haklar politika ve 

uygulamalarıyla ilgili bilgisi ve uzmanlığı artırıldı. 

 � Uygulamalı sivil katılım araç ve modelleri Türk STK’lara tanıtıldı. 

 � Kültürel çeşitlilik konusunda yerel/bölgesel farkındalık artıldı ve kültürlerarası 
diyalog geliştirildi. 

 � Proje ve finansman programı konusunda 6 çeşit bilgilendirme materyali 
üretilerek Türkiye’deki STK temsilcilerine dağıtıldı. 

 � Türkiye’den 20 katılımcı 4 günlük bir çalışma ziyaretine katıldı ve insan 
hakları ve ayrımcılık alanında önde gelen Bulgar kurumlarının temsilcileri ile 
bir araya geldi. 

 � Bursa’da 80 katılımcıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında AB 
mevzuatı ve kültürlerarası diyalog konusunda sorular gündeme getirildi ve 
projenin faaliyet planı tanıtıldı. Mayıs 2016’daysa Sofya’da ikinci yuvarlak 
masa toplantısı düzenlenerek elde edilenler masaya yatırıldı. Çalışmalar 
sonucunda katılımcılardan alınan geri bildirimler, kültürlerarası diyalog ve 
ayrımcılık konusunda yüksek bir bilgi seviyesine erişildiğini gösterdi. 

 � AB Yolunda Zorluklar konusunda bir yayın ve bir iyi uygulamalar el kitabı 
bastırıldı.

AB POLİTİKALARI

GÜVEN

KAPASİTE
KÜLTÜRLERARASI

DİYALOG

PAYLAŞIM
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KADINLARIN İŞ HAYATINDA 
YÖNETİM POZİSYONLARINA 

ULAŞMASI İÇİN SİVİL TOPLUM AĞI 
Proje Adı

İş Hayatında Eşit Haklar ve Kadın Liderler 

Projenin Yürütücüsü
SINDNOVA Istituto per lo Studio dell’Innovazione e delle Transformazioni 

Produttive e del Lavoro - İtalya

Projenin Ortakları
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) - Türkiye

Fondazione Giacomo Brodolini - İtalya
Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azineda (AIDDA) - İtalya

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
123.874,05 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye

Roma - İtalya

Proje, STK’ların toplumsal hayatta gerçekten önemli değişikliklere imza atabileceğini 
ve hatta birey olarak bizim de bu değişikliklerin içinde yer alabileceğimizi gösterdi. AB 
fonlarıyla gerçekleştirilen bu tür projeler ortak sorunlar etrafındaki deneyim ve bilgi 

paylaşımının önünü açıyor. Bu anlamda projeyi uygularken bir STK olarak parçası 
olduğumuz tartışmaların ve yereldeki STK’larla ortak çalışmaların karar vericiler ve 

politika yapıcılar üzerinde etkili olduğunu gösterdi. 
Michela Cirioni, Proje Koordinatörü
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ÖRNEK ETKİNLİKLER
Projenin öne çıkan etkinliklerinden biri düzenlenen eğitimler 
oldu. Türkiye’den özel sektör ve sendika temsilcilerinin katıldığı 
eğitimlerde katılımcılara kadınların yönetim kadrolarında 
görevlendirilmeleri için atılabilecek adımlara dair pratik ve 
teorik bilgi aktarıldı.

Öte yandan Avrupa’da düzenlenen yuvarlak masa toplantıları, 
İtalya ve Türkiye’den STK’ların bir araya gelerek işyerinde 
kadınlara eşit haklar tanınması ve daha fazla kadının 
yönetici kadrolarında yer almasına dair etkili görüş alışverişi 
gerçekleştirebildikleri bir zemin hazırladı.

 ρ İşyerinde cinsiyet eşitliği ve kadınların yönetici 
pozisyonlarında yer alması konusunda iyi uygulamaları 
paylaşmak,

 ρ İtalya ve Türkiye’de STK’lar arasında farklı ve benzer 
yaklaşımları öğrenmek ve paylaşmak,

 ρ Bu konuda sendika temsilcilerinden elde edilen geri 
bildirimleri değerlendirmek üzere yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ORTAKLIK
Düzenlenen koordinasyon ve izleme toplantılarının yanısıra 
online video bağlantılarıyla proje ortakları arasında çok yakın 
ve etkin bir çalışma gerçekleştirildi. Bu sayede ortakların proje 
etkinliklerinde bilfiil rol alması ve deneyimlerini etkinliklere 
yansıtması sağlandı.

MESAJ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yönetici 
kadrolarına ulaşması için daha çok kadına imkan tanınması, 
kurumsal, yasal ve gönüllülük temelli anlaşmalar da dahil tüm 
politikaların ortak bir sinerjide birleşmesini gerekiyor. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Avrupa’da düzenlenen yuvarlak masa toplantıları, sendika temsilcilerinden 

STK çalışanlarına, akademisyenlerden özel sektör temsilcilerine birçok kişiyi 
aynı masa etrafında bir araya getirdi.

 � Haziran 2015’de düzenlenen eğitim programına katılan Türkiye’den sendika 
temsilcileri kazanımlarını ortak eğitimlerle meslektaşlarına iletmeye başladı.

 � Türkiye ve Avrupa mevzuatı birbiriyle karşılaştırılarak Türkiye için örnek bir 
rapor hazırlandı.

TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

KADIN

EŞİTLİK

YÖNETİM KURULU

İŞYERİ
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DEMOKRASİ İÇİN MEDYA,
MEDYA İÇİN ETİK!

Proje Adı
Medya Etiği

Projenin Yürütücüsü
Arı Hareketi Toplumsal Katılım ve Gelişim Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Reportrar Utan Granser - İsveç 

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
113.313,00 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye
Stockholm - İsveç

İsveçli ortağımızla yürüttüğümüz iletişim 
bana farklı kültürden biriyle iş yapma ve 

birlikte çalışma deneyimi kattı. 
Ayşegül Başer, Proje Koordinatörü
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Proje, demokrasinin güçlü bir unsuru olarak medyanın 
katılımcı ve etik bir perspektifle hareket etmesine destek 
olmak üzere yola çıktı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Proje, kapanış toplantısında farklı siyasi görüşlere sahip 
gazeteci ve akademisyenleri bir araya getirdi ve açık bir 
tartışma ortamına zemin hazırladı.

ORTAKLIK
Kültürel farkındalık gelişti ve farklı siyasi ve kültürel dinamikleri 
anlama şansı yakalandı. 

MESAJ
Medya etiği alanında hem medya mensuplarını hem de 
öğrencileri güçlendirecek çalışmalara destek olunmalı 
ve özellikle gazeteciler için sınır ötesi işbirliği imkanları 
geliştirilmeli.

 � İkisi İstanbul’da, ikisi Stockholm’de olmak üzere toplam 4 seminer çalışması 
düzenlenerek, ilgili aktörler biraraya getirildi. Panel tartışmalarının da yer 
aldığı bu çalışmalarda, Medya Etiği Projesinin nihai çıktısı olan kitabın temel 
kavramları geliştirilerek ele alındı. 

 � Düzenlenen yurtdışı ziyaretiyle Avrupa Birliği’nde medya etiği konusundaki 
iyi uygulamalar yerinde incelendi.

 � Türkiye ve AB’deki medya kuruluşları ve STK’lar arasında bir ağ oluşturularak, 
bu alandaki diyaloğun sürdürülmesi için etkili bir zemin oluşturuldu. 

 � Proje kitapçığı çıkarılarak medya kuruluşları ve çalışanlarına dağıtıldı. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

MEDYA

KATILIM

ETİK

PAYLAŞIM

DEMOKRASİ
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İŞYERİNDE İNSAN HAKLARI

Proje Adı
İşyerinde İnsan Hakları

Projenin Yürütücüsü
Stichting Transnationals Information Exchange - Hollanda

Projenin Ortakları
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) - Hollanda 

Birleşik Metal İşçileri Sendikası - Türkiye

Projenin Süresi
16 ay 

Projenin Bütçesi
176.803,40 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye

Amsterdam - Hollanda

İnsanların meslektaşlarını tanımak istediğini, bununla gerçekten 
ilgilendiklerini gördük. Fakat asıl ilginç olan çok ufak bir yönlendirmeyle bu 

insanların diyaloğu kendi kendilerine başlatmış olması. Eğer bu durumu 
sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirecek olursak, ufacık bir 

başlangıçla birçok kişi şimdiden iletişime geçti, bilgi ve deneyim paylaşmaya 
başladı. İşte bu nedenle, diyaloğun süreceği konusunda oldukça pozitif 

düşünüyorum.
Marten Van den Berge, Proje Koordinatörü
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 � Hollanda ve Türkiye’de işyerinde insan hakları üzerine iki uluslararası çalıştay 
düzenlendi.

 � Türkiye’de mevcut durumun analizi ve strateji geliştirmeye yönelik bir 
çalıştay düzenlendi. Türkiye’deki çalışma koşulları AB standartları ile 
karşılaştırıldı, geliştirilme ihtiyacı bulunan hususlar ile ilgili tedbirler ve 
bunun uluslararası düzeyde nasıl desteklenebileceği belirlendi. 

 � İşçi haklarıyla ilgili farkındalık artırıcı dört farklı yayın hazırlandı.

 � Türkiye ve Hollanda’da kamuoyu kampanyaları düzenlendi. 

 � Karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlendi. Bu ziyaretler sırasında bir araya gelen 
sendika üyelerinin çalıştığı metal şirketlerindeki koşullar karşılaştırılırken işçi 
sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamalar yerinde incelendi.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
Hem ortak sorunları hem de ortak işverenleri olduğu için aynı 
fabrikanın farklı ülkelerdeki işçilerini bir araya getirmenin 
uluslararası dayanışma ve işbirliği açısından etkili olacağı ve 
doğal bir dayanışma ortamı yaratacağı fikriyle yola çıkıldı. 
Çalışma standartları ve kurumsal hesap verebilirlik ile ilgili 
AB mevzuatının ve düzenlemelerinin etkin bir şekilde 
uygulanması hedeflendi. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Çok uluslu metal şirketlerinin farklı ülkelerdeki fabrikalarında 
çalışan işçilerin birbirini tanıması, diğer fabrikadaki çalışma 
koşullarını gözlemlemesi, bu projenin doğrudan faydalanıcıları 
olan işçiler için en önemli faaliyetler oldu. 

ORTAKLIK
Ortaklar daha önce de birlikte çalışmışlardı. Projeyi birlikte 
tasarladılar ve bu anlamda örnek bir çalışma gerçekleştirdiler. 
Hiyerarşik bir yaklaşım yerine tercih edilen yatay ilişki ile tüm 
süreç gerçek bir işbirliği ile tamamlandı. 

MESAJ
Şirketlerin uluslararası boyutta bir araya gelmesi ve birlikte bir 
şeyler yapması mümkün. Ancak bunun işçiler seviyesinde de 
yaşanması için çalışanların birbirini desteklemesi ve iletişim 
içinde olmaları gerekiyor.  

İNSAN HAKLARI

MESLEKTAŞ

ÇALIŞMA  STANDARTLARI

SENDİKACILIK

DAYANIŞMA
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YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
YOLUNDA

Proje Adı
Yayınlama Özgürlüğü Yolunda

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Svenska Förlaggareföreningen - İsveç

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
151.854,67 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, İzmir, Trabzon, 

Van, Diyarbakır - Türkiye 
Brüksel - Belçika

Stockholm - İsveç

Proje süreci bana Avrupa Birliği’nin politikalarını, yapısını ve 
işleyişini daha iyi anlama olanağı verdi. AB gündemini takip 

alışkanlığı ve yayıncılıkla ilgili diğer konularda da AB’nin 
sunduğu desteklerden faydalanabilecek bir altyapı kazandırdı. 

Proje, uluslararası ortaklıklar kurma ve uluslararası düzeyde 
organizasyonlar yapma deneyimi kazanmamızı da sağladı. 

Yonca Cingöz, İletişim Yöneticisi
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 ρ Yayınlama özgürlüğü alanında AB hukuki çerçevesi ve 
politikalarını anlamak ve bunu paydaşlarla paylaşmak,

 ρ Yerelde yayıncılığın sorunlarını daha derinlemesine 
kavramak ve çözümleri birlikte üretmek,

 ρ Proje süresince edinilen yeni bilgiler ve kurulan 
iletişim ağı sayesinde daha zengin raporlar üretmek ve 
yaygınlaştırmak üzere yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Genel kamuoyunun ve sivil toplum kesiminin, yayıncılık 
alanındaki çeşitli sorunlarla ilgili bilgi ve farkındalıkları artırıldı.

ORTAKLIK
Geliştirilen ortaklık İsveç ve Türkiye’de yayıncılığın güncel 
durumunu, yayınlama özgürlüğü yolundaki sorunları ve 
yaklaşımları kıyaslama fırsatı sundu. İsveç’te, yayıncıların özgür 
seçimlerini kısmen etkileyen ekonomik yapı ve koşullarla ilgili 
de bilgi sahibi olundu.

MESAJ
Yayınlama özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin önemli bir 
parçası ve vazgeçilmez bir özgürlüktür. 

 � 9 ilde düzenlenen toplantılarda yerel yayıncılar ve kitapçılarla tanışıldı, 
deneyimleri dinlendi, sorunları irdelendi.

 � Gelecekte yapılacak rapor çalışmaları için iletişim ağı genişledi.

 � Hem yerelden gelen bilgiler hem de Avrupa Birliği’ne yapılan ziyaretlerde 
edinilen bilgilerle yayınlama özgürlüğü konusunda bir rapor hazırlandı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

YAYINCILIK

İNSAN HAKLARI

KİTAP

ÖZGÜRLÜK
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SOSYAL MEDYA HEPİMİZ İÇİN!
Proje Adı

Sosyal Medya ve Azınlıklar

Projenin Yürütücüsü
Yeniköy Panayia Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) - 

Yunanistan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve 

Uygulama Merkezi - Türkiye

Projenin Süresi
16 ay

Projenin Bütçesi
151,988.15 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Hatay, Mardin, İzmir - Türkiye

Atina - Yunanistan

Projenin bir başlangıç projesi olarak önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Küçük bir azınlık vakfının 16 aylık bir sürede 

farklı cemaatlere ulaşma ve konuyu gündeme getirme 
anlamında önemli bir proje ürettiğini ancak bunun ileride 

desteklenmesi gereken bir konu olduğunu belirtmek isterim.
Cemre Baytok, Proje Koordinatörü  
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 � Sadece azınlıkların katılımına açık, demografik verilerin ve sosyal medya 
kullanımı hakkında detaylı bulguların elde edildiği bir anket yapıldı ve 
bulgular bir basın toplantısıyla kamuoyuna ulaştırıldı. 

 � Benzer sorularla Yunanistan’da Hristiyan olmayan azınlık vatandaşları ile bir 
araştırma yapılarak, sonuçlar karşılaştırıldı.

 � Sosyal medyada ifade özgürlüğü ve nefret söylemi üzerine Türkiye ve AB’deki 
mevzuatların karşılaştırıldığı kapsamlı bir rapor hazırlandı. 

 � İstanbul, İzmir, Gökçeada ve Antakya’da azınlık vatandaşlarının sosyal medya 
kullanımını etkinleştirmek ve sosyal medya tartışmaları yürütmek üzere 
toplam 8 atölye çalışması yapıldı. 

 � Çocuklara yönelik Çocuklar, Resim ve Sosyal Medya konulu 4 atölye çalışması 
yapıldı. 

 � Projenin hedef ve faaliyetlerini paylaşmak, Türkiye ve AB’de sosyal medya 
deneyimleri konusunda fikir alışverişi ve deneyim aktarımı yapmak üzere 
Brüksel’e bir ziyaret düzenlendi. 

 � Sosyal medya konusunun, toplumsal, hukuki, gündelik boyutlarının kapsamlı 
olarak tartışıldığı uluslararası bir konferans düzenlendi.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 ρ Türkiye’deki farklı inanç gruplarının sosyal medya 

kullanımlarını araştırmak, 

 ρ Sosyal medyanın toplumun geneliyle ilişkilerdeki rolünü 
incelemek,

 ρ İfade özgürlüğü ve farklılıkları tanıma doğrultusunda 
azınlıkların sosyal medyadaki varlıklarını geliştirmek için 
yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Gerek azınlık cemaatlerinin mensupları, gerek akademisyen 
ve öğrenciler gerekse de konu ile ilgili diğer kişilerin yoğun 
katılımı ile düzenlenen uluslararası konferans projenin öne 
çıkan aktiviteleri arasında yer aldı.

ORTAKLIK
Bilhassa Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ile verimli 
bir işbölümü yapıldı. Böylece hem hukuk hem de azınlık 
cemaatlerinin sosyolojik yapısı ve deneyimleri konusunda 
verimli bir değerlendirme süreci geçirildi. Projenin 
Yunanistan’dan ortağı ELIAMEP, projeye karşılaştırmalı bir bakış 
açısı kazandırdı.

MESAJ
Sivil toplumun gönüllülük içeren projelere katılımı ifade 
özgürlüğünün korunması ve ayrımcılıkla mücadelede 
ihtiyaçların belirlenmesi açısından çok etkili oluyor.

SOSYAL MEDYA

FARKLILIKLARLA BİRARADA
YAŞAMA

AZINLIKLAR

AYRIMCILIK

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
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SİVİLOG
Proje Adı

Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Avrupa Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
European Network of National Civil Society Associations - Belçika

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
166.531,91 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, İstanbul - Türkiye

Brüksel - Belçika

Proje bir araya getirdiği proje çalışanları ve 
uzmanların paylaşımları ile her birimize 
büyük bilgi ve tecrübe kazandırmış oldu. 
Deha Enis Vardaryıldızı, Proje Asistanı
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 ρ Sivil toplum ile kamu kurumları arasındaki iletişimde 
görülen eksikliği gidermek için duyulan ihtiyaca yanıt 
olmak,

 ρ STK’ları AB süreçlerine dahil etmek ve bu alanda ihtiyaç 
duyulan kapasiteyi güçlendirmek fikriyle yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Avrupa Birliği ile 10 Yıl Mali Yardımlar, Sivil Toplum ve Katılım 
Raporunun hazırlanması projenin öne çıkan aktivitesi oldu. 
Bu kapsamlı rapor, başta Avrupa Birliği Bakanlığı olmak üzere 
birçok akademisyen, sivil toplum çalışanı ve uzman tarafından 
sahiplenildi.

ORTAKLIK
Türkiye Avrupa Vakfı, bir STK’lar ağı olan ortağına, STK’lar 
hakkında bilgi ve tecrübe edinme fırsatını sunarken, 
onların Avrupa’daki STK’lar ve kamu-sivil toplum diyaloğu 
tecrübelerinden yararlandı.

MESAJ
Özveriyle çalışan bir sivil toplum dünyası bulunuyor ve sivil 
toplumun diyalog mekanizmalarına dahil edilmesi gerekiyor.

 � Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri alanında gerçekleşen 
çalışmaların derlendiği “Avrupa Birliği ile 10 Yıl Mali Yardımlar, Sivil Toplum 
ve Katılım Raporu” hazırlandı. Alanında önemli bir çalışma olan bu kapsamlı 
rapor ve bulguları, bu sürecin her iki taraf için kazanımlarına dikkat çekerken, 
yapılan yüzlerce çalışmaya da envanter oldu.

 � Brüksel çalışma ziyareti sonrası STK katılımcıları, birbirleriyle ortaklık ve 
çalışmalar gerçekleştirmeye başladı.

 � AB’ye üyelik süreci konusunda farkındalığı artırmak için bir sosyal medya 
kampanyası başlatıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

SİVİLOG

KATILIM

DİYALOG

MALİ YARDIMLAR

AB YOLUNDA
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PAYLAŞARAK,
DAYANIŞARAK ÇOĞALMAK

Proje Adı
Türkiye’de İsveç Modeli: Ortaklar Aracılığıyla Güçlenmek

Projenin Yürütücüsü
KAMER Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
Winnet Sverige - İsveç

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
89.899,00 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van - Türkiye 

Stockholm, Göteborg - İsveç

Final toplantımız beni çok duygulandırdı. Biz İsveç 
Modelini paylaşmıştık. İsveç’ten gelen kadınların 

Türkiye’deki uygulamaları merak etmeleri, öğrenmeye 
çalışmaları ve takdir etmeleri gurur vericiydi. 

Nebahat Akkoç, Proje Koordinatörü
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 ρ İsveç’te cinsiyet eşitliğini sağlamak için kullanılan yol ve 
yöntemleri öğrenmek ve paylaşmak,

 ρ Uzun vadede benzer uygulamaların Türkiye’de hayata 
geçirilmesine destek olmak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ORTAKLIK
Proje ortaklığı dostluğa dönüştü. Deneyimler, başarılar ve 
başarısızlıklar paylaşıldı. Gelecek ile ilgili planlar yapılmaya 
başlandı. Kalıcı bir işbirliği doğdu. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Düzenlenen seminerlerle cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ve kadın 

haklarının korunması konusunda İsveç’te uygulanmakta olan politikalar 
incelendi.

 � Gerçekleştirilen ziyaretlerle İsveç’teki yönetim biçimi ve eşitlik politikaları 
yerinde incelenip öğrenildi.

 � Kadın çalışmalarının örgütlenmesi konusundaki iyi uygulamalar incelendi ve 
örnekler yetkililerle paylaşıldı. 

 � Türkiye’de uygulamaya konulacak örnek çalışmaların hayata geçirilmesi için 
çalışmalar devam ediyor.

KADIN 

TOPLUMSAL CİSİYET 
EŞİTLİĞİ

EŞİTLİK

KATILIM 

DEMOKRASİ

İLERİYE DÖNÜK ADIMLAR
Toplumsal cinsiyet konusunda kadın, erkek ve çocukları aynı 
programlar içinde buluşturmaya yönelik çalışmalar sürüyor. 
KAMER bu alanda devam eden çalışmalarını İsveç’teki 
örneklerden yola çıkarak daha etkin kılmayı hedefliyor.
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DİYALOĞU
VE ÇÖZÜMÜ TEŞVİK ETMEK: 

AVRUPALI PARLAMENTERLER
TÜRKİYE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Proje Adı
Diyaloğu ve Çözümü Teşvik Etmek: Avrupalı Parlamenterler 

Türkiye Hakkında Ne Düşünüyor?

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) - Türkiye

Projenin Ortakları
Young Friends of Turkey - Avusturya

Projenin Süresi
16 ay

Projenin Bütçesi
103.141,90 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Brüksel - Belçika 

Paris - Fransa
Berlin - Almanya 

Londra - Birleşik Krallık
Ankara, İstanbul - Türkiye
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Ekim 2005’de başlayan müzakere sürecinden bugüne 
Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğu, gerek Türkiye gerekse 
Avrupa’da farklı kesimler tarafından farklı şekilde algılanıp 
yorumlanıyor. Kimi bu sürecin uzamasında en önemli etkenin 
önyargılar olduğunu düşünürken, kimisi de sürecin normal 
seyrinde ilerlediği fikrini savunuyor. Peki bu süreçte önemli 
bir etkiye sahip parlamenterler Türkiye’nin üyeliği ve 2005 
yılından beri devam eden müzakereler ve elde edilenler 
hakkında ne düşünüyor? 

 ρ Bu sorunun cevabını aramak, 
 ρ AB karar alıcılarının Türkiye’nin üyeliği hakkındaki mevcut 

önyargılarını belirlemek, 
 ρ Bu konuda gerçekleştirilecek mülakatlar sonucunda 

katılım sürecine katkı sağlamak amacıyla yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
“Diyaloğu ve Çözümü Teşvik Etmek: Avrupalı Parlamenterler 
Türkiye Hakkında Ne Düşünüyor?”  başlıklı araştırma, 
literatürde önemli bir boşluğu doldurdu. Araştırma yeniliği 
açısından ise, bu büyüklükte bir örneklemle yüz yüze 
görüşmelerden oluşan bir araştırmanın daha önce yapılmadığı 
görülüyor. 

MESAJ
Kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi, AB için bir öncelik olmalı ve 
Türkiye, ilgili tüm alanlarda müktesebata uyum sağlamak için 
reform sürecini hızlandırmalıdır.

 � Avrupa’da kamuoyu algısı oluşmasında önemli bir role sahip olan Avrupalı 
parlamenterlerle yüz yüze mülakatlar yapıldı.

 � 16 farklı ülkeden ve 7 siyasi gruptan 27 Avrupa Parlamentosu üyesine ek 
olarak, ulusal parlamentolardaki çeşitli partilerden 30 parlamenter (Belçika 
Federal Parlamentosundan 8, Fransa Parlamentosundan 5, Almanya Federal 
Meclisinden 8, Birleşik Krallık Parlamentosundan 5 ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden 4) ile yapılan görüşmeler, detaylı bir şekilde analiz edilerek konu 
ile ilgili bir rapor hazırlandı.

 � Hazırlanan rapor Brüksel, Berlin, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen seminer 
ve konferanslar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

 � Raporda yer alan verilerden yola çıkılarak bir bilgilendirme videosu 
hazırlandı. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

DİYALOG

ÇÖZÜM
AVRUPALI

PARLAMENTERLER

ÖNYARGI

MÜZAKERE SÜRECİ
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ÇALIŞABİLİRİM

Proje Adı
Çalışabilirim!

Projenin Yürütücüsü
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) - Türkiye

Projenin Ortakları
Societatea Româna de Patologie Terapie şı Recuperare, 

Vertebro-Medulare - Romanya 
Praxis Europe - Birleşik Krallık 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası - Türkiye

Projenin Süresi
14 ay 

Projenin Bütçesi
150.805,37 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye
Bükreş - Romanya

Birmingham - Birleşik Krallık
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Engelli bireylerin çalışma hakları konusundaki yasal 
düzenlemeleri konu alan akademik kaynaklarda görülen 
eksikliğin yapılacak çalışmalarla giderilmesi için yola çıkıldı. 
Bu çalışmanın diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle diyalog kurarak 
karşılaştırmalı bir şekilde yapılması hedeflendi. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Hazırlanan yayınlar, alandaki açığı kaliteli bir çalışmayla 
bir nebze de olsa kapatmış oldu. Raporlar Türkiye’de 
faaliyet gösteren tüm baro başkanlıklarına, ticaret odası 
başkanlıklarına, üniversitelerin hukuk fakültelerinin 
kütüphanelerine ve farklı illerde faaliyet gösteren yaklaşık 130 
STK’ya, Romanya ve İngiltere’de faaliyet gösteren STK’lar ile 
kamu kurumları ve üniversitelere ulaştırıldı.

ORTAKLIK
Farklı organizasyonel yönetim kültürlerini gözlemleme ve 
yapılanmalarını değerlendirme fırsatı bulundu. 

Ortaklar arasında kurulan konsorsiyum devam ediyor. 
Sağlık-Sen ile ulusal boyutta bu konu ile ilgili farklı çalışmalar 
planlanıyor. Akademik tecrübe bakımından oldukça donanımlı 
olan ve Avrupa’da hibe faydalanıcısı kurumla aynı federasyona 
üye olan Romanyalı dernek ile diyaloğun sürdürülmesi 
hedefleniyor. 

MESAJ
Mevzuat sistematik bir şekilde yapılıyor ve yasal düzenlemeler 
tam anlamıyla uygulanıyor olsa, engelli bireyler için çalışma 
hayatında hiçbir engel kalmayacak. Bunun tamamen insani 
bir hak olduğunu unutmadan çok acil bir şekilde yasal 
düzenlemelerin uygulanması için ciddi adımlar atılması 
gerekiyor.

ENGELLİ HAKLARI

AKADEMİ

ENGELLİ İSTİHDAMI

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

LOBİCİLİK

 � Engelli bireylerin istihdamına ilişkin Türkiye, Romanya ve İngiltere’deki 
mevzuatın incelendiği ulusal raporlar ve karşılaştırmalı rapor Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlandı. 

 � Engelli bireylere yönelik AB istihdam politikasına ilişkin düzenlenen 
seminerde konuya ilişkin bulgular kilit aktörlerle paylaşıldı.

 � Mevzuat ve uygulamadaki eksiklikleri tespit eden ve eksikliklere yönelik 
çözüm önerilerini içeren proje semineri sonuç bildirimi yayınlanıp dağıtıldı.

 � Birleşik Krallık ve Romanya’ya düzenlenen çalışma ziyaretleriyle konuya 
ilişkin incelemelerde bulunuldu. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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AÇIK SİYASET
Proje Adı

Siyasette Şeffaflık 

Projenin Yürütücüsü
Uluslararası Şeffaflık Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Transparency International Bulgaria - Bulgaristan

Gong - Hırvatistan

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
125.132,06 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, İstanbul - Türkiye

Çok fazla kişi, kurum ve aktiviteyi olabildiğince 
iyi bir şekilde, kısıtlı bir zamanda yönetebilme 

becerimi geliştirdim. Birçok yeni ve harika 
insanla tanıştım. 

Damla Cihangir Tetik, Proje Koordinatörü  
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 ρ Türkiye’de siyasetin finansmanı alanında diğer 
demokratik ülkelerle kıyaslamalı detaylı bir araştırma 
yapıp bir rapor hazırlamak, bunu kamuoyu ve ilgililerle 
paylaşmak, 

 ρ Genel seçim döneminde bu konuyu gündeme getirerek 
siyasilerin, toplumun ve seçmenin konu hakkında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak,

 ρ Bu amaçla savunuculuk ve farkındalık kampanyaları 
düzenlemek,

 ρ Türkiye’de siyasette şeffaflığı ve hesap verebilirliği 
destekleyerek demokrasinin güçlenmesini sağlamak 
üzere yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Temel çalışma alanları şeffaflık olmayan çok çeşitli ve farklı 
STK’nın ve temsilcilerinin çalışmaları desteklemesi ve kurulan 
Açık Koalisyon’un bir parçası olması önemli bir etki oldu. 

ORTAKLIK
Hibe faydalanıcısı proje kapsamında Hırvat ve Bulgar 
ortaklarının yaptığı benzer çalışmaları öğrenme fırsatı 
yakalarken işbirliklerini artırdıklarını dile getirdi. 

MESAJ
Türkiye ve AB toplumlarının birlikte var olması, demokrasi 
ve huzur içinde yaşayabilmesi için en önemli öncelikler olan, 
insan hakları, ifade özgürlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkelerine her iki tarafın da aynı şekilde ve sıkı sıkıya bağlı 
kalması gerekiyor. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda 
bu temel ilkeler öncelik olmalı.

DEMOKRASİ

SİVİL TOPLUM

ŞEFFAFLIK

SİVİL DENETİM

HESAP VEREBİLİRLİK

 � Aktivite, kampanya ve araştırmalarla siyasal finansmanın şeffaflığı ve hesap 
verebilirlik konusundaki sorun ve eksiklikler belirlendi. 

 � Türkiye’de Siyasal Finansmanda Dürüstlük ve Şeffaflık Raporu hazırlandı ve 
ilgili kişilere ulaştırıldı. 

 � Bu alanda sivil koalisyon oluşturuldu.

 � Türkiye için Dürüstlük İlkeleri hazırlandı. Bu ilkelere imza atılması için lobicilik 
ve savunuculuk çalışmaları düzenlendi. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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STK’LAR İÇİN DEMOKRATİK 
KATILIM

Proje Adı
Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi İçin Türkiye ve Avrupa’dan 

İyi Örnekler

Projenin Yürütücüsü
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) - Türkiye

Projenin Ortakları
European Citizen Action Service Aisbl (ECAS) - Belçika

Projenin Süresi
11 ay 

Projenin Bütçesi
167.109,82 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara - Türkiye
Brüksel - Belçika
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SAVUNUCULUK

KATILIM

LOBİCİLİK

STK

DEMOKRASİ

STK’ların katılım süreçlerine etkin bir şekilde dahil olması için;
 ρ Savunuculuk kapasitelerinin artırılması ve bu alanda iyi 

örneklere erişimin sağlanması,
 ρ Savunuculuk ve kampanya hazırlama sürecinde yeni 

teknik ve araçların kullanılmasını sağlamak üzere yola 
çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
STK’lar için 3 günlük yeni teknik ve araçların kullanıldığı atölye 
çalışması düzenlendi. Burada STK’lar politika belgesi hazırladı. 
Bu araçları birebir kullanarak kampanya tasarladı. Bunların 
arasında haritalama, infografik üretme, afiş tasarlama, web 
sayfası hazırlama ve sosyal medya stratejisi geliştirme yer aldı. 
Katılımcı kuruluşlara verilen destek devam ediyor.

ORTAKLIK
Savunuculuk konusunda Avrupalı Sivil Toplum Kuruluşlarının 
uygulamalarını inceleme ve Brüksel’de bulunan STK’ları tanıma 
fırsatı elde edildi.

MESAJ
STK’ların katılım sürecinde daha aktif rol almaları ve Avrupa 
Konseyinin kabul ettiği Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine 
Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkelerinin uygulanması 
sağlanmalı. 

 � 10 STK ile yakın çalışma içinde örnek kampanya hazırlandı.

 � Kendi alanlarında politika belgesi hazırlayan 4 STK’ya destek verildi.

 � 8 STK’nın araştırma sonuçlarını infografiğe dönüştürmesine destek verildi.

 � 1 Belgesel, 1 tanıtım filmi ve 1 kısa film çekilerek kampanyalar yürütüldü.

 � Düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen Kamu-STK işbirliğinin 
güçlenmesine destek sağlandı.

 � STK’lara AB’de benzer alanda çalışan kuruluşlarla ve ağlarla bağlantı kurma 
zemini yaratıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
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GÜVEN İNŞA EDİYORUZ
Proje Adı

Yargı Reformu Sürecine Toplumsal Katılım ve Güven İnşası

Projenin Yürütücüsü
Stichting Turkije Instituut Leiden - Hollanda

Projenin Ortakları
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) - Türkiye

Projenin Süresi
13 ay 

Projenin Bütçesi
134.599,12 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Konya, Trabzon, Ankara - Türkiye

Leiden, Amsterdam - Hollanda

Hollanda ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 
katılımcılar arasında bir bağ kurulması ve 
işbirliğinin ilk adımlarının atılmasına aracı 

olmak bizi çok mutlu etti. 
Marjanne De Haan, Proje Koordinatörü
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 ρ Kadınlar, çocuklar ve çevre mevzuatı gibi üç tematik 
alanda, üç pilot ilde adalete erişimi destekleyerek 
STK’ların yargı reformu sürecine katkılarını artırmak,

 ρ Türkiye’de vatandaşların yargısal süreçlerde adalete 
erişimini engelleyen sorunları bizzat yerelde tespit etmek, 

 ρ Tespit edilen sorunları anlamlı politika önerilerine 
çevirmeleri için adalet ve hukuk alanlarında çalışan 
yerel aktörlere destek vermek, böylece yargı reformuna 
yerelden öneriler ile katkı sağlamak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Hollanda’ya düzenlenen çalışma ziyareti ile kadın, çocuk 
ve çevre olarak belirlenen üç temel konu bağlamında 
adli süreçlere ve hizmetlere erişiminde çözüme yönelik 
uygulamalar incelendi. 

MESAJ
Sivil toplumla işbirliği içinde adalete erişim artırılmalıdır.

 � Üç tematik alanda, İstanbul, Konya ve Trabzon’a yapılan saha ziyaretlerinde 
avukatlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve ilgili kamu kurumları 
temsilcileri ile görüşüldü ve her bir alana özel üç örnek vaka analizi yapıldı. 

 � Düzenlenen çalışma toplantılarıyla görüşmelerde belirlenen örnek vakalar 
için adli yardım mekanizması, bilgiye erişim, yargısal süreçlerin etkinliği/hızı 
gibi alt başlıklara yönelik öneriler geliştirildi.

 � Hollanda’ya düzenlenen iki günlük çalışma ziyaretiyle adalete erişim ve karar 
alma süreçlerinde sivil katılım uygulamaları yerinde incelendi. 

 � Birer gün süren çalıştaylardan çıkan öneriler bölgedeki sivil toplum aktörleri, 
akademisyenler, baro temsilcileri, yerel mahkemelerde görevli hakim ve 
savcılara ulaştırıldı.

 � Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi, HSYK ve AB kurumları temsilcilerine 
belirlenen öneriler iletildi.

 � Projenin tüm bu etkinliklerinde katılımcılar tarafından tespit edilen sorunlar 
ve geliştirilen çözüm önerilerini içeren Adalete Erişim İçin Yerelden Öneriler 
Raporu hazırlandı. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

ADALETE ERİŞİM

YAPICI ELEŞTİRİ

SAĞLIKLI TARTIŞMA

TARAFSIZLIK
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DAHA ÇOK DİYALOG!

Proje Adı
Demokrasi Kültürü ve Hukukun Üstünlüğü İçin Avrupa Diyaloğu

Projenin Yürütücüsü
KAÇED Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Civic Alliance - Letonya

Association of German Educational Organisations - Almanya
Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği - Türkiye

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
166.601,14 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Rize - Türkiye

Berlin - Almanya
Riga - Letonya
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 ρ Karadeniz Bölgesinde AB’nin tarihçesi, işleyişi, kuralları ve 
politikaları hakkında sahip olunan bilgi düzeyini artırmak,

 ρ Türkiye ve AB arasında karşılıklı bilgi düzeyini artıran ve 
her iki tarafta toplumsal ve politik konularda tartışmayı 
teşvik eden bir diyalog oluşturmak, 

 ρ Karadeniz Bölgesi STK’larının AB değer ve politikalarını 
doğru bir şekilde anlamalarına ve proje ortakları ile 
toplumsal konularda tartışmalarına olanak vermek üzere 
yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Yurtdışı çalışma ziyaretlerine iştirak eden katılımcıların AB’ye 
yönelik düşünceleri ve bakış açıları olumlu yönde değişti.

MESAJ
AB’den hibe alarak proje gerçekleştiren kuruluşların ve proje 
ortaklarının, gelecek genişlemeyle ortaya çıkacak fırsatlar ve 
zorluklar konusunda toplumu bilgilendirmesi ve fakındalık 
yaratması gerekiyor. 

 � Düzenlenen seminerlerle demokrasi kültürünün ve hukukun üstünlüğünün 
güçlendirilmesine katkı sağlandı. 

 � Almanya ve Letonya’ya yapılan çalışma ziyaretleriyle demokrasi kültürüne 
yönelik tecrübe paylaşımı yapıldı. 

 � AB ile sürdürülebilir diyalog için Yönetişim Ağı oluşturuldu.

 � Gençlik Diyaloğu Çalıştayı aracılığıyla AB ve Gençlik konusunda hedef kitle 
bilinçlendirmeleri yapıldı.

 � Yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla savunuculuk ve lobicilik üzerine fikir 
paylaşımı gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

DEMOKRASİ

DİYALOG

KÜLTÜRLERARASI

SAVUNUCULUK

AB
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MEDYA PROJELERİ





MESAJINIZ VAR!
Proje Adı

Mesajınız Var!

Projenin Yürütücüsü
Dipnot Yayıncılık Eğitim ve Turizm A.Ş. - Türkiye

Projenin Ortakları
Happy Idea Ltd. - Birleşik Krallık

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
138.319,06 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye

Londra - Birleşik Krallık

Avrupa Birliği fonlarının Türkiye’de gündelik 
yaşama nasıl katkı sağladığını hem kendimiz 

görmek hem de izleyicilere göstermek 
istedik. Bu amaçla görünürlüğü yüksek bir 

proje tasarladık.

 Happy Idea Ltd. olarak Türkiye’den Dipnot Yayıncılıkla çalışmaktan 
büyük keyif aldık. Ortağımızla  aramızdaki iletişim dostluk 
çerçevesinde yürütüldü ve her iki taraf da projeye değerli 

katkılarda bulundu. Profesyonel olarak, uluslararası köprüler 
kurmak ve birlikte gelişmek açısından muhteşem bir fırsat 

yakaladığımıza inanıyoruz.
Ildem A. WilsonMerve Çardak, Proje Koordinatörü
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 � Kamuoyunda AB-TR ilişkileri ve kazanımları hakkında farkındalık yaratmak 
amacıyla, bu kapsamda hayata geçirilen burs programları, tarım, kırsal 
kalkınma ve çevre projeleri hakkında 8 adet kısa film çekildi. 

 � Türkiye ve Avrupa Birliği toplumları arasındaki işbirliğini ve diyaloğu yansıtan 
bu filmlerden 40 dakikalık bir belgesel film oluşturuldu ve hem Türkiye hem 
de İngiltere televizyonlarında yayınlanarak yüzlerce kişiye ulaştırıldı.

 � Türkiye’deki STK’lara çalışmaları ve sonuçlarını daha çok kişiye ulaştırmalarına 
destek olmak üzere düzenlenen odak grup toplantılarıyla AB fonlu 
çalışmalara yönelik iletişim ve medya planı oluşturma pratiği kazandırıldı. 

 � Medya ve STK’lar arasındaki işbirliği üzerine medya ve sivil toplum 
çalışanlarına açık bir çalıştay düzenledi. Online anketler yoluyla AB ve AB 
mali yardımlarına ilişkin algının ölçülmesine yönelik çalışmalar yapıldı. 

 � Hazırlanan iki adet kapsamlı e-dergi ile AB projelerindeki başarı öyküleri 
binlerce okuyucuya ve takipçiye ulaştırıldı (www.dipnot.tv/category/
mesajiniz-var/). 

 � Proje süresince hazırlanan videolar, başarı hikayeleri, anket sonuçları, 
belgeseller ve Avrupa Birliği’ne ilişkin haberlerin derlendiği bir e-kitap 
yayınlandı (www.dipnot.tv/category/mesajiniz-var/).

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 ρ Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik 

algılarını iyileştirmek, karşılıklı anlayışı ve toplumun 
katılımcılığını artırmak, 

 ρ AB mali yardımları ile finanse edilen iyi proje örneklerini 
yaygınlaştırmak,  

 ρ Türkiye ve AB medya kuruluşları arasında bir ağ 
geliştirmek için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

MESAJ
AB mali yardımları hakkında iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve 
Avrupa Birliği hibelerinin günlük hayata ve sosyal kalkınmaya 
katkısını göstermek toplumların bu sürece katılımı açısından 
çok önemli. 

ÖRNEK ETKİNLİKLER
STK’ların medya çalışmalarını güçlendirmek ve medya 
mensuplarıyla ilişkilerini kuvvetlendirmek için düzenlenen 
çalıştaylarda katılımcılar yaptıkları çalışmaları daha geniş 
kitlelere ulaştırmak için etkili iletişim planı hazırlama ve 
uygulamayı öğrenirken, Türkiye ve proje ortağı ülke olan 
İngiltere’den başarılı örnekleri incelediler. Karşılıklı diyaloğun 
da güçlendirildiği toplantılarda, İngiltere’de yapılan belli başlı 
çalışmaların başarı kriterleri de göz önünde bulundurularak, 
STK’lar için etkili medya kampanyası hazırlama rehberi 
oluşturuldu.

MESAJ

İLETİŞİM

AB FONLARI

MEDYA

GÖRÜNÜRLÜK
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Proje Adı
Türk Yunan Medya Buluşması

Projenin Yürütücüsü
Aral Prodüksiyon Dağ. Dan. Ajans Yay. Mat. Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Türkiye

Projenin Ortakları
A4 Art Design - Yunanistan

Projenin Süresi
15 ay

Projenin Bütçesi
149,428.23 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara - Türkiye

Atina - Yunanistan

ORTAK GEÇMİŞİN İZLERİ 

Bir AB projesinde yer almakla dünyanın daha küçük olduğunu 
düşünmeye başlıyorsunuz, sınırlar kalkıyor. Proje sayesinde 

birçok farklı kültür ve eğitim düzeyine sahip insanla aynı ortamda 
biraraya geldik, bilgi alışverişinde bulunup, hayat tecrübelerinden 

yararlandık. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakmayı ve 
empati kurmayı güçlendirdik.

Arzu Akgün, Proje Koordinatörü
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 ρ Radyo ve dergi gibi kitle iletişim araçlarıyla iki ülke ve 
toplumları arasındaki diyaloğu güçlendirmek, 

 ρ Türkiye ve Yunanistan ile ilgili haber yayınlayan bir web 
portalını daha ileriye taşımak ve portalda güncel haber 
paylaşımını artırmak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
İki ülkeden Dostluk ve Barış Söyleşileri Paneli, Türkiye ve 
Yunanistan’dan yazar, gazeteci, politika yapıcı konumundaki 
bir çok önemli ismi bir araya getirdi. Etkinlik, Yunanistan’dan 
katılan yazar Herkül Millas’ın eski öğrencilerinin Türkiye’nin 
dört bir yanından gelip onunla buluşması, her iki ülke arasında 
uzun yıllara dayanan diyaloğun ve paylaşımın etkili bir örneği 
oldu.

MESAJ
Karşılıklı anlayış ve işbirliği için medya aracılığıyla doğru ve 
etkili iletişim kurulabilir.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Proje kapsamında düzenlenen bir dizi panel, seminer ve çalıştaylarla iki 

ülkede çalışan gazeteciler, akademisyenler ve STK temsilcileri arasında bir 
diyalog başlatıldı. 

 � Düzenlenen konserler ve sergiler aracılığıyla kültürel paylaşımlar artırıldı ve 
toplumların birbirini daha iyi anlamasına öncülük edildi.

 � İki ülkenin ortak konularının paylaşıldığı dergi, medya platformu ve radyo 
programları aracılığıyla, kültürlerarası diyaloğun zenginleşmesine destek 
olundu (www.turkeygreecemediabridging.com).

KÖPRÜ

RADYO

DİYALOG

DERGİ
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YENİDEN ÜRETEBİLMEK İÇİN
TELİF HAKKINA SAHİP ÇIK

Proje Adı
Telif Hakları ve Online Yayıncılık  

Projenin Yürütücüsü
BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği - Türkiye

Projenin Ortakları
Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. - Almanya

Projenin Süresi
12 ay

Projenin Bütçesi
160.166,16 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul, Ankara - Türkiye

Bonn - Almanya
Brüksel - Belçika

Sinema ve telif hakları ilişkisi, mesleğim dolayısıyla yakından 
takip ettiğim ve ilgili yasaların güncel gelişmeler karşısında 
yetersizliklerini bildiğim bir alandı. Bu proje dolayısıyla AB 
ülkelerinde sinema sektöründe telif hakları üzerine çalışan 

kurumları ve çalışmalarını yakından takip etme şansını buldum 
ve bu alandaki bilgi ve birikimim daha da güçlendi.

Yasin Ali Türkeri, Proje Koordinatörü
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 ρ Online yayıncılık ve telif dağılımı konusunda Avrupa’daki 
iyi örnekler ve uygulamalardan faydalanılarak, Türkiye’ye 
özgü bir telif dağılım modeli tasarlamak, 

 ρ Türkiye’de üretilen görsel-işitsel eserleri son kullanıcıya 
yasal yollardan ulaştıracak bir Online Video Yayıncılık 
platformunun gereksinimlerini analiz etmek üzere yola 
çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
13 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Sinemada Toplu Hak 
Yönetimi başlıklı uluslararası panel, hem önemli isimlerin 
katılımının sağlanması hem de tartışılan konuların zenginliği 
açısından oldukça verimli bir buluşmaydı. Projenin önemli 
çıktılarından olan Telif Hakları ve Sinema ve Online Video 
Yayıncılık İçin Teknik Rehber kitapları bu toplantıda 
katılımcılara dağıtıldı.

ORTAKLIK
BSB ve AG DOK, belirli faaliyetlerin organizasyonunda 
ortaklaşa çalışabilme konusunda deneyim kazandı. Her iki 
kurum, Türkiye ve Almanya’daki telif hakları konusunda yapılan 
çalışmalar ve sorunlar hakkında önemli bir bilgi birikimine 
sahip oldu.

MESAJ
Telif hakkı çok temel, evrensel bir insan hakkıdır. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � AB ülkeleri sinema sektöründeki telif hakları dağılım modelleri incelenerek 

Türkiye için işlevsel bir model tasarlandı.

 � Türkiye’de üretilen görsel-işitsel eserleri son kullanıcıya yasal yollardan 
ulaştıracak bir Online Video Yayıncılık platformu için gerekli alt yapı analizleri 
tamamlandı.

 � Telif hakları konusundaki AB uygulamaları hakkında yerinde bilgi edinmek 
amacıyla Brüksel ve Bonn’da benzer konularda faaliyet gösteren STK’lara 
çalışma ziyaretleri düzenlendi ve deneyimlerinin proje çıktılarına yansıtılması 
sağlandı.

 � Belgesel Sinemacılar Birliği Dijital Video Kütüphanesine yeni belgeseller ve 
stok görüntüler eklenerek içerik altyapısı zenginleştirildi.

 � Avrupa’daki örneklerden de faydalanılarak, Online Video Yayıncılık için 
Teknik Rehber ve Telif Hakları ve Sinema Kitabı çıkarıldı ve DVD formatında 
hazırlandı.

 � Proje savunuculuk kampanyası çerçevesinde 3 kamu spotu ile proje tanıtım 
filmi hazırlandı ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldı. 

 � Film künyelerinin yer aldığı Online Video Katalog ve proje web sitesi 
tasarlandı (www.telifvesinema.com).

 � Telif Hakları ve Online Video Yayıncılık alanında uluslararası ve ulusal 
deneyimlerin paylaşıldığı üç uluslararası panelde, farklı ülkelerin deneyimleri 
ve bilgi birikimi potada toplandı.

SİNEMA

TELİF

YARATICILIK

TEKNOLOJİ

EMEK

KAMU SPOTU
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GELECEĞİMİZ İÇİN...
Proje Adı

Çevre için Medya ve İletişim Ağı

Projenin Yürütücüsü
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı - Türkiye

Projenin Ortakları
Kultur und Art Initiative e.V. - Almanya

Projenin Süresi
15 Ay

Projenin Bütçesi
161.339,59 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Bartın, Zonguldak, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, 

Artvin - Türkiye
Detmold - Almanya

Projemizin Avrupa ve Türkiye etkinliklerine katılan bir çok kişinin bu 
mesleki paylaşımı sürdürmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu kişilerden 
bir çoğu, dernek olarak düzenlediğimiz Ankara Uluslararası Film 

Festivaline de katılarak sanatçılarla birebir iletişime geçip kentlerinde 
düzenlenecek etkinliklere davette bulundu. AB-TR Diyaloğunu çevre ile 

başlatıp, sanata kadar uzatabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. 
İnci Demirkol, Proje Koordinatörü
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 ρ Türkiye ve Avrupa’nın farklı bölgelerinde çevre 
duyarlılığını artırmak,

 ρ Özel bir eko sisteme sahip olan Karadeniz bölgesinde, 
özellikle termik santral ve HES’lerin yapımıyla bu sistemin 
bozulma tehlikesini irdelemek ve bunları bölge medya 
mensupları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırmak için yola 
çıkıldı.. 

YOLA ÇIKARKEN
 � Zonguldak, Sinop, Artvin, Ordu ve Trabzon’da çalıştaylar düzenlenerek ulusal 

ve yerel medya kuruluşları, akademisyenler, bölge STK temsilcilerinin çevre 
sorunlarını konuşması için bir diyalog platformu oluşturuldu.

 � Kamuoyunun çevre konusunda duyarlılığını artırmak üzere web portalı ve 
medya platformu oluşturulurken, hazırlanan Ekoloji Sözlüğüyle Türkiye’de bir 
ilke imza atıldı. (www.cevreicinmedyaveiletisim.org) 

 � Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda başarılı örneklere 
sahip Almanya’ya 5 günlük inceleme gezisi düzenlenerek, Avrupa’da rüzgar 
ve güneş enerjisi alanında süren uygulamalar, enerji politikalarındaki 
değişim ve dönüşümün yerinde tespit edilmesi sağlandı. Geziye katılan 
medya mensupları ve STK temsilcileri çevre için ortak çalışma konusunda 
Avrupa’daki örnekleri inceledi.

 � Ankara’da düzenlenen bir çalıştaydaysa çevre alanında faaliyet gösteren 
STK’ların sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

 � Çalıştaylar ve inceleme gezisi boyunca, çevrenin su, toprak, hava gibi önemli 
yaşamsal ögelerinin uzmanlar tarafından irdelendiği oldukça 

 � Çalıştaylar ve inceleme gezisi boyunca, çevrenin su, toprak, hava gibi önemli 
yaşamsal ögelerinin uzmanlar tarafından irdelendiği oldukça kapsamlı bir 
bilgi/deneyim paylaşımı yaşandı. İlgilenen herkesin bu paylaşımlardan 
faydalanabilmesi adına proje kapsamında bir kitap hazırlandı. 

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Almanya bilgilendirme gezisi sırasında geziye katılan 
eğitim görevlileri ve uzmanlar projenin kendilerine çok 
şey kazandırdığını dile getirdi. Ayrıca Almanya gezisinde 
biraraya gelen Türk ve Avrupalı meslektaşların projenin 
tamamlanmasından sonra dahi birbirlerini ziyaret ederek bilgi 
alışverişi ve diyaloğu sürdürmesi projenin önemli bir kazanımı 
olarak dikkat çekiyor. 

ORTAKLIK
Avrupa ile kurduğumuz bu ortaklık ve diyalog, farklı 
vizyondan insanların bir araya gelmesine ve karşılıklı bilgi, 
kültür ve hayat görüşlerinin paylaşılmasına fırsat verdi. 

Türkiye vatandaşı da diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri 
vatandaşları gibi doğasına ve bu topraklar üzerinde yaşayan 
her canlıya önem veriyor.

MESAJ
ÇEVRE

İLETİŞİM

MEDYA

GELECEK

BİLGİ

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR

92



AB’NİN YENİ KENTİ MANİSA
Proje Adı

Yüksek Standartlar: Manisa AB Yolunda

Projenin Yürütücüsü
Erdinç Yayıncılık Tanıtım Reklam ve Organizasyon 

Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. - Türkiye

Projenin Ortakları
Kanal Avrupa Media GmbH - Almanya

Projenin Süresi
16 Ay

Projenin Bütçesi
163.630,43 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Manisa - Türkiye

Duisburg - Almanya

Özel hayatımızı ve işimizi programlı ve disiplinli yaşamaya 
başladık. Bunun yanında proje ekibi olarak kendi yaşam 

şekillerimizi ve standartlarımızı AB vatandaşı gibi 
hissederek ve AB’nin günlük yaşantımıza etkilerini bilerek 

sürdürüyoruz. 
İsmail Çalışkan, Proje Koordinatörü
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 � AB Politikaları ve TR-AB ilişkileri konularında gerçekleştirilen 12 TV programı, 
3 belgesel ve bir panel toplantısı yayınıyla, Manisa ve bölge halkına AB 
süreci ve politikaları konusunda doğru bilgilendirme yapılması sağlandı, AB 
konusunda olumlu algı oluşmasına destek olundu.

 � Manisa Valiliği AB ve Proje Koordinasyon Merkezi katkılarıyla düzenlenen 
etkinlikler aracılığıyla yereldeki kamu kurumlarında AB politikaları ve 
projeleri konusunda algı yükseltildi.

 � Yurt içinde ve yurtdışında hibe faydalanıcısı yerel medya kuruluşunun 
tanıtımı yapıldı.

 � Proje kapsamında, Manisa’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri, Endüstriyel Sanayi 
Kenti Manisa ve İnsan Hakları konulu 3 belgesel çekildi ve yayınlandı. İlk kez 
AB ortaklı bir yapıma imza atıldı. 

 � Projede elde edilen kazanımlar ile AB politikalarını ve projelerini içeren 
konularda yeni TV programlarının yapılması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Manisa’yı kent olarak Avrupa’da daha etkin tanıtmak,

 � Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecindeki politikalarını 
Manisa halkına anlatmak,

 � Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Manisa’da yaşayan Avrupalıların katılımı ile gerçekleştirilen 
Avrupalı Gözü İle Manisa Programı, projenin öne çıkan 
etkinliklerinden biri oldu. Manisa’da yaşayan Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden birçok kişinin Manisa ve Türkiye’ye ait 
izlenimleri, değerlendirmeleri ve kendilerini şehrin bir 
vatandaşı gibi hissetmeleri, kişilerarası diyaloğun önemine 
dikkat çekti.

MESAJ
AB süreci yerelde başlıyor, yerel kurumlar AB’ye girişte en 
etkili rolü oynuyor.

ALGI

KÖPRÜ

STANDART

İŞBİRLİĞİ

DİYALOG
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ANADOLU’DAN AVRUPA’YA
MEDYA AÇILIMI

Proje Adı
Anadolu’dan Avrupa’ya Medya Açılımı

Projenin Yürütücüsü
Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) - Türkiye

Projenin Ortakları
Karaman Yerel Radyo ve Televizyonlar İletişim Derneği - Türkiye

ASBL Cluster TWIST - Belçika

Projenin Süresi
12 ay 

Projenin Bütçesi
140.577,94 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ankara, Karaman - Türkiye

Brüksel - Belçika

Başta federasyonumuz olmak üzere projemizin tüm 
paydaşları için başarılı bir deneyim oldu. Bu süreç 

için beklentilerimizden daha fazlasını elde ettiğimizi 
düşünüyoruz..

Sultan Tapdık, Proje Koordinatörü
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 � Düzenlenen uygulamalı Medya Teknolojileri, Diksiyon ve Yazarlık Eğitimlerine 
federasyonumuz üyesi medya kuruluşları temsilcilerinin yanısıra, Karaman 
Yerel Radyo ve Televizyonlar İletişim Derneği üyesi kuruluşlardan medya 
temsilcileri ile engelli vatandaşlar katıldı. Bu eğitimler Türkiye’deki medya 
sektörünün gelişmesine katkı sağladı. 

 � Proje ortağı TWIST’in faaliyet gösterdiği Belçika’ya düzenlenen 8 günlük 
çalışma ziyaretinde, birçok medya mensubunun AB üyesi bir ülkenin medya 
konusundaki tecrübelerinden faydalanmasına zemin hazırlandı. 

 � Medya Yeni İletişim Teknolojileri, Medya ve Demokrasi ve AB Sürecinde 
Medyanın Rolü konularında düzenlenen seminerlerle Avrupa Birliği ve 
Türkiye’deki genel uygulamalar, yaklaşımlar ve politikalar konusunda etkili 
bir diyaloğun ilk adımları atıldı.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 ρ Türkiye ve Belçika’daki medya uygulamaları ve iyi 

örnekleri paylaşmak, 
 ρ Türk yerel televizyonlarının insan kaynakları kapasitesinin 

gelişmesini sağlamak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Anadolu medyasının, çoğunluğu ilk kez Avrupa ülkelerine 
seyahat eden mensuplarının, Belçika’ya ve medya 
kuruluşlarına yaptıkları çalışma ziyaretlerindeki gözlemlerini 
yerele taşımaya başlamaları en önemli proje kazanımlarından 
biri oldu.

ORTAKLIK
Kurulan ortaklık, Türkiye ve Belçika’daki medya kuruluşları 
arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunurken işlevsel 
ortaklıklara da zemin hazırladı. Projenin kültürel faaliyetleri 
sayesindeyse ortakların ülkelerindeki insanlar birbirini tanıma 
fırsatı buldu.

MESAJ
AB projeleri ile farklı kültürler bir araya gelerek hem dostluk ve 
diyalog köprüsü kurabiliyor hem de eğitim alanında, karşılıklı 
uygulamalar konusunda bilgi paylaşımı yapabiliyor. Bu da 
ülkemizi Avrupa’ya daha çok ve daha doğru tanıtma fırsatı 
yaratıyor.

ENGELLİ HAKLARI

EĞİTİM

İLETİŞİM

MEDYA
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AB ve MEDYA İŞBİRLİĞİ
Proje Adı

Avrupa Medyası ile İşbirliği

Projenin Yürütücüsü
Kanal 33 Radyo Televizyon Yay. Rek. ve Org. Tic. ve San. A.Ş. - Türkiye

Projenin Ortakları
APA Produktion und Werbeagentur GmbH - Almanya

Kanal Avrupa Media GmbH - Almanya
Kent Fuar Yayıncılık Tanıtım Reklam Hizmetleri Ticaret 

Sanayi Limited Şirketi - Türkiye

Projenin Süresi
16 ay 

Projenin Bütçesi
162.355,63 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Mersin - Türkiye

Duisburg - Almanya

İşyerimdeki işleyişi tamamen değiştirdim ve 
AB’ye uygun program ve yönetimle işletmeye 

başladım.  
Turgay Demirtaş, Proje Koordinatörü
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 � Türk-Alman ortak yapımı bir belgesele imza atılarak, karşılıklı diyaloğa dikkat 
çekildi.

 � AB’nin sosyal ve kültürel politikalarını tanıtan canlı TV tartışma 
programlarıyla kamuoyu bilgilendirildi.

 � Yerel/Bölgesel ve Uluslararası medya ağı oluşturuldu.

 � Yerel medyanın sorunları ve çözümleri konusunda düzenlenen bir panelde 
ortak çözümler geliştirildi.

 � AB uzmanları tarafından verilen medya eğitimleriyle, çalışanlar AB 
ülkelerindeki medya uygulamaları konusunda bilgilendirildi.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 ρ Ortaklar arası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayarak 

birlikte belgeseller çekmek,
 ρ AB’nin sosyal ve kültürel politikalarını tanıtan TV 

programları hazırlayarak kamuoyunu bu konuda 
bilgilendirmek,

 ρ Proje ortaklarının teknik kapasitelerini geliştirmek ve 
uzun soluklu işbirliği başlatmak için yola çıkıldı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Mersin’de bir Avrupa Birliği projesinin uygulanması ses getirdi 
ve bu alanda yeni başvurulara önayak oldu. Proje kapsamında 
başlatılan ve kamuoyunun AB’yi daha iyi tanımasına destek 
olan “AB Saati”  TV programının yayını devam ediyor. 

ORTAKLIK
Ortaklar arası sağlanan reklam ve program desteği halen 
devam ediyor.

İŞBİRLİĞİ

İLETİŞİM

NETWORK

DİYALOG
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TABİATIN KALBİNİ
AVRUPA’YA TAŞIYORUZ 

Proje Adı
AB Konularında Medya Kapasitesinin Artırılması

Projenin Yürütücüsü
Medyalog Yapım Tasarım Organizasyon Gazetecilik

Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Türkiye

Projenin Ortakları
106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH - Almanya

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
152.127,25 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Bolu - Türkiye

Brüksel - Belçika
Hannover - Almanya

Bireysel açıdan projenin günlük hayatıma pek çok olumlu katkısı 
oldu diyebilirim. Avrupa ziyaretinden hemen sonra seyahate 

katılan iki yakın arkadaşımla birlikte yeni bisikletler aldık. Artık 
Avrupa’daki birçok kişi gibi, çoğu zaman işlerimizi araba yerine 

bisikletle hallediyoruz. 
Ozan Albayrak, Proje Koordinatörü  
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2012 yılında Safranbolu’da düzenlenen Türk Yerel Medyası 
AB Yolunda adlı seminer projenin çıkış noktası oldu. Bolu’da 
Avrupa Birliği’nin ve değerlerinin daha iyi anlaşılması ve 
kente dair hedeflerin bu yönde belirlenmesi için yerel basının 
önemli bir misyon üstlenebileceği fikri oluştu. 

Proje tasarlanırken Bolu’da yer alan medya aktörlerinin AB 
ile ilgili konularda kapasite ve verimliliklerinin arttırılması ile 
Bolu ve AB’de yer alan medya aktörleri arasında sürdürülebilir 
bir diyalog oluşturulması hedeflendi. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Bolu’da düzenlenen eğitim sürecine duayen gazeteciler Zeynel 
Lüle ve Orhan Can’ın katılması özellikle Bolu’da görev yapan 
basın mensupları için unutulmaz bir tecrübe oldu.

ORTAKLIK
Projenin Almanya’daki ortağı Radio Liene Hertz ile çok uyumlu 
bir çalışma yürütüldü. Almanya ziyaretinde yerel gündemin 
Avrupa için önemi ve yerel basın kuruluşlarının neredeyse 
ulusal medya kuruluşları kadar donanımlı olduğu görüldü. 

MESAJ
Türk toplumu aslında Avrupa’ya çok da yabancı değil. Avrupa 
Birliği büyük bir proje ve her anlamda standartları yüksek, 
gelişmiş bir ülke olmak için çalışmak gerekiyor. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Düzenlenen medya eğitimleriyle uzun soluklu ihtiyaç analizleri yapıldı.

 � Brüksel ve Hannover’e düzenlenen çalışma ziyaretlerinde, yerel katılımcılara 
Avrupa Birliği’ni merkezinde tanıma ve anlama fırsatı sunuldu.  

 � Düzenlenen bir panel aracılığıyla, medya kuruluşlarına AB ile ilgili bilgi 
kaynaklarına ulaşma konusundaki hak ve sorumlulukları tanıtıldı. 

 � Medya organlarında kullanılan basılı ve görsel malzemeler aracılığıyla 
kamuoyu Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilinçlendirildi.

 � Medya aktörlerinin ihtiyaç duyabileceği ve AB konusunda detaylı bilginin yer 
aldığı online bir platform ve ağ oluşturuldu. 

 � AB’nin günlük yaşantımıza etkilerini gösteren 4 bölümlük sokak röportajları 
çekilerek, kamuoyunun nabzı tutuldu.

DAYANIŞMA

ÇÖZÜM

EMEK

DOSTLUK
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DOSTLUKTAN ÖTEYE YEREL MEDYA 
Proje Adı

Yerel Medyanın AB ile Uyumu

Projenin Yürütücüsü
Mudanya Gazeteciler Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Union of Bulgarian Journalists - Bulgaristan

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
93.733,70 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Bursa - Türkiye

Sofya - Bulgaristan 
Londra - Birleşik Krallık

Bulgaristan’da 4 bin 500 üyesi olan uluslararası bir 
birlik ile Bursa Mudanya’da 36 üyeli dernek olarak 

yürüttüğümüz AB projesinin sayesinde ortaklarımızın 
bizlere ilk bakışıyla son bakışları arasında çok farklar 

olduğunu gözlemledik.
Yavuz Gerçekçi, Mudanya Gazeteciler Derneği Başkanı
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 ρ Yerelde görev yapan medya mensuplarının, AB’deki 
meslektaşlarının deneyimlerini de gözlemleyerek 
kapasitelerini artırmak, 

 ρ AB’nin medya alanındaki etik değerleri ve mesleki 
standartları konusunda bilgi edinmek, 

 ρ Bulgaristan’ın Avrupa Birliği öncesi ve sonrasında 
azınlıklar ve medya konularında yaşadığı değişimi 
yansıtan bir belgesel hazırlayarak, Avrupalı bir örneği 
kamuoyuyla paylaşmak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Uygulama sürecinde 45 kişilik bir heyetle Bulgaristan’a 
çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Heyet, 1931 yılında Türkiye’nin 
Bulgaristan’a hurda kağıt olarak sattığı 1 milyon Osmanlıca 
belgenin özenle saklandığı Milli Kütüphanedeki eserleri 
yakından gören ve hatta onlara dokunan ilk Türk grubu oldu.

Türkiye’de ilk Bulgarca süreli yayın olan kültür ve aktüalite 
dergisinin yayımcısı Konstantin Fotinov’un ismi, Mudanya’nın 
Tirilye Mahallesinde dostluk ve barış anısına dikilen çınar 
ağacı fidanıyla yaşatıldı. Düzenlenen resmi törenle ortaklar 
arasındaki bağlar güçlendirildi. 

ORTAKLIK
Proje kapsamında kurulan ortaklık sayesinde karşılıklı dostluk 
ve samimiyet ortamı inşa edildi. Mudanya’yı, Bursa’yı hatta 
Türkiye’yi bir AB toplumuna anlatma fırsatı yakalandı. Proje 
sonrasında Cemiyet, AB üyesi ülkelerin gazetecilerinin katıldığı 
Varna’daki Uluslararası Gazetecilik Konferansına, Türkiye’yi 
temsil etmek üzere davet edildi. 

MESAJ
AB standartlarına uyum ve ekonomik kalkınmışlık düzeyinin 
gelişmesi hedefimiz olmalıdır. Bu kapsamda azınlık hak ve 
özgürlükleri de demokrasinin önemli ilkelerinden biri ve insan 
haklarının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Bulgaristan’da yaşayan ve azınlık olarak adlandırılan soydaşların yaşantıları 

ve AB’nin hayatlarına neler kattığını konu alan araştırmalar yapıldı.

 � AB ülkesi olan Bulgaristan’ın Avrupa Birliği öncesi ve sonrasındaki azınlıklar 
ve medyadaki değişimini konu alan bir belgesel film hazırlandı ve 
kamuoyunun bu değişim sürecini anlamasına destek sağlandı.

 � Bulgaristan ve İngiltere’ye düzenlenen çalışma ziyaretleri kapsamında yerel 
gazeteler, medya kuruluşları ve devlet kurumları ziyaret edildi.

MEDYA

SAMİMİYET

DOSTLUK

TEKNOLOJİ

ÖZGÜRLÜK
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ÜNYE’DEN DÜNYAYA
AB İLE MEDYA AÇILIMI 

Proje Adı
Ünye’den Dünyaya AB ile Medya Açılımı

Projenin Yürütücüsü
Ünye Flaş Radyo Televizyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş. - Türkiye

Projenin Ortakları
Prisma Productie/Turkindex - Hollanda

Selim Gürel Gazetecilik - Türkiye

Projenin Süresi
14 ay 

Projenin Bütçesi
133,319.00 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Ordu - Türkiye

Amsterdam - Hollanda

Bizler bu süreç boyunca araştırma ve uygulama 
konusunda çok şey öğrendik. Proje aşamasında çok 

sayıda görüşme ve analiz çalışmaları gerçekleştirdik, 
yeni diyaloglar ve işbirlikleri geliştirdik. 

Şakir Gürel, Ünye TV Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Televizyon yayıncılığında yeni teknolojik gelişmeler, dijital televizyonculuğun 

analoga göre farkı ve uydu yayıncılığının prensipleri konulu 4 günlük eğitim 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 kişiden oluşan yerel medya çalışanları, aldıkları 
eğitimle teknik bilgi ile teknolojiye uyumluluklarını artırdı. 

 � AB Sürecinde Medya Politikaları, İfade Özgürlüğü, Medya Etiği ve İnsan 
Hakları ve Medyada Kadınların Durumu başlıklarında düzenlenen 
seminerlerle Avrupa ve Türkiye geneli değerlendirildi.

 � Medya aktörleri, STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve yerel 
yöneticilerin katılımıyla düzenlenen forumlarda yerel medyanın sorunları ve 
bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirildi.

 � Hollanda ve Türkiye’ye gerçekleştirilen karşılıklı çalışma ziyaretlerinin bir 
sonucu olarak Türkiye ve Hollanda medyası arasında sürdürülebilir bir 
diyaloğun ilk adımları atıldı ve Hollanda’da Ortak Kültür Günü düzenlenmeye 
başlandı. 

 � Ünye TV ve Ünye Haber Gazetesi ortaklığında başlatılan AB Yolunda Türkiye 
başlıklı yazı dizisi 3 farklı dilde yayınlanarak okuyucuyla buluşturuldu. 

 � Hazırlanan web sitesi ve TV reklamlarıyla kamuoyunun AB konusunda 
bilinçlenmesine önayak olundu. (http://unyedendunyaya.org)

Ünye TV ve çevre illerdeki yerel televizyon kuruluşlarından 
yeterli oranda televizyonculuk eğitimi alamamış, kaliteli 
içerik oluşturmada sorun yaşayan, yüksek izlenme oranlarına 
ulaşamayan 50 yerel televizyon çalışanının teknik bilgi ve 
kapasitesi ile televizyonların teknolojik uyumluluğunu 
artırmak üzere yola çıkıldı. 

Ayrıca proje kapsamında, 
 ρ Türkiye ve Hollanda’daki TV, gazete ve internet medya 

kuruluşları arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını 
sağlamak, 

 ρ Ortak yapımlar aracılığıyla Türkiye ve AB arasında 
sürdürülebilir diyalog yaratmak,

 ρ AB hakkında halkın bilinç düzeyini yükseltmek ve 
kamu-STK-özel sektör arasındaki işbirliğini geliştirmek 
hedeflendi. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Proje, şimdiye kadar yeterli televizyon eğitimi alamamış birçok 
yerel medya çalışanına düzenlediği etkinlikler aracılığıyla yeni 
beceriler kazandırdı.

ORTAKLIK
Ortaklarımızla birlikte ve yakın çalışmak bir yanda önyargıların 
ortadan kaldırılmasına destek olurken, diğer yanda da ortak 
çalışma platformları geliştirilmesine imkan tanıdı.

İŞBİRLİĞİ

YEREL MEDYA

PROJE

MEDYA
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MEDYA KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEN
BARIŞ VE GÜVENLE GEÇEBİLİRSİNİZ! 

Proje Adı
Medya Köprüsü

Projenin Yürütücüsü
Antalya Gazeteciler Cemiyeti - Türkiye

Projenin Ortakları
Presseclub Nürnberg e.V. - Almanya

Projenin Süresi
10 ay

Projenin Bütçesi
157.981,22 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Antalya, Burdur, Isparta - Türkiye

Nürnberg - Almanya

Projeyi uygulayan ortakların medya kuruluşları olmasının, Türk- Alman ilişkilerine de 
olumlu yönde katkı sağladığını düşünüyoruz. Antalya’da Vali, Belediye Başkanı, Almanya’da 
Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı, Eyalet Parlamenterleri ve Belediye Başkanı gibi kilit noktalara 

yaptığımız resmi ziyaretlerle  iki ülke arasındaki negatif düşüncelerin ortadan kalkmasına 
katkıda bulunduğumuzu gördük. En önemlisi AB’nin önemi ve Türkiye’nin AB için önemi 
yapılan çalışmalarla ortaya konmuş oldu. Medya alanında da AB ve Türkiye’de yaşayan 

gazetecilerin ortak üretimler yapabileceğini gösterdik.  
Mevlüt Yeni, Proje Koordinatörü
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 ρ Türkiye ve Avrupa’da medya alanında görev yapan STK’lar 
ve çalışanları arasında köprü kurmak,

 ρ Bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak,

 ρ Sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesini desteklemek 
için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

KATILIMCILARDAN...
Antalya’ya çalışma ziyaretine katılan Rolf Bau’dan (Gazeteci-
Avukat, Regensburg Gazeteciler Cemiyeti Üyesi) alıntıdır: 
‘’Ben ilk kez bu proje sayesinde Türkiye’ye geldim. Çok ciddi 
olumsuz görüş ve düşüncelere sahipken Antalya ziyaretimizde 
gördüğüm olağanüstü ilgi beni çok mahçup etti. Antalya’da 
görev yapan gazetecilerin bilgisi beni çok etkiledi. Türkiye 
hakkında yaptığım önyargılı haberler nedeniyle hepinizden 
özür dilerim. Bu proje, olumsuz düşüncelerimi olumluya 
çevirmeyi başarmıştır.’’ 

ORTAKLIK
Ortak kuruluşlar arasında oluşturulan işbirliği ve kurulan 
arkadaşlıklar, Almanya ve Antalya basınında yer alan pozitif 
haberler işbirliğinin olumlu çıktıları oldu. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Medya odaklı forumlar, irtibat seminerleri gibi bir dizi faaliyetler aracılığıyla 

Türk ve Avrupalı gazeteciler biraraya getirildi. Gündemdeki konulara ilişkin 
fikir alışverişi yapılırken işbirliği geliştirilecek çeşitli platformlar da kuruldu.

 � Antalya çevresinde bulunan Burdur, Isparta ve Alanya Gazeteciler Cemiyetleri 
ile Almanya’dan bazı medya örgütlerinin partner olmasına imkan sağlayacak 
çalışmalara öncülük edildi. 

 � Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan 50 alaylı genç gazeteciye kapsamlı bir 
eğitim verildi. Bu sayede genç gazeteciler mesleki kapasitelerini geliştirirken 
Avrupa Birliği konusundaki bilgilerini artırdı.  

 � Nürnberg Basın Kulübü ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında 
belirlenen Alman basın kuruluşlarıyla uzun soluklu işbirliği başlatıldı. 

 � Düzenlenen irtibat seminerleri ve kurum ziyaretleri ile AB sınırları içinde 
gazetecilik pratiği bizzat yerinde incelendi.

KARŞILIKLI ANLAYIŞ

SAĞLAM TEMELLER

KÖPRÜ

İŞBİRLİĞİ

MEDYA
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ERASMUS+ HAYATLARA 
DOKUNUR...

Proje Adı
Herkes için Erasmus

Projenin Yürütücüsü
Star Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. - Türkiye

Projenin Ortakları
Godd Media Broadcast GmbH (TV Berlin) - Almanya

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
162.704,20 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye 
Berlin - Almanya

Proje faaliyetlerimiz esnasında Erasmus+ hikayelerinin hepsi 
bizi çok etkiledi. Bir insanın hayatına dokunmak ve sonrasında 
o insanın hayatının nasıl değiştiğini görmek ve bunun Türkiye 
ve Avrupa Birliği arasında süren güçlü işbirliğinin bir sonucu 

olduğunu anlamak çok önemliydi. 
Asuman Tongarlak, Proje Koordinatörü
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Proje, Avrupa Birliği Bakanlığının 2013 yılında Avrupa Günü 
toplantısında yapılan tanıtımı sonrasında ortaya çıktı. 
Almanya’da gençlere yönelik sosyal sorumluluk programları 
yayınlayan Star Avrupa Televizyonu, Erasmus+ programından 
daha çok gencin yararlanabilmesi ve kişiler arası etkileşimle 
toplumların birbirine yakınlaşması için belgesel niteliğinde 
bir program yapılmasını planladı. 

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
Proje sonucunda ortaya çıkan 13 bölümlük belgesel, her 
bölüme konu olan başarı hikayeleriyle Avrupa Birliği Türkiye 
ilişkileri ve bu ilişkilerin toplumsal yansımalarını ele alan 
önemli bir arşiv dosyası niteliğinde oldu. 

ORTAKLIK
Alman ortak ile yürütülen çalışmalar ve diyalog süreci, onların 
Türkiye’ye yapılan  mali yardımların insan hayatına nasıl 
dokunduğunu görmesine büyük katkı sağladı.

MESAJ
Erasmus+ programları kapsamında her yaştan ve her 
meslekten kişiye, kişisel ve mesleki gelişimleri için sayısız 
fırsat sunuluyor. Bu fırsatların bilinirliğinin artırılması ve 
yaygınlaştırılması gerekiyor. Türkiye’nin AB üyeliği kapsamında 
hızla devam eden uyum çalışmaları eğitim alanında değişim ve 
dönüşümlere yol açıyor. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Proje kapsamında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla çekilecek filmlerin 

hangi konularda olması gerektiğini belirlemek üzere, Berlin ve İstanbul’da 
toplumun farklı kesimleri biraraya getirildi. STK’lar, üniversiteler, öğrenci 
kulüpleri ve gençlik kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, 
gerçekleştirilecek 13 programın alt yapısı hazırlandı.

 � Her bölümde Erasmus+ programı kapsamında mali destek almış gerçek bir 
proje hikayesinin yer aldığı 13 bölümlük televizyon programı hazırlandı. 
Program 3 haftada bir olmak üzere Star Avrupa ve TV Berlin’de yayınlandı. 

SİVİL TOPLUM

GÖNÜLLÜLÜK

EĞİTİM

İNANÇ

GENÇLİK
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GİRESUN’UN DEMOKRASİ GİRİŞİMİ
Proje Adı

Türk Medyasında Haber Takibi 

Projenin Yürütücüsü
Giresun Gazeteciler Derneği - Türkiye

Projenin Ortakları
Reportrar Utan Granser - İsveç

Projenin Süresi
14 ay 

Projenin Bütçesi
105.908,60 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Giresun - Türkiye
Stockholm - İsveç

Projeyi yürütürken, medya dünyasının güçlü bir 
kurumsal işbirliği yapısına ihtiyaç duyduğunu bir 
kez daha fark ettim. Bu konuda daha aktif bir rol 

üstlenmeyi temenni ediyorum. 
Muhammet Aksoy, Proje Koordinatörü 
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 ρ İnsan hakları ve demokrasinin vazgeçilmez öğeleri olan 
ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü kavramlarını ulusal 
ve uluslararası platformda güçlü bir sesle dile getirmek,

 ρ Avrupa ve Türkiye’den ilgili aktörlerin bu konudaki görüş, 
öneri ve şikayetlerini tek bir kaynakta toplayarak ulusal ve 
uluslararası aktörlerin dikkatine sunmak için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
İsveç’e yapılan ziyaretteki toplantılarda özellikle İsveçli 
gazetecilerin Türkiye’ye karşı ciddi önyargılar beslediği 
görüldü. Ancak yapılan toplantılar, seminer ve çalıştaylarda 
bu gazetecilerle bir araya gelinerek ülke gerçekleri hakkında 
objektif bir bilgilendirme yapıldı. Bu etkileşim sonucunda 
önyargıların bir nebze de olsa yıkıldığı gözlendi.

ORTAKLIK
Ortaklar hem proje yönetimi konusunda birbirlerinin 
deneyimlerinden faydalandılar hem de karşılıklı önyargıların 
giderilmesi için güçlü bir işbirliği kurdular.

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Yerel medya aktörleri ile bir araya gelip yereldeki sorunlar derlendi.

 � Türkiye’den 34 ve İsveç’ten 29 gazetecinin medyada tekelleşme üzerine 
yazmış olduğu makaleler MONOMEDIA adı altında kitap haline getirildi ve 
paydaşlara ulaştırıldı.

 � Projenin etkileşime girdiği yerel aktörler, demokrasi, insan hakları, kalkınma, 
eğitim ve sağlık hakkı gibi başlıklarda üzerlerine düşen rolü ve sorumluluğu 
gönüllü ve istekli bir şekilde kabullendi. 

MEDYA

DEMOKRASİ

ÖZGÜRLÜK

İŞBİRLİĞİ

BASKI
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MEDYADA İŞBİRLİĞİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

Proje Adı
Medya İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Projenin Yürütücüsü
Kanal Avrupa Media GmbH - Almanya

Projenin Ortakları
SİPAŞ Ajans Reklamcılık Yayıncılık Org. San. Tic. A.Ş. (Vizyon 58 TV) - Türkiye 

APA Produktion und Werbeagentur  GmbH - Almanya

Projenin Süresi
15 ay 

Projenin Bütçesi
168.592,80 Avro 

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
İstanbul - Türkiye

Duisburg - Almanya
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ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Avrupa Birliği’nin farklı politika alanlarında hazırlanan 6 program, hem Kanal 

Avrupa’da hem de Vizyon 58 TV’de canlı olarak yayınlanarak, kamuoyunda 
AB-TR ilişkilerine dikkat çekildi

 � Avrupa’da yaşayan ve spor, siyaset ve sanat gibi alanlarda öne çıkan 
Türklerle yapılan röportajların da yer aldığı BizSiz Olmaz belgeseli ile Türkiye 
ve Avrupa’nın geçmişe dayanan kültürel ve toplumsal paylaşımlarına ve 
kazanımlarına dikkat çekildi.

 � Almanya’nın Duisburg kentinde Medya Etiği ve Şeffaflık Paneli 
düzenlendi. Avrupa genelinden yaklaşık 100 medya çalışanının katılımı ile 
gerçekleştirilen panelde Avrupa’daki Türk medyasının sorunları ele alındı. 

 ρ Alman ve Türk medya kuruluşları ve STK’lar arasında 
diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek, 

 ρ Medya çalışanlarının yanı sıra, kamuoyunu AB 
politikaları, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin AB katılım 
süreci ve sürecin günlük hayatımıza etkileri hakkında 
bilgilendirmek, 

 ρ Kanal Avrupa ve Vizyon 58 TV çalışanlarının karşılıklı bilgi 
ve deneyim paylaşımı sayesinde kapasitesini artırmak için 
yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
BizSiz Olmaz belgeseli, özellikle tanınmış isimlerle yapılan 
röportajlar bakımından projenin önemli bir etkinliği oldu. 
Şimdiye kadar yapılan belgesellerde/programlarda sürekli 
olarak “Avrupa’daki Türklerin başarısı, yaptıkları, ...” gibi 
konulara değinilmişken ilk defa bu başarıda Türk-Avrupa 
toplumları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

ORTAKLIK
Sivas’tan Almanya’ya gelen medya çalışanları Almanya’daki 
sistemden çok etkilendi. Türkiye’ye giden çalışanlar ise 
Türkiye’nin gelişimini ve geldiği noktayı gördüklerinde çok 
şaşırdılar. Avrupa’daki Türklerin bir bölümünde hala 80’lerin 
Türkiyesi imajı kırılabilmiş değil. Ortaklar arasında iletişim 
devam ediyor ve son derece verimli arkadaşlıklar kuruldu.

MESAJ
Belgeselde belirtildiği gibi: BizSiz Olmaz!

İŞBİRLİĞİ

DİYALOG

BİZSİZ OLMAZ

BELGESEL
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AB BİLGİ
Proje Adı

AB Bilgi

Projenin Yürütücüsü
Indagando TV - İspanya

Projenin Ortakları
İDE Araştırma Tanıtım ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. - Türkiye

Projenin Süresi
15 ay

Projenin Bütçesi
152.475,67 Avro

Projenin Uygulandığı Şehirler / Ülkeler 
Kütahya, Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, 

Erzurum, İzmir, Trabzon - Türkiye
Madrid - İspanya 

Projemizle sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da 
birlikte çalışma ve Avrupa politikalarını kar amacı 
gütmeyen şekilde kullanma olasılığı olan grupları 

bir araya getirebileceğimizi düşünüyorum.   
Santiago Algora, Proje Koordinatörü
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 ρ Türk kamuoyunu, AB’nin sunduğu fon ve işbirliği 
imkanları ve yürütülen AB programları ve çalışmaları 
hakkında bilgilendirmek, 

 ρ AB’nin toplumun günlük yaşamı üzerindeki etkilerini 
medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırmak,

 ρ Türkiye ve İspanya’daki gazeteciler ve STK’lar arasında 
işbirliği ağları kurulmasına ve iyi deneyimlerin oluşmasına 
aracılık etmek için yola çıkıldı.

YOLA ÇIKARKEN

ÖRNEK ETKİNLİKLER
10 bölümden oluşan yapım, Türkiye merkezli olmak 
üzere, bilim, sağlık, çevre, yeni enerji kaynakları, ulaşım 
güvenliği, bilişim teknolojileri alanlarında Avrupa 
fonlarından yararlanan işletme, vakıf, kurum ve kuruluşlar 
ve binlerce insanın deneyim ve görüşlerinin vatandaşlara 
aktarılması konusuna odaklandı. 

MESAJ
Türkiye ve AB ülkelerinde çalışan gazeteciler arasında 
kurulacak sağlam ağlarla, STK’lar ve kamuoyunun AB 
Kurumları, politikaları ve işbirliği ile kalkınma programları 
aracılığıyla sunulan sosyal seçenekler hakkında bilgi eksikliğini 
azaltmak mümkün. 

ÇALIŞMALAR ve KAZANIMLAR
 � Türkiye’nin 8 farklı ilinde gazetecilere, medya mensuplarına ve sivil toplum 

temsilcilerine yönelik düzenlenen seminerlerle Avrupa Birliği kurumları, 
program ve projeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.  

 � Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine yönelik kamuoyunu bilgilendirmek üzere 
10 bölümden oluşan bir televizyon programı hazırlandı. 

 � Yerelde faaliyet gösteren gazeteci ve sivil toplum kuruluşları arasında ağ 
oluşturuldu.

AB FONLARI

BİLİNÇLENDİRME

BİLGİ
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Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu yayının içeriğinden sadece 
ICE (International Consulting Expertise) liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, hiç bir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye 

Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.


