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Dİyaloğun Gücüyle, Hep Omuz Omuza !
WITH THE POWER OF DIALOGUE, ALWAYS SHOULDER TO SHOULDER!

Editörden
COVID-19 salgını ile insanlık, yardımlaşmaya ve dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç
duyduğu zamanlardan geçmeye devam ediyor. Salgınla mücadelede ederken; kamu, STK ve
vatandaş arasındaki güçlü diyalog ile dayanışmanın en anlamlı örneklerine şahit oluyoruz.
Bununla birlikte; küresel salgınla toplumun tüm alanlarında dijital bir dönüşüm yaşandı ve
kendimizi teknoloji tabanlı yeni bir çalışma düzeninin içinde bulduk.
Diyalog kurmanın ve dayanışma içinde hareket etmenin büyük önem taşıdığı bu olağanüstü
günlerde Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi projeleri, hem salgının doğurduğu toplumsal
ihtiyaçlara çözüm bulmak için hem de faaliyetlerini günün şartlarına adapte etmek için çalışıyor.
Bu süreç hepimize çevirim içi platformlarda kurulan diyaloğun yüz yüze kurulan diyalog kadar içten
olabileceğini ve güçlü bir diyalogla tüm zorluklara karşı omuz omuza mücadele edebileceğimizi
gösterdi.
Diyaloğun hem bireysel hayatımızda hem de uluslararası ilişkilerdeki önemine şahit olduğumuz bir
dönemden geçerken yayımladığımız yeni sayımızda; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile STK’ların dayanışma konusunda nasıl hareket ettiklerini,
tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün AB Başkanlığı çalışma süreçlerine nasıl yansıdığını
ve küresel salgının Türkiye – AB ilişkilerine etkilerini konuştuk. Ayrıca; instagram üzerinden
yayımlanan Sivil Sektör Canlı Yayınları’na ve bu canlı yayınlarda, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
Türkiye Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu ve Doğa Koruma Merkezi Proje Yöneticisi Kübra Ceviz
Sanalan ile yapılan röportajlara yer verdik.
Beşinci dönem projelerinin dijital platformlara taşıdığı etkinliklerini derlediğimiz bu sayımızda
STK’ların dünyayı güzelleştiren adımlarını ve beşinci dönem projeleri tarafından üretilen
belgesellerin hikâyelerini paylaştık. Dosya konusu olarak savunuculuğu seçtik ve salgın günlerinde
hepimize ilaç gibi gelen 9 Mayıs Avrupa Günü Antakya Medeniyetler Korosu Konseri’ni mercek
altına aldık, ayrıca Jean Monnet Burs Programı’nı sayfalarımızda misafir ettik.
Sağlıklı günlerde, keyifle okumanız dileğimizle.
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From the editor
With the COVID-19 pandemic going on, humanity continues to wade through times requiring assistance
and solidarity the most since ever. While combating the pandemic, we witness the most meaningful
examples of strong dialogue and solidarity among the state, CSOs and citizens. Together with this, a
digital transformation occurred in all fields of society, and we found ourselves in the middle of a new
work environment based on technology.
Establishing dialogue and acting in solidarity bear the utmost importance in these extraordinary times.
Civil Society Dialogue Fifth Period projects strive to both find solutions to the social issues born due to
the pandemic and also adapt their activities to the actual conditions of today.
This period showed us that the dialogue established over online platforms could be as sincere as the
dialogue established face to face, and that we could combat any challenges shoulder to shoulder.
In our new issue, which we published while passing through a period when we witness the importance
of dialogue both in our individual lives and in international relations, we talked with Deputy Minister of
Foreign Affairs and Director for EU Affairs Ambassador Faruk Kaymakcı regarding how CSOs acted on
the topic of solidarity, how the technological transformation occurring throughout the world reflected in
the operational processes of the Directorate for EU Affairs, and the impacts of the pandemic on Turkey
- EU relations. Also, we included Civil Sector Live Broadcasts over Instagram and the interviews made
with Nil Memişoğlu, United Nations Volunteers Turkey Country Coordinator and Kübra Ceviz Sanalan,
Nature Protection Centre Project Manager.
We compiled the CSD-V period projects’ activities that are transferred to digital platforms. We shared
steps taken by CSOs towards making the world a better place and the stories of documentaries produced
by them. We chose advocacy as a case topic and had a closer look on the 9th of May Europe Day
Antakya Civilisations Chorus Concert that became a fresh breath for us in these pandemic days.We
also hosted the Jean Monnet Scholarship Programme within our pages.
Wish you to read with pleasure in healthy days.
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COVID-19 Döneminde;
STK’lar, AB Başkanlığı ve
AB ile İlişkiler
CSOs, Directorate for EU Affairs
and Relations with the EU During
COVID-19 Period

COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünya olağanüstü
bir değişimden geçerken, sivil toplum kuruluşlarının
(STK) dayanışma konusunda nasıl hareket ettiklerini,
tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün AB
Başkanlığı çalışma süreçlerine nasıl yansıdığını ve
küresel salgının Türkiye-AB ilişkilerine etkilerini Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı ile konuştuk.
1.Global ölçekte etkisini gösteren COVID-19 ile
birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.
Teknolojinin günlük hayata ve iş hayatına
entegrasyonunun hızlandığı bu günlerde AB
Başkanlığı olarak çalışma süreçlerinizde nasıl bir
dijital dönüşüm deneyimliyorsunuz?
Başkanlık olarak hayatımızda dijital teknolojilerin
yeri her zaman vardı; personelimize yönelik dijital
okuryazarlık ve yetkinlik kazandırma hedeflerimizden
biri ve eğitim politikalarımızın da önemli bir parçasıydı.
Dijital teknolojileri uygulama aşamasına geçme
planlarımızın da devam ettiği bir döneme rastlayan
salgın ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi biz de
kurum olarak söz konusu teknolojileri bir anda ve
yoğun olarak kullanır olduk. Örneğin, şu anda ben
de dâhil, AB Başkanlığı personelinin tümü neredeyse
bütün toplantıları çevirim içi uygulamalar üzerinden
gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan özellikle karantina
sürecinde personelimize yönelik uzaktan eğitim
seminerleri düzenledik; hem uzmanlarımızı hem de
yöneticilerimizi bu sürece hazırlamaya gayret ettik.
Hâlihazırda devam eden projelerin birçok etkinliği
de dijital platformlara taşınmış durumda. Sosyal
medya kullanımı konusunda zaten tecrübe ve bilgi
birikimi sahibi olan Başkanlığımız, bu dönemde diğer
kurumlara örnek teşkil edecek çalışmalara imza attı. 5

We talked with Deputy Minister of Foreign Affairs
and Director for EU Affairs Ambassador Faruk
Kaymakcı, regarding how civil society organizations
(CSOs) acted on the topic of solidarity, how the
technological transformation occurring throughout
the world reflected in the operational processes of
the Directorate for EU Affairs and the impacts of the
pandemic on Turkey - EU relations as the whole world
passes through an extraordinary change with the
COVID-19 pandemic.
1. We pass through an extraordinary period with
the global impacts of COVID-19. What kind of
digital transformation do you experience in your
operational processes as the Directorate for EU
Affairs in these days as technology’s integration
in daily life and business life accelerates?
As the Directorate for EU Affairs, digital technologies
always had a place in our lives; digital literacy and
qualification for our personnel has been one of our
objectives and an important part of our education
policies.
With the epidemic that coincided with a period when our
plans to take our digital technologies to implementation
stage was underway, we, as an institution, came to
use such technologies in one stroke and intensively
just like the whole world. For instance, now the entire
Directorate for EU Affairs personnel including myself
conduct almost all meetings over online applications.
On the other hand, we organized distance training
courses for our personnel particularly during the
quarantine period, we made efforts towards preparing
both our experts and our executives for this period.
Many activities within the projects already underway
have been transferred onto digital platforms.

Dijital araçlar ve çevrim içi platformları kullanarak
canlı yayın programları, webinarlar ve konser gibi çok
sayıda etkinlik düzenleyerek daha geniş bir çevreye
AB üyeliğinin önemini ve bu çerçevede yaptığımız
çalışmaları anlatma fırsatı elde ettik. Bu kapsamda,
Bilişim Sanayicileri Derneği (TUBİSAD) tarafından
hazırlanan Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’na
değinmek isterim. Söz konusu rapora göre, Türkiye’nin
dijitalleşme notu 2019 yılında 5 üzerinden 2.9 iken
2020 yılında 3.6’ya yükseldi. Bu durum bizlere
COVID- 19’un risklerle birlikte çok büyük fırsatları da
barındırdığını göstermiş oldu.

Our Directorate already had experience and
knowledge on social media use and realized actions
that would set an example for other institutions during
this period. By way of organizing many activities such
as live broadcasts, webinars and concerts through
use of digital tools and online programs, we had
the opportunity to publicise the importance of EU
membership and the relevant actions we realized to
wider segments. In this context, I would like to mention
the Turkey Digitalisation Index Report prepared by
Informatics Industry Association. According to this
report, the digitalization score of Turkey that was 2.9
out of 5 as of the year 2019 rose to 3.6 in the year
2020. This showed us that COVID-19 possessed
many significant opportunities together with its risks.

Bugün Avrupa Birliği de pek çok politikasını
“Yeşil Mutabakat ve Dijitalleşme” çerçevesinde
değerlendiriyor. Yani; sanayiden tarıma, spordan
sağlığa kadar alınan tüm kararlar çevre dostu
politikalardan oluşmak ve dijitalleşmeyi içermek
zorunda.

As of this day, the European Union also assesses
many of its policies in the framework of “European
Green Deal and Digitalisation”. Which means that
all decisions taken from industry to agriculture and
from sports to health have to comprise environmentfriendly policies and include digitalisation.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlardan
birinin de dijitalleşme ile ortaya çıkan risklerin bertaraf
edilmesi ve ayrıca hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin
korunmasını da kapsayacak şekilde mevzuatımızın
güncelleştirilmesi olduğunu düşünüyorum.

However, I think that one of the aspects that should be
taken into consideration at this point is elimination of
the risks occurring with digitalization and updating
of our legislation as to cover rights and liberties and
protection of personal data.

2. Birlikte var olma ve eyleme geçmenin büyük
önem taşıdığı bu günlerde, dayanışmanın en
güzel örneklerine ve yeni gönüllü oluşumlara
şahit olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu noktada
sivil toplum kuruluşları nasıl hareket etti/etmeye
devam ediyor? Birlikte var olma ve eyleme geçmenin
büyük önem taşıdığı bu günlerde, dayanışmanın
en güzel örneklerine ve yeni gönüllü oluşumlara
şahit olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu noktada
sivil toplum kuruluşları nasıl hareket etti/etmeye
devam ediyor?

2. In these days when coexistence and cooperative
action are of much importance, we witnessed
and continue to witness the finest examples of
solidarity and new voluntary formations. At this
point, how did civil society organizations act and
continue to do so?
National and global combat against COVID-19
pandemic requires solidarity and cooperation of
all social segments including public sector, private
sector and civil society field. In this framework, I
observe that the role of CSOs towards resolution
of existing issues is of much significance in terms of
them possessing the power to reach the most remote
corners where public institutions cannot reach and
contact the individuals themselves by way of their
organizational structures stretching throughout the
country.

COVID- 19 salgını ile ulusal ve küresel çapta mücadele;
kamu, özel sektör, sivil alan da dâhil olmak üzere tüm
kesimlerin dayanışmasını ve iş birliğini gerektiriyor. Bu
çerçevede, var olan sorunların çözülmesi için ülkenin
dört bir tarafına yayılan teşkilatları sayesinde kamu
kurumlarının erişemediği en ücra köşelere kadar
erişebilme ve bizzat bireye temas edebilme gücüne
sahip olmaları bakımından, STK’ların rolünün söz
konusu süreçte çok önemli olduğunu gözlemliyorum.
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Bu itibarla içinde bulunduğumuz dönemde toplumun
içerisinden çıkan STK’lar üstlenmiş oldukları işlevsel
rolleriyle sosyal faydanın maksimize edilmesi için
başat rol oynamakta ve kamuoyunun krizi daha az
hasarla atlatabilmesini sağlamaktadır.

In this respect, CSOs coming from within the society
itself play primary roles for maximizing social benefit
with the functional roles they undertake and enable
the society to be able to survive the crisis with less
damage in the period we are wading through.

Bu doğrultuda, çeşitli alanlarda Türkiye’nin her
bölgesinden STK’lar COVID- 19 ile mücadeleye
destek sundular. STK’larımız, bu mücadele
kapsamında yaptıkları sosyal yardım çalışmalarıyla
ihtiyaç sahiplerine el uzattılar. Bu kapsamda sağlık
çalışanlarının, kadınların, yaşlıların ve mültecilerin
yaşadıkları sıkıntılara dikkat çeken ve kampanyalar
yürüten STK’lar oldu. Öte yandan, karantina tedbirleri
nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara
ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım götüren
dernek ve vakıflarımız var. Gıda paketleri ve temizlik
kitleriyle binlerce aileye ulaşan STK’lar, çalışmalarıyla
bir yandan kamunun yükünü hafifletirken, bir
yandan da sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini
sergilediler.

In line with this, CSOs from all regions of Turkey
provided assistance in various fields towards the combat
against COVID-19. Our CSOs extended their hands
to those in need via their social assistance actions in
the scope of this combat. There have been CSOs that
drew attention to the challenges experienced by health
workers, women, elderly people and refugees and
carried out campaigns in this respect. On the other
hand, there are associations and foundations that
reach out to citizens over 65 years age who cannot
go outside due to quarantine measures and deliver
help to families in need. Reaching out to thousands of
families with food packages and cleaning kits, CSOs
on one hand lightened the burden of the public sector
and on the other hand displayed the finest examples
of social solidarity through their actions.
Undoubtedly, this crisis that had its impact felt at
global scale and in all fields of life also caused certain
adverse results on CSOs. Change of the measures
taken for the combat against the pandemic and the
priorities caused pressure also on CSOs. We know that
particularly the CSOs related to service provision roles
experienced challenges and had difficulty regarding
financial sustainability in line with the change in the
priorities of funding organizations. Undoubtedly, such
a picture may cause obstruction against development
of the civil society at desired levels and even against
surviving the pandemic period without damage.

Tabii ki küresel çapta ve hayatın bütün alanlarında
etkisini hissettiren bu krizin STK’lar üzerinde de bir
takım olumsuz sonuçları oldu. Salgın ile mücadele
kapsamında alınan tedbirlerin ve önceliklerin değişmesi,
STK’ların üzerinde de baskı yarattı. Özellikle hizmet
sunma rolü ile ilgili STK’ların zorlandığını ve STK’lara
fon sağlayan yapıların önceliklerinin değişmesine
paralel olarak, finansal sürdürülebilirlik açısından
sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Şüphesiz böylesine bir
tablo, sivil toplumun arzu edilen düzeyde gelişmesinin
ve hatta salgın sürecinin hasarsız atlatılmasının
önünde bir engel teşkil edebilecektir.

Still, CSOs willing to turn the crisis into opportunity
continued onwards with their pioneering roles in this
period by concentrating on innovative applications.
Many CSOs that have benefitted from the grant
programs coordinated by our Directorate succeeded
to minimise the impact of the physical restrictions in a
short while by use of digital technologies.

Yine de krizi fırsata dönüştürmek isteyen STK’lar;
yenilikçi uygulamalara ağırlık vererek, bu süreçte
öncü rollerine devam etti. Başkanlığımızın koordine
ettiği hibe programlarından faydalanan pek çok
STK, kısa bir zaman diliminde dijital teknolojilerden
faydalanarak fiziksel sınırlamaların etkisini en aza
indirmeyi başardı.

3.How did the pandemic crisis impacted the relations
between Turkey and the EU?
The COVID-19 pandemic, which had to be faced
by the whole world at the same time and is seen as
the gravest disaster of modern ages, carries within
itself the potential to create significant changes and
transformations in Turkey-EU relations.
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3.Pandemi krizi Türkiye ve AB arasındaki
ilişkileri nasıl etkiledi?

Although our country came face to face with various
challenges regarding its relations with the EU, it
preserves the commitment to the process with the
awareness that the EU membership process will bring
important gains for both parties. As a matter of fact,
the support provided by Turkey to European countries
primarily in the form of healthcare equipment in
regards to the combat against COVID-19 pandemic
revealed once again the importance of the solidarity
between the EU and us.

Tüm dünyanın aynı anda yüzleşmek zorunda kaldığı,
modern çağların en büyük felaketi olarak görülen
COVID-19 salgını, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli
değişim ve dönüşümler yaratma potansiyeli taşıyor.
Ülkemiz, her ne kadar AB ile ilişkilerinde dönem
dönem çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalsa da AB’ye
üyelik sürecinin her iki taraf için de önemli kazanımlar
sağlayacağının farkındalığıyla sürece olan bağlılığını
koruyor. Nitekim COVID-19 salgınıyla mücadele
kapsamında, başta sağlık ekipmanları olmak üzere,
Türkiye’nin Avrupa ülkelerine verdiği destek, AB ile
aramızdaki dayanışmanın önemini bir kez daha
ortaya koydu.

Turkey and the EU cooperated also through the Civil
Protection Mechanism and acted together for the
evacuation of citizens.
Turkey entered into closer cooperation with the EU
also in regards to finding the vaccine and data
exchange by way of the European Centre for Disease
Prevention and Control.

Türkiye ve AB, Sivil Koruma Mekanizması’nda da iş
birliği yaparak, vatandaşlarının tahliyesinde ortak
hareket etti.

Despite the restrictive measures taken at the
beginning, the EU and candidate countries including
Turkey prevented potential obstructions from arising
in the transportation sector through the Green Lines
they established. On the other hand, our country has
not yet been included in the list of third countries for
which the EU Council recommended the restrictions
of non-compulsory travel to Schengen Area due
to the pandemic to be lifted, regarding which our
efforts continue.

Türkiye, aşı bulunması ve Avrupa Hastalık Önleme
ve Kontrol Merkezi ile veri paylaşımı bakımından da
AB ile daha yakın iş birliği içerisine girdi.
Başlangıçta alınan kısıtlayıcı önlemlere rağmen,
AB ve Türkiye dahil aday ülkeler, oluşturdukları
Yeşil Hatlar sayesinde ulaştırma sektöründe
doğabilecek olası engellere izin vermediler. Öte
yandan, AB Konseyinin salgın nedeniyle Schengen
Bölgesi’ne zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının
kaldırılmasını tavsiye ettiği üçüncü ülkelere ilişkin
listeye ülkemiz henüz dahil edilmemiş olup konuya
ilişkin girişimlerimiz sürdürülmektedir.

In this framework, evaluating in depth the impacts
of the crisis environment created by the COVID-19
pandemic on different aspects of Turkey-EU relations
will be beneficial for determining the steps to be
taken in the coming period. Another aspect to take
into consideration at this point is closely following up
potential amendments to be made in the EU policies
after the end of the pandemic. It should be kept in
mind that the EU Acquis is now the fundamental
reference point of international rules and standards
in many fields.

Bu çerçevede, COVID-19 salgınının yarattığı kriz
ortamının, Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutlarına
etkilerinin
ayrıntılı
olarak
değerlendirilmesi,
önümüzdeki dönemde atılacak adımları belirlemek
açısından faydalı olacaktır. Burada dikkat edilmesi
gereken bir diğer husus da salgının atlatılmasının
ardından AB politikalarında yapılacak olası
değişikliklerin yakından takip edilmesidir. AB
Müktesebatı’nın bugün pek çok alanda uluslararası
kurallar ve standartların temel referans noktası
olduğu unutulmamalıdır.

In terms of project implementation, it is observed that
certain delays are experienced due to the impact of
the COVID-19 pandemic within the framework of
Turkey-EU cooperation. We continue negotiations
with the EU for designing new ideas as projects for
the purpose of eliminating potential funding losses
and damages caused by the COVID-19 pandemic.
Our aim of having the total of 480 million Euros to
8

Projelerin uygulanması çerçevesinden bakıldığında
ise Türkiye-AB mali iş birliği kapsamında COVID-19
salgınının etkisiyle birtakım gecikmeler yaşandığı
görülüyor. Muhtemel fon kayıplarını ve COVID-19
salgınının sebep olduğu hasarları bertaraf etmek
üzere yeni fikirlerin projelendirilmesi için AB tarafı ile
müzakereleri sürdürüyoruz. 2020 yılının ilk altı ayı için
belirlenen toplam 480 milyon avronun sözleşmeye
bağlanması hedefimiz %66 oranında gerçekleşti.
Pandemi süreci dikkate alındığında, bu oran bir hayli
başarılı olarak değerlendirilebilir. Özellikle çok yıllı
programlar bağlamında sıfır fon kaybı hedefimiz devam
ediyor. Bu konuda, pandemi sürecinden dolayı bazı
uygulama kriterlerine AB tarafından esneklik getirildi.
Diğer yandan, Komisyon nezdinde bir süredir hazırlıkları
devam eden IPA III döneminde COVID-19’un sağlık
alanında yarattığı olumsuz etkilerin üstesinden gelmek
için proje teklifleri üzerinde çalışıyoruz.
Nitekim COVID-19 salgını açısından önem taşıyan
bulaşıcı hastalıklar alanında Türkiye, AB fonları ile 3
proje tamamladı. Sağlık güvenliğine ilişkin 4’üncü bir
proje ile bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda
17,5 milyon avro bütçeye ulaşan bu proje faaliyetleri ile
AB ve Türkiye arasında bulaşıcı hastalıklar alanındaki
iş birliği önemli bir aşama kaydetti. Hâlihazırda Dünya
Sağlık Örgütünün teknik desteğiyle yürütülmekte olan
“Türkiye’de Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi Projesi”
(Bulaşıcı Hastalıklar-IV) AB fonlarının uygulanmasına
ilişkin genel mücbir sebepler ve Sağlık Bakanlığındaki
bulaşıcı hastalıklar ekibinin küresel salgınla mücadele
mesaisinde olmaları nedeniyle yürütülemiyor ancak;
projenin tekrar başlamasıyla birlikte COVID-19
salgınıyla mücadelenin yeni aşamalar kazanacağına
inanıyorum. Keza, COVID-19 nedeniyle hareketliliği
esas alan Erasmus+ ve Jean Monnet Programları’nın
uygulanmasında sorunlar ve gecikmeler yaşanmaya
başlamıştır.
Önümüzde, üzerinde çalışmamız gereken bir “salgın
sonrası dönem” var. Ülkelerin ve AB dahil örgütlerin
her alanda iş birliğine daha açık olacakları, ticaretin
gelişmesine ve ekonominin yeniden canlanmasına
önem verecekleri bu dönem doğru kullanıldığı takdirde
ilişkilerimiz açısından pek çok olumlu unsur ve fırsatlar
ortaya çıkacaktır.
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be contracted as defined for the first six months of
the year 2020 was actualised at a percentage of
66%. Considering the pandemic period, this ratio
is a significant success. Our aim for zero funding
loss particularly in respect to multi-year programs
is still active. In this sense, the EU granted a certain
flexibility to some implementation criteria due to the
pandemic period.
On the other hand, we work on project proposals
towards eliminating the adverse impacts caused
by COVID-19 on the field of healthcare. They are
under preparation with the Commission for the IPAIII period.
As a matter of fact, Turkey has completed 3 projects
on the field of contagious diseases, of significance
due to the COVID-19 pandemic, by way of utilising
EU funds. The works in this field continue with the
4th project on health safety. Through these project
activities, of which the budget reached a total of
17.5 million Euros, the cooperation on contagious
diseases between the EU and Turkey has made
significant strides. The “Strengthening Health Safety
in Turkey Project (Contagious Diseases -IV)” was
implemented with the technical assistance of the
World Health Organisation. The project cannot be
actualised as of now due to the contagious diseases
team in the Ministry of Health working in the scope
of the combat against the global pandemic;
however, I believe that the combat against
COVID-19 will make progress in further stages with
the reinitialization of the project. Likewise, issues
and delays have begun to be experienced in the
implementation of Erasmus+ and Jean Monnet
Programs that are based on mobility, because of
COVID-19.
We have an upcoming “post-pandemic period” on
which we have to work. This period, during which
countries and organizations including the EU will
be more open to cooperation in all fields, and
place emphasis on the development of trade and
revitalization of economy, will reveal many positive
aspects and opportunities in terms of our relations
in case it is utilised appropriately. We should utilize
such opportunities towards opening a recuperation
and revitalization period in the fields of economy,
trade and investment within the scope of TurkeyEU relations. The need towards restructuring in
production and supply chains with free circulation

Bu fırsatları; Türkiye-AB ilişkilerinde ekonomi, ticaret
ve yatırım alanlarında bir toparlanma ve yeniden
canlanma dönemini açmak için değerlendirmeliyiz.
Zira salgın sonrası dönemde serbest dolaşım ile
üretim ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma
ihtiyacı, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve Türk
vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması gibi
konuların önemini açıkça ortaya koymuştur.
Türkiye’nin, AB ile Gümrük Birliği içinde ve
müzakere eden aday ülke olarak, AB’nin en önemli
ticaret ve yatırım ortaklarından biri sıfatıyla yeniden
yapılanma çabalarının içerisinde yer alması gerekir.
Bu dönemde, şimdiye kadar siyasi engellerle
bekletilen
Gümrük
Birliğinin
güncellenmesi
çalışmalarına başlanması, vatandaşlarımıza vize
muafiyeti sağlayacak çalışmalara hız verilmesi,
katılım müzakerelerimizin canlandırılması ve bu
kapsamda 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesine
yönelik çalışmaların ilişkilerimizin tüm veçhelerini
kapsayacak şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.
Salgın sonrası Türkiye-AB iş birliği, Türkiye’ye olduğu
kadar, AB’nin küresel güç projeksiyonuna, hem
Avrupa hem dünyanın barış ve refahına katkıda
bulunacaktır.

in the post-pandemic period has clearly revealed the
importance of topics such as updating the Customs
Union and granting visa liberalization for Turkish
citizens.
Turkey has to be included in the restructuring efforts
with the title of one of the most important trade and
investment partners of the EU as a candidate country
in negotiations for membership and in Customs Union
agreement. It is necessary that our efforts should be
finalised in this period towards covering all aspects
of our relations in the scope of commencing the
updating process of the Customs Union that was held
at standby for political reasons until now, accelerating
works for granting visa liberalization for our citizens,
reinitializing accession negotiations and updating of
the Turkey-EU Agreement of 18 March 2016. A postpandemic Turkey-EU cooperation shall contribute to
the global power projection not only of Turkey but of
the EU, and the peace and prosperity of Europe and
the whole world.
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“Benden Bize Dönüşüm Hali: Gönüllülük”
“State of Transformation from Me to Us:
Volunteering”

AB İşleri Uzmanı Duygu Yardımcı, “Sivil Toplum ve
Gönüllülük” Sivil Sektör Canlı Yayını’nda Birleşmiş
Milletler Gönüllüleri Türkiye Ülke
Koordinatörü Nil Memişoğlu ile bir
araya geldi. Keyifli canlı yayında,
olağanüstü günlerden geçtiğimiz
küresel salgın döneminde daha
da anlamlı bir kavram halini
alan gönüllülük ve küresel
salgının gönüllülük çalışmalarına
etkileri
üzerine
konuşuldu.
Duygu Yardımcı’nın canlı yayın
sorularından derlediğimiz söyleşi
için Yardımcı’ya ve Memişoğlu’na
teşekkür ederiz.
1.Gönüllülük yolculuğuna nasıl başladınız?
Gönüllülüğe geçiş sürecinize ailenizin ve eğitim
hayatınızın etkisini değerlendirir misiniz?
Hem bireysel olarak hem de profesyonel olarak bir
gönüllülük yolculuğum var. Ben çok şanslıyım, annem
ve babamdan ötürü küçük yaştan beri gönüllülük
kavramının, gönüllülüğün içerisindeydim. Gönüllülük
anlayışı ailemizde hep vardı. O yüzden “gönüllü
olmak” benim için çok normaldi. Beş yaşımdaki
gönüllülük çalışmalarımı hatırlıyorum.
Bu anlayış Kanada’da uluslararası kalkınma ve
sosyoloji çift ana dalını seçmeme neden oldu,
ardından da ODTÜ’de sosyoloji yüksek lisansı yaptım.
Gönüllülüğe gönül vermiş çok kıymetli arkadaşlardan
beslenerek ve gönüllülük ekosistemimi büyüterek bu
yolculuğa devam etmeye çalışıyorum.
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EU Affairs Expert Duygu Yardımcı came together with
United Nations Volunteers Turkey Country Coordinator
Nil Memişoğlu on the Civil Sector Live Broadcast titled,
“Civil Society and Volunteering”. In this pleasant live
broadcast, volunteering, which has become an even
more meaningful concept in this global pandemic
period causing extraordinary circumstances, and
the impacts of the global pandemic on volunteering
actions were mentioned. We extend our gratitude to
Yardımcı and Memişoğlu for the interview we compiled
from the live broadcast questions of Duygu Yardımcı.
1. How did you set off on the journey of volunteering?
Can you evaluate the impact of your family and
your education life on your process of transition
into volunteering?
I have a volunteering journey both individually and
professionally. I am very lucky, I have been in the
middle of the concept of volunteering since early
ages due to my mother and father. The philosophy of
volunteering has always been present in our family.
Therefore, “being a volunteer” was so normal for me.
I remember my volunteering activities back when I was
five years old.
This philosophy caused me to choose studying double
major in international development and sociology in
Canada, and then I took masters degree in sociology
at METU. I am trying to continue on this road by being
cultivated thanks to much precious colleagues who
set their hearts on volunteering and by expanding my
volunteering ecosystem.

2. Peki gönüllülük nedir? Kime “gönüllü” denir?

2. So, what is volunteering? Who is called
“volunteer”?

Gönüllülüğün tek bir tanımı yok. Birleşmiş Milletler
Gönüllüleri, gönüllülüğü: “Bireyin kendi özgür
iradesiyle maddiyata dayanmadan aile fertleri
dışındaki kişilere, canlılara yönelik gerçekleştirdiği
fayda.” olarak tanımlıyor. Bana göreyse benden bize
dönüşüm hali ve bunu sürdürülebilir kılmak için de
empatinin yüksek olması durumu. Bütün gönüllülerde
empatinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Volunteering does not have a single definition. United
Nations Volunteers defines volunteering as: “The
benefit provided by the individual by her/his own free
will for the persons and living beings other than the
family members without a basis for materialistic gain”.
According to me, it is the state of transformation from
me to us, and the state of having high empathy for
rendering this sustainable. We may say all volunteers
have high empathy.

3. Türkiye’de gönüllülüğün mevcut durumundan
bahseder misiniz?

3. Can you mention the present state of volunteering
in Turkey?

Birleşmiş Milletlerin dünyadaki gönüllülük durumunu
anlatan ve iki yılda bir çıkardığı bir yayın var. 2018’deki
verilere göre bugün, dünyada gönüllülerin sayısı bir
milyardan fazla. Bu sayıyı tam zamanlı bir çalışma
iş gücüne eşitlersek yüz dokuz milyon kişi ediyor,
bunu da dünya nüfusu ile karşılaştırırsak beşinci en
büyük ülkeyiz. Aslında biz çok büyük bir gönüllülük
ekosisteminin içindeyiz, yani yalnız değiliz. Küresel
salgın dönemi de bize ne kadar “bir” olduğumuzu
gösterdi.

There is a publication that the United Nations publishes
every two years that depict the status of volunteering
throughout the world. According to year 2018 data,
the number of volunteers is more than one billion in
the whole world. If we equate this number to full time
labour, it makes a hundred and nine million people,
and if we compare this to world population, it makes
the fifth country with the largest population. In fact
we are inside a very large volunteerism ecosystem, we
are really not alone. The period of global pandemic
revealed to us how “one” we are.

Bu arada bu verilerin yüzde 70’i resmî olmayan
gönüllülük rakamları. Resmî olmayan gönüllülük
rakamları derken STK’lara üye olmadan yapılan
gönüllülüğü kastediyoruz. Dolasıyla aslında bu
sayıların çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

By the way, 70% of these data are based on unofficial
volunteering numbers. With unofficial volunteering
numbers, we mean volunteering carried out without
being member to CSOs. Therefore, it is possible to
mention that these numbers may be much higher.

“Dünya Bağışçılık Endeksi 2018” sonuçlarına göre
146 ülke arasında 126. sıradayız. Yani, Türkiye’de
gönüllülüğün oranları nüfusa göre yüzde yedi.
Küresel insani yardım konusunda ne kadar ön planda
olduğumuzu düşünürsek bu rakam doğal olarak
hepimizi şaşırtıyor. Dediğimiz gibi resmî olmayan
verilerden ötürü Türkiye’de sayılar daha düşük çıkıyor,
bizler bu oranların daha fazla olduğunu düşünüyoruz.

According to the results of the “World Charity Index
2018”, we are in the 126th place among 146
countries. Which means that the ratio of volunteering
in Turkey is seven percent within the whole population.
Considering how prominent we are in terms of global
humanitarian aid, this number naturally surprises us
all. As we mentioned, the numbers in Turkey come up
to be lower due to the unofficial data, we think that
these ratios are higher.

Verdiğim bu rakamlar motivasyonumuzu düşürmesin.
11. Kalkınma Planı’nda “gönüllülük” çok ön planda
tutuldu. Dört yıl boyunca çocuk eğitimi, gençler,
yaş almışlarla ilgili gönüllülük projelerine dair farklı
teşvikler olacak. Gönüllülüğün görünürlüğü çok daha
yüksek olacak.

These numbers I revealed should not lower our
motivation. Significant emphasis was placed on
“volunteering” in the 11th Development Plan. There
will be various incentives for volunteering projects
on child education, youth and elderly people for a
period of four years. The visibility of volunteering will
be much higher.
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Gönüllülüğün görünür olması çok büyük bir ihtiyaç
çünkü iyilik gerçekten de bulaşıcı. Görünürlük adına
2019 yılında çok büyük bir adım atıldı. Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
2019 yılını “Gönüllülük Yılı” olarak ilan etti. Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından “Sen de gönül ver!”
sloganıyla hayata geçirilen “Genç Gönüllüler Projesi”,
gönüllülük çalışmalarına çok ivme kazandırdı. Gönüllü
arayanları ve gönüllü olmak isteyenleri buluşturan
www.gencgonulluler.gov.tr platformunun başarısını
somutlaştırmak için şu örneği paylaşmak istiyorum:
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak dört yılda
çıkılan çağrılarla toplam 10 bin gönüllü toplanmış,
bu platformla gönüllü sayısı çok kısa sürede 12.000’e
çıkmış. Aslında gönüllü olmak isteyen kişiler var ama
neyi, nerede yapacaklarını bilmiyor. Bir çağrı bekliyorlar.
Onun için “Gönüllülük Yılı’nın” ilan edilmesinin çok
büyük bir artısı oldu, böylece gönüllülere ulaşmış
olduk.
4.Kişide gönüllülük kültürü nasıl gelişiyor?
Gönüllülüğün en kolay geçiş yöntemi aileden
diyebiliriz. İkinci önemli araç ise öğretmenler. Şu
parantezi bir daha açayım: 11. Kalkınma Planı’nda
ilköğretimden itibaren çocukların gönüllülüğe teşvik
edilmesini hedefleyen yeni maddeler var. Bu anlamda
gönüllülük müfredata girecek.
UNICEF zaten çocuklara yönelik gönüllülük çalışmaları
yapıyor, gönüllülük temasındaki bu çalışmaları daha
da aktif hale getirecek. Bu yaklaşımlardan yola çıkarak,
önümüzdeki on sene içerisinde gönüllülük anlamında
çok daha ileri bir ülke olacağımızı düşünüyorum.
5.Gönüllülüğün bireysel ve toplumsal faydaları
neler?
Gönüllülük serüveni içinde yeni beceriler de
kazanıyorsunuz. Sadece kendi mesleki becerilerinizi
geliştirmiyorsunuz. Dolayısıyla muhteşem bir öğrenim
yolculuğu. Hatta en keyifli öğrenme yolu diyebiliriz.
Gönüllülüğün ekonomiye de ciddi bir katkısı var. 2012
senesinde John Hopkins Üniversitesi ile Uluslararası
Çalışma Örgütünün birlikte yaptığı bir çalışma var.
50’den fazla ülkeye gönüllülüğün ekonomik etkileri
üzerine bir anket uygulanıyor. Çıktıların her biri çok

Visibility of volunteering is a very important necessity
because kindness really is contagious. A very important
step was taken in the name of volunteering in the
year 2019. Mehmet Muharrem Kasapoğlu (PhD),
Minister of Youth and Sports, declared the year 2019
as “Volunteering Year”. “Young Volunteers Project”,
commenced with the slogan “You Too Set Your Heart
On” by the Ministry of Youth and Sports provided
much acceleration to volunteering efforts. I would like
to share this example in order to instantiate the success
of the platform www.gencgonulluler.gov.tr that brings
together those who seek volunteers and those who
seek to be volunteers: Through the calls made under
the supervision of the Ministry of Youth and Sports, a
total of 10,000 volunteers were brought in within four
years, while the number of volunteers rose to 12,000
in a very short time thanks to this platform. In fact
there are people who wish to become volunteers but
they do not know where to begin. They await a call.
Thus, the declaration of the “Volunteering Year” has
made great contribution, we were able to thus reach
out to volunteers.
4.How does the culture of volunteering develop
inside oneself?
We may say that the easiest way volunteering is
transmitted is from the family. The second most
important instrument occurs to be teachers. Let me
open this parenthesis again: There are new provisions
included in the 11th Development Plan that aims for
encouraging the children towards volunteering since
elementary grades. In this sense, volunteering will
enter the curriculum.
UNICEF already has volunteering activities aimed
for children, it will activate such studies under the
theme of volunteering even further. Setting off on
these approaches, I consider that we will become a
country that is much more progressed in the context of
volunteering within the upcoming ten years.
5. What are the individual and social benefits of
volunteering?
You also gain new skills within your journey of
volunteering. You do not only develop your own
professional skills. Thus, it is an amazing journey of
learning. We may even say that it is the most pleasant
way of learning.
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kıymetli. Örneğin, Kanada’ya ait sonuçlarda Kanada’da
gönüllülüğün ülke ekonomisine katkısının tarım ve
otomotiv sektörünün toplamından daha fazla olduğunu
gözlemliyoruz. Gördüğünüz üzere ciddi bir beşerî
kaynaktan söz ediyoruz.
6.Gönüllü olmak isteyen biri nereden, nasıl
başlamalı?
Ben gönüllü olmak istiyorum demek çok güzel bir
başlangıç. Gönüllü olmak için öncelikle bir “derdiniz”
olacak. Biz, “Seni rahatsız eden konu ne?” sorusunu
soruyoruz. Bu derdi tespit ettikten sonra da “İlgili alanlarda
çalışan kurumlar var oradaki çalışmaların bir parçası
olun.” diyoruz ve kişileri ilgili STK’lara yönlendiriyoruz.
Eğer oradaki çalışmalardan keyif alamazsanız farklı
STK’lara gidebilir ya da bir sosyal bir girişimin parçası
olabilirsiniz. Bu aşamada Ulusal Gönüllülük Komitesi
(UGK) çok doğru bir adres. UGK’nin web sayfasından
üyelerin çalışmalarını takip edebilirsiniz.
Burada önemli nokta gönüllülüğün sürdürülebilir
olması. Bir konuyu dert edindikten sonra o konuda
istikrarlı bir şekilde çalışmak ve çözümün bir parçası
olmak gerekiyor.
7.Küresel salgın sürecinde STK’lar açısından
dayanışma ve yardımlaşma ruhunu değerlendirir
misiniz?
STK’ların misyonları ve hâlihazırda yürüttükleri
faaliyetleri var. Zaten odaklandıkları probleme çözüm
üretmeleri gerekiyor. Bir taraftan bunun için çalışıyorlar,
bir taraftan salgının doğurduğu yeni ihtiyaçlar oluyor
ve o yeni ihtiyaçları karşılamak için kendi içlerinde
dönüşüyorlar. Dijital dönüşüm de bunun bir parçası,
işlerini ve eylemlerini günün şartlarına adapte etmeye
çalışıyorlar. Dijitalleşmeye daha önce geçen STK’lar
bu süreci daha kolay atlattılar. Dijitalleşmeyi bir tercih
olarak görenler bu süreçte ciddi kan kaybı yaşadı.
Bu süreçte beni en çok etkileyen STK’lardan biri sokakta
yaşayan insanlar hakkında farkındalık yaratmak ve
temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Çorbada
Tuzun Olsun Derneği oldu. COVID-19 salgını sürecinde
hep evde kalın mesajı verildi. Tamam ama evsizler ne
yapacaktı? Bunun ardından dernek, salgın kapsamında
evsizlerin yaşadığı zorluklar ve alınması gereken
önlemler ile ilgili dünyada örneği olmayan bir strateji
raporu yayınladı.
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Volunteering also has significant contributions to
economy. There is a study conducted together by
Johns Hopkins University and the International Labour
Organisation in the year 2012. A survey investigated
the economic impacts of volunteering in more than
50 countries. Each one of these outcomes are very
precious. For instance, based on the results on
Canada, we can observe that the contribution of
volunteering to national economy is higher than the
sum of the contribution of agriculture and automotive
sectors together. As you may see, we are talking about
a significant human resource here.
6.From where and how should one willing to be a
volunteer start?
Saying I wish to be a volunteer is a very fine start.
You should first have a “concern” in order to be a
volunteer. We ask the question, “What is the issue that
concerns you?”. After defining this concern, we say
that “There are institutions working on relevant fields,
go and become a part of their actions” and refer the
people to relevant CSOs. If you are not pleased with
the activities there, you may go to different CSOs or
become a part of a social initiative. At this stage, the
National Volunteering Committee (Ulusal Gönüllülük
Komitesi - UGK) is a very appropriate address. You
may keep track of the members’ actions over UGK’s
website.
At this point, what is important is that volunteering can
become sustainable. After making an issue a concern
of yours, you should work steadily on that topic and
become a part of the solution.
7.Can you evaluate the spirit of solidarity and
assistance in regards to CSOs during the global
pandemic period?
CSOs have missions and activities they already
undertake. They already have to produce solutions
to the issues they focus on. On the one hand they
make efforts towards this, on the other hand new
needs arise born out of the pandemic and then they
have to transform themselves for covering such new
needs. Digital transformation is a part of this, they
try to adapt their acts and actions to contemporary
conditions. CSOs that transitioned into digitalization
before have survived this period more easily. Those
that considered digitalization merely as a preference
experienced much blood loss within this course.

Salgın sebebiyle ışık girmeyen evlerde de yaşam devam
etmek zorunda kaldı. Hane Halkı Araştırmaları’nda
Türkiye’de hanelerin neredeyse yüzde 18’inin
penceresinin olmadığı gibi bir sonuç var. Bu yönüyle
COVID-19, sınıfsal ayrımları ve uçurumları da ortaya
çıkardı ve artırdı. Herkesin bu durumun farkında
olması gerekiyor.
AÇEV ve AHBAP bu bakış açısıyla çok güzel
çalışmalar yürütüyor. İhtiyaç Haritası sağlıkçıların
ihtiyaçlarıyla başladı, bilgisayar eğitim için bir
gereksinim halini aldığı için bilgisayar kampanyaları
yaptılar. Çok kıymetli kampanyalardı ve çok ses
getirdiler. Nef Vakfı, Elazığ depreminde tanıştığım ve
salgın sürecinde yaptıkları müthiş çalışmalarla yere
göre sığdıramadığım vakıflardan bir tanesi. Salgın
krizinin başladığı ilk günden beri ürettikleri sağlık
malzemeleriyle sağlıkçılar ve hastaneler için çalıştılar.
Habitat Derneği gönüllülere çok önemli bir anket
uyguladı. Ankette “Gönüllü olmak ister misiniz?”
sorusuna evet diyenlere: “Sahada mı dijital ortamda
mı gönüllülük yapmak istersiniz?” diye sorulmuş.
Dijital ortamı tercih edenlerin sayısı çok daha
yüksek çıkmış. Bu süreç bize gösterdi ki dijitalde de
o samimiyet yakalanabiliyormuş, ihtiyaç sahiplerine
ulaşılabiliyormuş.
.

One of the CSOs that impressed me the most in this
period has been Çorbada Tuzun Olsun Association,
working on raising awareness on the people living in
the streets and on covering their basic needs. During
the COVID-19 pandemic, always the message to stay
at home was propagated. Fine but what should the
homeless do? After this, the association published a
strategy report in regards to the challenges faced by
the homeless during the pandemic and the measures
required to be taken, unprecedented throughout the
world.
Live had to go on also in the houses where no light
entered due to the pandemic. According to the
Household Studies, there is the outcome that almost
18% of the houses in Turkey did not have windows. In
this sense, COVID-19 revealed and aggravated class
distinctions and chasms. Everybody has to be aware
of this situation.
AÇEV and AHBAP conduct some very fine activities
with this perspective. Needs Map has commenced
with the needs of health workers, and they carried out
computer campaigns as computers became a necessity
for education. They were very important campaigns
and made significant impact. Nef Foundation is a
foundation I met back after Elazığ earthquake and
one of the foundations that I praise to the skies due to
their amazing actions conducted during the pandemic
period. They have worked for health workers and
hospitals since the first days of the pandemic with the
health materials they produced.
Habitat Association conducted a very important survey
to volunteers. In the survey, those who answered yes to
the question “Would you like to be a volunteer?” were
asked the question: “Would you like to be a volunteer
on the field or digital environment?”. Those who
preferred the digital environment occurred to be much
higher. This period showed us that the sincerity could
be found also in digital environment, and needers
could be reached also in this way.
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“Gezegenimiz, İklim Değişikliği Konusunda
Alarm Veriyor”
“Our Planet is Sounding the Alarm for
Climate Change!”

Sivil Sektör Canlı Yayınları kapsamında Halkla İlişkiler
Uzmanı Eda Zaloğlu’nun moderatörlüğünde ve
Doğa Koruma Merkezi Proje Yöneticisi Kübra Ceviz
Sanalan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “İklim Değişikliği
ve Sağlık” Sivil Sektör Canlı Yayını’nda; küresel
salgının doğa, iklim değişikliği ve sağlık üzerindeki
etkileri ile “Doğa ve Şehirler Projesi” konuşuldu. Eda
Zaloğlu’nun canlı yayın sorularından derlediğimiz
söyleşi için Zaloğlu’na ve Sanalan’a teşekkür ederiz.

During the Civil Sector Live Broadcast titled as
“Climate Change and Health” that was realized in
the scope of Civil Sector Live Broadcasts under the
moderation of Public Relations Expert Eda Zaloğlu and
with the attendance of Kübra Ceviz Sanalan, Nature
Conservation Centre Project Manager, the impacts
of the global pandemic on nature, climate change
and health and the “Nature and Cities Project” were
discussed. We extend our gratitudes to Zaloğlu and
Sanalan for the interview we compiled from the live
broadcast questions of Eda Zaloğlu.

1. Dernek olarak neler yapıyorsunuz?

1. What do you do as an association?

Doğa Koruma Merkezi, çok sayıda proje yapıyor.
Gezegenimiz iklim değişikliği konusunda alarm
verdiği için bu senenin teması iklim değişikliği olarak
belirlendi. İklim değişikliği; doğrudan sağlığımızı
etkilediği için kulak vermemiz, daha aktif olmamız ve
çevremizdeki herkesi bununla ilgili düşünmeye teşvik
etmemiz gereken bir konu haline geldi.

Nature Conservation Centre carries out numerous
projects. As our planet is sounding the alarm for
climate change, the theme of this year was defined
as climate change. Climate change became a subject
requiring us to lend an ear, become more active, and
encourage everyone in our circles to think about it as
it now directly impacts our health.

Hem karar vericiler, hem vatandaşlar, hem de STK’lar
olarak üstümüze düşen vazifeler var ve bir an önce
harekete geçmemiz gerekiyor. Bu konuda en fazla
STK’lar rol üstleniyor diyebiliriz. Doğa Koruma Merkezi
iklim değişikliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapan,
veriler üreten bir merkez. Ekosistemlerin sağlığını
koruma ve devamlılığını sağlama amacıyla iklim
değişikliğini dikkate alan çok sayıda çalışması var.

As decision-makers, citizens and CSOs, there are
duties we need to undertake, and we have to get into
action at once. We may note that CSOs take up the
most roles in this regard. Nature Conservation Centre
is a center that conducts scientific studies and produces
data in relation to climate change. It has many studies
that take climate change into consideration for the
purpose of preserving and maintaining the health of
ecosystems.
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2. İklim değişikliği konularında neler
yapıyorsunuz?

2. What do you realize in regards to climate
change topics?

Özellikle iklim dostu tarım uygulamaları, Doğa Koruma
Merkezinin ödül alan çalışmaları arasında yer alıyor.
Doğrudan ekim, rüzgar perdesi, tasarruf, sulama gibi
konular çiftçilere tanıtılıyor ve çiftçiler tarafından örnek
alınıyor. Geçtiğimiz senelerde Çankaya Belediyesinin
Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürüttüğü
“Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturmak
Projesi’nde” Doğa Koruma Merkezi de proje ortağıydı.
Proje kapsamında özellikle kadınlara çok sayıda eğitim
verildi.

Especially climate friendly agriculture applications are
among award winning studies of Nature Conservation
Centre. Topics such as direct drilling, windbreak,
conservation and irrigation are introduced to farmers
and are taken as example by the farmers thus trained.
Within the “Project for Building Resistant Cities
by Empowering Women” conducted by Çankaya
Municipality in the scope of Town Twinning Program,
Nature Conservation Centre was a project partner.
Within the context of the project, many trainings were
provided, particularly to women.

3. COVID-19 salgını döneminde tüm dünya evine,
kabuğuna çekildi. Bunun iklim değişikliği
üzerinde nasıl etkileri oldu?

3. The whole world has been drawn into its shell
during the COVID-19 pandemic period. What kind
of impacts this had on climate change?

Hem nedeni hem de sonuçları açısından iklim
değişikliği ve sağlık mevzusu bu dönem en çok
konuşulan konulardan oldu sanırım. Uluslararası
kurumlar da bu alanda araştırmalar yapıyor, bildiriler
yayınlıyor. Uluslararası örgütler, bu yayınlarda küresel
bir salgına sebep olabilecek ormansızlaşma ve vahşi
hayvanların ticareti gibi konuların üzerinde durdu.
Zoologlar hayvandan insana geçen hastalıklarda;
hayvan ticaretinin ve evcil hayvanların hijyenik olmayan
ortamlarda bir araya getirilmesi sonucu önce hayvanlar
arası geçişin, sonra da insanlara geçişin yaşandığını
vurguladı. Söz konusu hastalıkların yüzde 60’ının bu
şekilde yayıldığı yolunda araştırmalar var.

In terms of both its causes and its results, the issue
of climate change and health has probably been
one of the most discussed topics of recent times.
International institutions also conduct studies
and publish statements on this field. International
organizations underlined topics such as deforestation
and wildlife trade that may cause global pandemics
in such publications. Zoologists emphasized that
bringing together wildlife trade and domestic animals
in unhygienic conditions caused first animal to animal
and then animal to human transitions in regards to
diseases spreading from animals to humans. There
are studies pointing out the 60% of the diseases in
question spread in this manner.
The impacts of the restrictions on climate change
will become clearer through studies conducted later
and be shared accordingly. I think that a certain
awareness arose in regards to production processes
and consumption habits with the occurrence of the
pandemic. We saw that we could do many things
we previously thought not possible. Now many
international summits can be realized online, we can
reduce our travels, change our consumption habits
and make food at home. We noticed that we could
make our own bread and grow plants in our gardens.
In fact this is a first experience for all of us and I
consider this process in a positive light.

Kısıtlamaların iklim değişikliğine etkileri ise daha sonra
yapılan araştırmalarla daha net ortaya çıkacak ve
paylaşılacaktır. Salgın ile birlikte üretim süreçleri ve
tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık uyandığını
düşünüyorum.Bu
konularda
yapamayacağımızı
sandığımız pek çok şeyi yapabildiğimizi gördük. Artık
birçok uluslararası zirve çevrim içi olarak yapılabiliyor,
seyahatlerimizi azaltıp tüketim alışkanlıklarımızı
değiştirebiliyoruz, evde yemek yapabiliyoruz. Ekmeğimizi
kendimiz yapıp bahçemizde bitkiler yetiştirebileceğimizi
fark ettik. Bu aslında hepimiz için bir ön deneyim ve
ben bu süreci pozitif olarak görüyorum.
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4. “Doğa ve Şehirler Projesi” kapsamında neler
yapıyorsunuz?

4. What do you do in the scope of “Nature and
Cities Project”?

Bu proje hepimizi heyecanlandırıyor. Yaşadığımız
şehirlerin değişimine, dönüşümüne şahitlik ediyoruz.
Herkes terasında, bahçesinde, balkonunda bir şeyler
yetiştirmeye çalışıyor. Bu durum salgın dolayısıyla artmış
gözükse de biz daha önce de bunu gözlemlemiştik.
Ankara’nın arka bahçelerinde, müstakil alanlarda,
çeşitli toplulukların oluşturduğu kent bostanlarında
üretim yapılıyor. Avrupa’da da bu konu çok önem
kazandı. Gelecekte bir gıda krizi de öngörülüyor. Çok
sayıda Avrupa kenti artık kent bostanı konusuna önem
vermeye başladı. Biz de sosyal medya kampanyamızla
bu konuya değinmek istedik, evde üretimi göstermenin
güzel ve motive edici olacağını düşündük. Salgın
öncesi bu sosyal medya planını Ankara’nın güzel
parklarında bir araya gelip parklardan yayın yapmak
şeklinde planlamıştık. Salgınla birlikte bunu revize edip;
bahçemizdeki, balkonumuzdaki, terasımızdaki doğayı
keşfedelime çevirdik. Çok güzel fotoğraflar, görüntüler
geldi. Türkiye’nin dört yanından kuş seslerini dinledik.
Hepimiz bu görüntülerle biraz olsun mutlu olduk.
Çünkü doğa mutlu ediyor, huzur veriyor. Böylelikle bu
sıkıntılı dönemde evde olmanın verdiği karamsarlığı
biraz olsun hafifletir, şehir ve doğa arasındaki bağları
güçlendiririz diye düşündük.

This project excites all of us. We witness the change
and transformation of the cities we live in. Everybody
tries to grow something in their garden, on their
terrace or balcony. Although this occurrence seems to
have increased with the pandemic, we have observed
this previously. Production is carried out in backyards,
detached house gardens, urban gardens established
by various communities in Ankara. This topic has
gained much importance also in Europe. A food crisis
is projected to hit in the future. Many European cities
have now started to place importance on the topic
of urban gardens. We also wanted to mention this
topic with our social media campaign, considering
that showing production at home would be nice
and motivating. Before the pandemic, we planned
this social media campaign in the form of coming
together in beautiful parks of Ankara and making
broadcasts from these parks. With the pandemic, we
revised this to let us discover nature in our gardens,
balconies, terraces. So beautiful photographs and
videos arrived. We listened to bird songs from all
corners of Turkey. We became a little bit happier
with these images. Because nature gives happiness
and peace. We considered that this would somewhat
alleviate the pessimism brought upon by staying at
home in these troubling times and strengthen the
connections between city and nature.

5. Projeniz kapsamında ekosistem haritalama
çalışmaları yapıyorsunuz. Ekosistem haritalama
çalışması ne demek? Bize Ankara’da yaptığınız
ekosistem haritalama çalışmalarınızdan bahseder
misiniz?

5. You are conducting ecosystem mapping studies
in the context of your project. What does ecosystem
mapping study mean? Can you mention about
the ecosystem mapping studies you conducted in
Ankara?
We may define ecosystem
mapping study as becoming
aware of the benefits
and services provided to
us by nature. Actually,
Çankaya Municipality is an
associate of the project but
it embraces the project like
a project partner. Eurosite
from Tilburg Netherlands
is our partner. It is a
project that has strong
dialogue both with local
administrations and among
countries. By use of such a
connection, we wanted to
define the areas where we
can use green infrastructure
components by initially
utilizing ecosystem services
mapping in Ankara. Furthermore, we choose good
practices in Ankara and Tilburg and share them in
both the documentary and the good practices book.

Ekosistem haritalama için doğanın bizlere sunduğu
faydaların, hizmetlerin farkına varmamız diyebiliriz.
Projede Çankaya Belediyesi aslında iştirakçimiz
ancak proje ortağı gibi projeyi sahipleniyor. Hollanda
Tilburg’dan Eurosite ortağımız. Hem yerel yönetimlerle
hem de ülkeler arası diyaloğun güçlü olduğu bir proje.
Biz bu bağı kullanarak önce Ankara’da ekosistem
hizmetleri haritalaması çalışması yaparak yeşil altyapı
bileşenlerini kullanabileceğimiz alanları belirleyelim
istedik. Ayrıca Ankara ve Tilburg’daki iyi uygulamaları
seçerek hem belgeselde hem de iyi uygulamalar
kitabında paylaşıyoruz.
Haritalama
çalışmasına
gelecek
olursak,
Çankaya’daki doğal alanlar ve parklar bize özellikle
gıda konusunda bir hizmet sunuyor. Kent bostanları ve
Çankaya’nın kırsal kesimi halka gıda temini sağlıyor.
Haritalama sayesinde Ankara’nın kendi gıdasını temin
edebileceğini, kendine yetebilecek bir kent olduğunu
gördük.
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Diğer hizmetlerden biri de hava kirliliğinin azaltılması.
Ankara’nın özellikle vadi sistemi ve ODTÜ Ormanı’nın
etrafı Ankara’da hava kirliliğinin azalmasında önemli
bir bölge olarak haritalama çalışmamızda ortaya çıktı.
Hava kirliliği ve sağlık konusunda çok sayıda çalışma
var ve salgınla birlikte fark ettik ki hava kirliliğinin
olduğu bölgelerde solunumla ilgili sıkıntılar yaşanıyor
ve salgından en çok etkilenen yerler bu bölgeler oluyor.

About the mapping study; natural areas and parks
in Çankaya provide a service to us particularly
regarding food. Urban gardens and rural area of
Çankaya provide food supply to the people. Through
the mapping, we saw that Ankara could provide its
own food and become self-sufficient.
Another such service is reduction of air pollution.
Particularly the valley system and the surrounding
area of METU Forest are revealed to be important
areas for reducing air pollution in Ankara through our
mapping study. There are lots of studies regarding air
pollution and health, and we observed together with
the pandemic that problems regarding respiratory
system occur in areas of high air pollution and these
areas in turn occur to be places that are affected the
most from the pandemic.

Çalışmalarımız kapsamında aynı zamanda karar
vericiler için rekreasyon alanlarını da işaretledik.
Kaliforniya’da yapılan bir araştırma parklardaki
rekreasyon alanlarının sağlık maliyetlerini düşürdüğünü
ortaya koyuyor.
Bir de yaşam alanı sağlayacak yerleri işaretledik.
Yaklaşık on beş araziyi inceledik ve oradaki bitki
örtüsünün kalitesine, su verisine, kuş gözlemlerine
dayanarak bir haritalama yaptık.

We also marked recreation areas for decision-makers
within the scope of our studies. A study conducted
in California reveals that recreation areas in parks
reduce healthcare costs.

6.“Doğa ve Şehirler Projesi” kapsamında
edindiğiniz en önemli tecrübe ne oldu? Hollanda
ile diyaloğunuzdan bahseder misiniz?

We also marked areas to provide habitation space.
We investigated approximately fifteen lands and
conducted a mapping based on the vegetation
quality, water data and bird observations.

Tilburg çok yeşil bir şehir ve en önemli özelliği kentsel
tarımın şehirle iç içe olması. Bisikletle on dakikada gidip
bir kent çiftliğinden ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz.
Tilburg, Ankara kadar büyük bir şehir değil ama yine
de bu bizi çok etkiledi. Ankara’da da böyle bir imkân
olabilir mi diye düşündük; çünkü Ankara bu anlamda
potansiyeli olan bir şehir.

6. What has been the most important experience
you gained in the scope of “Nature and Cities
Project”? Can you talk about your dialogue with
the Netherlands?
Tilburg is a very green city and its most important
feature is the urban agriculture and city being
intertwined with each other. You may ride your bicycle
to an urban farm in ten minutes to stock up on your
needs. Tilburg is not a city as big as Ankara but this
still impressed us very much. We thought whether
something like this could also be possible in Ankara
as it is a city that really has potential in this regard.

Tilburg’da bizi etkileyen bir diğer şey, şehrin ekolojik
bağlantılarla planlanmış olması. Örneğin karar vericiler
kent ormanları ile şehir içindeki parklar arasında bir
koridor oluşturup insanların evden çıkıp bu koridorlarla
ormanlara ulaşmaları için çalışıyorlar. Bu çalışmaların
yeşil altyapı açısından çok önemli örnekler olduğunu
söyleyebiliriz. Ankara’da Çankaya Belediyesinin yeni
yaptığı İnönü, Zafer ve Lozan Parkları’nı bu anlamda
inceledik. Bu üç parkın da birbiriyle bağlantılısı var
ve bu yönüyle örnek olabilecek parklar. Ankara’nın
eski planında şehir, doğal alanlar birbiriyle bağlantılı
olacak şekilde tasarlanmış ama şehirleşmeyle birlikte
bu bağlantı maalesef kopmuş durumda. Bizler bu
bağlantıların yeniden kurulmasını da öneriyoruz.

Another aspect that impressed us in Tilburg is that the
city was planned through ecological connections. For
instance, decision makers take care to form corridors
between urban forests and parks inside the city and
enable people to get out of their homes and reach
the forests through these corridors. We may mention
that such actions are very important examples in terms
of green infrastructure. We took a closer look in this
sense at İnönü, Zafer and Lozan Parks newly built by
Çankaya Municipality in Ankara. All three parks have
connections with each other, and thus are parks that
may be seen as examples in this aspect. In the old
plan of Ankara, the city was designed to have natural
areas be connected with each other but unfortunately
this connection was torn due to urbanization. We
recommend that these connections are reestablished.
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Hollandalı ortağımızın da bahçecilik ve tarım
konularında bizden öğrendikleri oldu. Tilburg
ziyaretimiz esnasında gördüğümüz bir kent bahçesi
vardı. Bizi gezdiren kişi bu bahçeyi kullanan kişilerin
Türk olduğunu söyledi. Bizden meyve bahçeciliği ve kent
tarımı konusunda bilgiler aldılar. Bu proje, gerçekten
de karşılıklı bilgi alışverişi yapmamıza olanak sağladı.
Biz Tilburg’a gittik, oradan da Ankara’ya bir ekip geldi.
On farklı temada iş birliği yapma konusunda iyi niyet
sözleşmesi imzaladık. Temel olarak hem STK’lar hem
de yerel yönetimler arasında bir diyaloğun geliştiği
verimli bir proje süreci geçirdik.

Our partner from Netherlands also learned certain
things about gardening and agriculture. There was
an urban garden we saw during out Tilburg visit. The
person guiding us told us that the people using this
garden was Turkish. They received information on
orcharding and urban agriculture from us. This project
really enabled us to make information exchange.
We went to Tilburg and a team from there visited
Ankara. We signed a goodwill agreement towards
cooperating on ten different themes. Essentially, we
got an efficient project process through which a
dialogue was developed between CSOs and local
administrations.
Netherlands’ city design form and our potential in
this regard are similar to each other. Actually, when
we were visiting, we thought that Ankara and Tilburg
were also similar in regard to city spirit. Exciting
project ideas came up with various CSOs we met.
One of these occurred to be the idea of restructuring
a park. Spoorpark, which we visited within the context
of the project and was designed and managed with
society basis, became a model for us. For this park
that was created through a society based model, four
or five CSOs and individual initiatives come together
to design the park and provide the funding. We are
discussing with Çankaya Municipality whether we
can design such a park with both society and ecology
bases. In this sense, I may mention this to be a project
with strong outcomes.

Hollanda’nın şehri tasarlama şekli ve bizim bu konudaki
potansiyelimiz birbirine benziyor. Aslında biz oradayken
Ankara ve Tilburg’un da şehir ruhu açısından birbirine
çok benzediğini düşündük. Bir araya geldiğimiz
çeşitli STK’lar ile heyecan verici projeler ortaya çıktı.
Bunlardan biri de bir parkı yeniden yapılandırmak
fikri oldu. Proje kapsamında ziyaret ettiğimiz toplum
tabanlı olarak tasarlanan ve yönetilen Spoorpark bize
model oldu. Toplum tabanlı bir modelle oluşturulan
bu park için dört beş STK ve bireysel insiyatif bir
araya gelerek parkı tasarlıyor ve parkın finansmanını
sağlıyor. Çankaya Belediyesi ile de böyle hem toplum
hem de ekolojik tabanlı bir park tasarlayabilir miyiz
diye konuşuyoruz. Bu anlamda çıktıları güçlü olan bir
proje diyebilirim.
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DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN HABERLER
nEWS THAT MAKE THE WORLD A
BEAUTIFUL PLACE
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Zehirsiz Sofralar Projesi’nden Güzel Haber:
16 Tarım Zehiri Yasaklandı
Good News from No Pesticides on My Plate Project:
16 Different Agricultural Pesticides Have Been Banned
Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı kapsamında
desteklenen ve Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği ile Belçika’dan Pesticide
Action Network (PAN) Europe ortaklığında
yürütülen “Zehirsiz Sofralar İçin” kampanyası
ses getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 16
pestisiti yasakladı.

The “No Pesticides on My Plate Project” which
is supported in the scope of Civil Society
Dialogue-V Programme and conducted by
the cooperation of Buğday Association for
Ecological Living from Turkey and Pesticide
Action Network (PAN) Europe from Belgium has
made great impact. The Ministry of Agriculture
and Forestry banned 16 pesticides.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin
öncülüğünde bir araya gelen Zehirsiz Sofralar
Sivil Toplum Ağı’nın çalışmaları kamuoyunda ve
karar vericiler nezdinde karşılık bulmaya devam
ediyor. 100’ün üzerinde kurum ve inisiyatifin
yer aldığı Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı
tarafından başlatılan kampanya için Tarım ve
Orman Bakanlığından güzel haber geldi.

The actions of No Pesticides on My Plate
Civil Society Network that came together led
by Buğday Association for Ecological Living
continues to resonate within the public and
the decision makers. Regarding the campaign
commenced by the No Pesticides on My Plate
Civil Society Network that comprises of more
than a hundred institutions and initiatives,
good news were received from the Ministry of
Agriculture and Forestry.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı karar için:
“Bu olumlu bir adım ve kullanılan diğer tüm
pestisitlere yönelik de aynı kararın alınmasını
bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Regarding the decision, No Pesticides on
My Plate Civil Society Network made the
statement, “This is a step in the right direction
and we expect the same decision to be made
in regards to all other pesticides.”
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Ege Orman Vakfı’ndan Küresel Isınma Temalı Sosyal
Medya Kampanyası
Social Media Campaign with Global Warming Theme from
Aegean Forest Foundation
Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı
faydalanıcılarından Ege Orman Vakfı,
“yenilenebilir enerji” ve “iklim değişikliği”
konularında farkındalık oluşturmak için
takipçilerinden günlük hayatlarında iklim
değişikliğini önlemek ve doğal kaynakları
korumak için yaptıkları bir aktivitenin
fotoğrafını, videosunu veya çizdiği resmi
instagram hikayelerinde paylaşmalarını
istedi. Bu paylaşımlar soncunda takipçiler
arasında çekiliş yapıldı ve çekilişi kazanan
kişi ve etiketlediği bir arkadaşı adına birer
fidan dikildi.

Aegean Forest Foundation, one of the
beneficiaries of Civil Society Dialogue-V
Programme, has made a call for its followers to
post on their Instagram stories the photograph,
video or drawing of an activity they realized in
their daily lives for preventing climate change
and conserving natural resources towards the
purpose of raising awareness on the topics of
“renewable energy” and “climate change”. A
lottery was organized regarding these posts
among the followers, and one sapling each
was planted for the person who won the lottery
and one friend she/he tagged.
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Doğa ve Şehirler Projesi’nden İlham Verici Sosyal Medya
Kampanyaları
Inspiring Social Media Campaigns from Nature and Cities Project
Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı kapsamında
desteklenen desteklenen ve Doğa Koruma
Merkezi Vakfı ile Hollanda’dan Eurosite Derneği
ortaklığında yürütülen “Doğa ve Şehirler Projesi”
kapsamında sosyal medya kampanyaları
düzenlendi. Kampanya ile “Dünya Parklar
Haftası’nda, özlediğiniz parkları evinizde konuk
etmeye ne dersiniz?” sloganıyla, takipçilere
“Özlediğin parkın resmini çiz, etiketleriyle
paylaş, dijital kitapçıkta sen de yerini al!” diyerek
seslenildi. Takipçilerden gelen birbirinden
etkileyici çizimler projenin sosyal medya
hesabında paylaşıldı.
Proje kapsamındaki bir diğer sosyal medya
kampanyasıyla takipçilere; “Şehre bahar geldi!
Pencerenden gördüğün manzarayı, ağacı,
çiçeği, parkı, doğayı çek, paylaş. Şehrin türlü
türlü hallerinden herkesin haberi olsun.”
diyerek seslenildi. Takipçilerden gelen etkileyici
fotoğraflar projenin sosyal medya hesabında
paylaşıldı.

Social media campaigns were organized in the
scope of the “Nature and Cities Project, supported
by the Civil Society Dialogue-V Programme and
conducted by the cooperation between Nature
Conservation Center Foundation and Eurosite
Association from Netherlands. Through the
campaign, the followers were called to “Draw
the park you miss, share with tags, take your
place in the digital booklet!” with the slogan
“What about welcoming to your home the parks
you missed in the World Parks Week?”. The
incredibly impressive drawings received from
followers were then shared by the social media
account of the project.
In yet another social media campaign within
the context of the project, the followers were
called out with the slogans; “Spring came to
the city! Take a photo of the view, tree, flower,
park, nature from your window, and share. Let
everybody know of all the forms the city takes.”
The impressive photographs received from
followers were then shared by the social media
account of the project.
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Girişimciliğin Ortak Dili Projesi’nden Sağlık Çalışanlarına
Siperlik
Visors to Health Workers from the Speaking the Same Language:
Role of Civil Society in Entrepreneurship Ecosystem Project
Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı kapsamında
desteklenen; Antalya Sanayici ve İşadamları
Derneği (ANSİAD), Antalya Avrupa Birliği
Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği,
İtalyan Associazione Di Promozione Sociale
Joint ve İtalyan Associazione No Borders
ortaklığında yürütülen “Girişimciliğin Ortak
Dili Projesi” ile kurulan maker laboratuvarında
siperlik üretildi.

Visors were produced in the maker laboratory
built within the scope of “Speaking the
Same Language: Role of Civil Society in
Entrepreneurship Ecosystem Project” that
was supported in the scope of Civil Society
Dialogue-V Programme and conducted by
the partnership of Antalya Industrialists and
Businessmen Association, Antalya Center
of Support for EU Studies Association, and
Associazione Di Promozione Sociale Joint and
Associazione No Borders from Italy.

Maker laboratuvarında bulunan 3D yazıcılar ile
üretilen ‘‘koruyucu yüz siperliklerinin’’ üretimi
tamamlandıktan sonra sağlık çalışanlarımıza
teslim edildi.

The “protective visors” produced by use of
the 3D printers at the maker laboratory were
delivered to our health workers after their
production was completed.
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Avrasya Yolu’nda Yürüyüş Projesi Via Eurasia/Avrasya Yolu
Mobil Uygulaması Kullanıma Hazır!
Walking on Eurasia Road Via Eurasia / Eurasia Road Mobile
Application is Ready for Use!
Türkiye’den Kültür Rotaları Derneği, İtalya’dan
Associazione Europea Delle Vie Francigene ve
Yunanistan’dan Trace Your Eco ortaklığında
yürütülen “Avrasya Yolu’nda Yürüyüş Projesi”
kapsamında ‘‘Via Eurasia – Avrasya Yolu’’
mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

“Via Eurasia - Eurasia Road” mobile application
was launched for use within the context of the
“Walking on Eurasia Road Project” conducted
by the partnership of Culture Routes Society
from Turkey, Associazione Europea Delle Vie
Francigene from Italy and Trace Your Eco from
Greece.

Özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımı ile
uygulama marketlerinde paylaşılan ve ‘‘Avrasya
Yolu - Via Eurasia’’ ağını oluşturan Aziz Paul
Yolu, Frig Yolu, Evliya Çelebi Yolu, Mysia Yolları,
Hoşgörü Yolu, Sultanlar Yolu ve Via Egnatia
hatlarını kullanıcılara taşıyan uygulama;
Türkçe, İngilizce ve Yunanca dil seçenekleriyle
kullanıcılarla buluştu.

The application with many features and user
friendly design that presents the routes of St.
Paul Route, Phrygian Route, Evliya Çelebi
Route, Mysia Routes, Tolerance Route, Sultans
Route and Via Egnatia Routes that comprise
the “Eurasia Road - Via Eurasia” network has
been offered to users with Turkish, English and
Greek language options.

Kullanıcılar, uygulamanın çarpıcı özellikleri
sayesinde Adriyatik Denizi’nden İstanbul’a ve
buradan da Türkiye’nin güneyindeki Akdeniz’e
yürüyebiliyor.
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Users may walk from the Adriatic Sea from
Istanbul and then to Mediterranean Region at
the south of Turkey by using this application
with striking features.

Uygulamanın özelliklerinden başlıklar:

A summary of the application features:

- Kullanıcılar, 15x zoom seviyesi ile çevredeki
arazinin tüm ayrıntılarını görebilir;
- GPS, kullanıcıların gittiği her yeri takip eder.
Böylece kullanıcılar yönünü kaybetmez;
- Çevrim dışı çalışan uygulama sayesinde
rotanın bir bölümü indirildikten sonra internet
kullanılması gerekmez;
- Uygulama, kullanıcıların konumunu 4-10
metreye kadar izler. İsteğe bağlı olarak orman
veya kanyonlarda yüksek hassasiyetli izleme
kullanılabilir;
- Kullanıcılar rota için kuş bakışı haritaların
yanı sıra; konturlar, gölge rölyefleri, yükseklik
ve orman patikalarını da içeren ayrıntılı
haritalardan faydalanabilir;
- Uygulama ile kullanıcılar; ilgi çekici yerler,
yerleşkeler ve konaklama imkânları gibi pek
çok konuda bilgi edinebilir.

- With 15x zoom level, users may see all
details of the surrounding land;
- GPS tracks everywhere the users go. This
way, users do not get lost;
- With the offline operating application, no
internet use is required after downloading a
section of the route;
- The application tracks the position of users
accurate to 4-10 meters. High sensitivity
monitoring may be used optionally for forests
or canyons;
- In addition to bird’s eye maps, users may
use detailed maps that include outlines, hill
shadings, elevations and forest paths;
- With the application, users may get
information on many topics such as places of
attraction, compounds and accommodation
facilities.
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Gıda Kurtarma Derneği ve Fairy’den Gıda İsrafına Karşı
Televizyon Reklamı
Television Ad Against Food Wastage from Food Rescue
Association and Fairy
Food Rescue Association, a beneficiary of the
Civil Society Support Programme, created a
quite impressive communication and awareness
action towards the efforts of reducing food
wastage in our country in cooperation with
the dishwashing detergent brand Fairy. On
the advert broadcast with the slogan “Let us
say no to food wastage together, let us waste
food no more!”, it is highlighted that the food
rescued with the cooperation of Food Rescue
Association and Fairy were delivered to those
in need.

Sivil Toplum Destek Programı faydalanıcılarından
Gıda Kurtarma Derneği, bulaşık deterjanı
markası Fairy ile birlikte ülkemizde gıda israfının
azaltılması mücadelesiyle ilgili oldukça etkileyici
bir iletişim ve farkındalık çalışmasına imza attı.
“İsrafa beraber dur diyelim, gıdaları ziyan
etmeyelim!” sloganıyla yayımlanan televizyon
reklamında, Gıda Kurtarma Derneği ve
Fairy’nin iş birliği ile kurtarılan gıdaların ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldığının da altı çiziliyor.
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İhtiyaç Haritası’ndan Bilgisayar Kampanyaları
Computer Campaigns from Needs Map
Sivil Toplum Destek Programı faydalanıcılarından
İhtiyaç Haritası, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği iş birliği ile COVID-19 ile mücadele
dönemi kapsamında “Bilgisayar Sizden, Eğitime
Devam Öğrencilerden” kampanyasını yürütüyor.
Proje ile uzaktan eğitim sistemine geçişle birlikte
evinde bilgisayarı ya da tableti olmadığı için
öğrenimine devam edemeyen lise öğrencileri
ile onlara destek olmak isteyen gönüllülerin
buluşması sağlanıyor.

Needs Map, a beneficiary of Civil Society
Support Programme, conducts the “Computers
for Students to Continue Education” campaign
in cooperation with Association for Supporting
Contemporary Life in the scope of the period
of combating COVID-19. With this project, the
high school students unable to continue their
education due to not having a computer or
tablet at home after the transition to distance
education system and the volunteers willing to
assist them are brought together.

Evinde bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitimle
yürütülen derslerini takip edemeyen üniversite
öğrencileri için de İhtiyaç Haritası ve Toplum
Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde ve Bilgi Üniversitesi
akademisyenlerinin desteğiyle harekete geçildi.
“Bir Bilgisayarın Olsun” kampanyası ile örgün
eğitim gören üniversite öğrencilerinin, bilgisayar
ihtiyacının tespit edilmesi ve destek olmak isteyen
gönüllüler ile eşleştirilmesi amaçlanıyor.

And for university students unable to continue
their education due to not having a computer at
home after the transition to distance education
system, action is commenced with the cooperation
of Needs Map and Community Volunteers
Foundation and the support of Bilgi University
academicians. With the “Have a Computer”
campaign, the aim is identifying university
students in formal education and pairing them
with volunteers willing to assist them.
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Hayal Ortakları Derneği’nden Evde Bilim Seferberliği
Mobilisation for Science at Home by Young Guru Association
Young Guru Association, a beneficiary of Civil
Society Support Programme, commenced the
Mobilisation for Science at Home for bringing
science to children without internet access at
home during the COVID-19 period in the
100th year of 23 April celebrations. In the
scope of this mobilization, science kits that have
a special curriculum that children can follow by
themselves for not becoming distant to science
were delivered to the homes of children with
limited means via their teachers.

Sivil Toplum Destek Programı faydalanıcılarından
Hayal Ortakları Derneği, 23 Nisan’ın 100. yılında
evde interneti olmayan çocukları COVID-19
sürecinde de bilimle buluşturmak için Evde Bilim
Seferberliği başlattı. Seferberlik kapsamında
çocukların bilimden uzak kalmaması için
içerisinde kendi başlarına takip edebilecekleri
özel bir müfredat olan bilim setleri, öğretmenler
aracılığıyla imkânı kısıtlı çocukların evlerine
ulaştırıldı.
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SİVİL SEKTÖR CANLI YAYINLAR
CIVIL SECTOR LIVE BROADCASTS

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi
Tanıtım Toplantıları
Farklı İllerde Gerçekleştirildi
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Türkiye’de Sosyal
Girişimcilik
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live BroadcastSocial Entrepreneurship in
Turkey
“Social Entrepreneurship in Turkey” Civil Sector
Live Broadcast was realized with the moderation of
Gonca Ongan (PhD), Koç University Social Impact
Forum Managing Director, and the participation of
Ayşe Sabuncu, Founding Member of Impact Hub
İstanbul. During the broadcast, the concept of social
entrepreneurship was explained and the topics of
social entrepreneurship in Turkey and the “Social
Entrepreneurship Network in Turkey Project” were
discussed.

“Türkiye’de Sosyal Girişimcilik” Sivil Sektör Canlı
Yayını, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici
Direktörü Gonca Ongan, ’ın moderatörlüğünde
ve Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe
Sabuncu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında,
sosyal girişimcilik kavramı üzerinde durulurken
Türkiye’de sosyal girişimcilik ve “Türkiye Sosyal
Girişimcilik Ağı Projesi” ile ilgili konuşuldu.

Cin Ali 6 Noktada Projesi
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Cin Ali at 6 Points Project

“Cin Ali 6 Noktada Projesi” Sivil Sektör Canlı Yayını,
Sivil Toplum Destek Programı Hibe Kilit Uzmanı
Jale Velibeyoğlu’nun moderatörlüğünde ve Proje
Koordinatörü Bülent Önder ile Cin Ali Eğitim ve Kültür
Vakfı Başkanı Nevin Apaydın Kaygusuz’un katılımıyla
gerçekleştirildi. Yayında, Cin Ali Eğitim ve Kültür
Vakfının Sivil Toplum Destek Programı tarafından
desteklenen ve görme engelli birinci sınıf öğrencileri
için destekleyici eğitim materyallerinin sunulmasında
öncü bir rol oynayan “Cin Ali 6 Noktada Projesi”
üzerine konuşuldu.
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“Cin Ali at 6 Points Project” Civil Sector Live
Broadcast was realized with the moderation of Jale
Velibeyoğlu, Civil Society Support Programme Key
Expert on Grants, and the participation of Project
Coordinator Bülent Önder and Nevin Apaydın
Kaygusuz, Chairperson of Cin Ali Education and
Culture Foundation. During the broadcast, the “Cin
Ali at 6 Points Project” of Cin Ali Education and
Culture Foundation was talked about, which was
supported by Civil Society Support Program and
played a pioneering role in delivering supporting
educational materials for visually handicapped first
grade students.

PhotoLIFT Projesi
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast PhotoLIFT Project
“PhotoLIFT: Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumu için
Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek Projesi” Sivil Sektör
Canlı Yayını, Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı ve
Sivil Toplum Destek Programı-II İletişim Uzmanı Pınar
Alkan’ın moderatörlüğünde ve Proje Koordinatörü
Serkan İlaslaner’in katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında,
Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında desteklenen
ve Maya Vakfı tarafından yürütülen “PhotoLIFT Projesi”
ile ilgili konuşulurken, küresel salgınla birlikte projenin
faaliyetlerini çevirim içi platformlara entegre etme
çabalarının üzerinde duruldu.

“PhotoLIFT:Photography-based Psychosocial Support
for Enhancing Syrian Children’s Integration Project”
Civil Sector Live Broadcast was realized with the
moderation of Pınar Alkan,Civil Society Dialogue-V
Programme and Civil Society Support Programme-II
Communication Expert and the participation of Project
Coordinator Serkan İlaslaner. During the broadcast,
the “PhotolLIFT Project” that was supported within the
scope of Civil Society Dialogue-V Programme and
conducted by Maya Foundation was talked about,
and the efforts of integrating project activities onto
online platforms with the occurrence of the disease
were discussed.

ETKİNİZ AB Programı
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast ETKİNİZ EU Program

“ETKİNİZ AB Programı” Sivil Sektör Canlı Yayını,
Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı ve Sivil Toplum
Destek Programı-II İletişim Uzmanı Pınar Alkan’ın
moderatörlüğünde ve ETKİNİZ AB Programı Sivil
Toplum Geliştirme Uzmanı Murat Çekiç’in katılımıyla
gerçekleştirildi. Yayında, uluslararası insan hakları
sözleşmelerine uyum konusunda sivil toplum
kuruluşlarına izleme ve savunuculuk çalışmaları için
destekler sağlayan program hakkında bilgiler paylaşıldı.
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“ETKİNİZ EU Program” Civil Sector Live Broadcast
was realized with the moderation of Pınar Alkan,
Civil Society Dialogue-V Programme and Civil Society
Support Programme-II Communication Expert,
and the participation of Murat Çekiç, ETKİNİZ
EU Program Civil Society Development Expert.
During the broadcast, information was shared on
the program that provides supports to civil society
organizations for their monitoring and advocacy
actions towards compliance with international human
rights conventions.

Sivil Toplum için Erasmus+,
ESC ve Ötesi
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Erasmus +, ESC and Beyond
for Civil Society
“Sivil Toplum için Erasmus+, ESC ve Ötesi” Sivil
Sektör Canlı Yayını, AB İşleri Uzmanı Dr. Petek
Karatekelioğlu’nun moderatörlüğünde ve Türkiye
Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu
Önder’in katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında; AB’nin
eğitim, gençlik ve spor alanındaki programları olan
Erasmus+ ve ESC programları tanıtıldı. Gençlerin,
çalışanların ve STK’ların Erasmus+ ve ESC Programı
altında faydalanabileceği tüm fırsatlar hakkında bilgi
verildi.

“Erasmus +, ESC and Beyond for Civil Society”
Civil Sector Live Broadcast was realised with
the moderation of Petek Karatekelioğlu (PhD),
EU Affairs Expert, and the participation of Rana
Kasapoğlu Önder (PhD), Turkey National Agency
Communication Coordinator. During the broadcast,
Erasmus + and ESC programs, which comprise
the EU’s education, youth and sports programs,
were introduced. Information was provided on all
opportunities that young people, employed people
and CSOs may benefit from under Erasmus+ and
ESC programs.

Sivil Toplum için
Jean Monnet Bursu
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Jean Monnet Scholarship for
Civil Society
“Sivil Toplum için Jean Monnet Bursu” Sivil Sektör
Canlı Yayını, AB İşleri Uzmanı F. Yeliz Turan’ın
moderatörlüğünde ve 2005-2006 akademik yılı
Jean Monnet Bursiyeri, Birleşmiş Milletler Türkiye
Mukim Koordinatörlük Ofisi, İşbirlikleri ve Kalkınma
Finansmanı Yöneticisi Bülent Açıkgöz’ün katılımıyla
gerçekleştirildi. Açıkgöz’ün kendi deneyimlerinden
yola çıkarak “Jean Monnet Burs Programı’nı” anlattığı
canlı yayında, geleceğin bursiyerlerine tavsiyelerde
bulunuldu.
35

“Jean Monnet Scholarship for Civil Society”
Civil Sector Live Broadcast was realized with the
moderation of F. Yeliz Turan, EU Affairs Expert
and the participation of Bülent Açıkgöz, 20052006 academic year Jean Monnet Scholar and
United Nations Resident Coordinator’s Office
Cooperation and Development Funding Manager.
During the live broadcast where Açıkgöz talked
of his own “Jean Monnet Scholarship Program”
experience, prospective scholars were provided with
recommendations.

Bizi Bağlayan Şeyler
Özel Desteği
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Things Connecting Us
“Sivil Düşün Programı Bizi Bağlayan Şeyler Özel
Desteği” Sivil Sektör Canlı Yayını, Avrupa Birliği
Başkanlığı Sivil Toplum Sektörü Koordinatörü Mustafa
Murat Özçelebi’nin moderatörlüğünde ve Avrupa
Birliği Sivil Düşün Programı Sivil Toplum Kilit Uzmanı
Emre Gür’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında,
“AB Sivil Düşün Programı’nın” salgın koşullarına özel
bir çağrı ile hak odaklı çalışmalara sunduğu “Bizi
Bağlayan Şeyler Özel Desteği” hakkında bilgiler
paylaşıldı.

“Think Civil Program Special Support for Things
Connecting Us” Civil Sector Live Broadcast was
realized with the moderation of Mustafa Murat
Özçelebi, Civil Society Sector Coordinator,
Directorate for EU Affairs and the participation of
European Union Think Civil Program Key Expert
Emre Gür. During the broadcast, information
was provided on the “Special Support for Things
Connecting Us”, which was offered to rights based
studies by “EU Think Civil Program” through a call
specific to pandemic conditions.

Sivil Toplum Merceğinde
AB Sivil Sektör
Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast EU Under the Scope of Civil
Society
“Sivil Toplum Merceğinde AB” Sivil Sektör Canlı
yayını, Halkla İlişkiler Uzmanı Eda Zaloğlu’nun
moderatörlüğünde ve AB Ortaklıklar & Ağlar Hibe
Programı altında desteklenen, Türkiye Avrupa Vakfı
tarafından yürütülen “AB İzleme Ağı Projesi’nden”
Bülent Tunga Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Canlı yayında AB üyelik sürecinde sivil toplumun rolü
ve aktif katılımı üzerine konuşuldu.
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“EU Under the Scope of Civil Society” Civil Sector
Live Broadcast was realized with the moderation
of Public Relations Expert Eda Zaloğlu, and the
participation of Bülent Tunga Yavuz, from the “EU
Monitoring Network Project” supported through
EU Partnerships and Networks Grant Program and
conducted by Turkey-Europe Foundation. During
the live broadcast, the role and active participation
of civil society in the EU membership process were
discussed.

Sivil Toplum Destekleri / EaSI
Programı İş Gücü Piyasasında
Sosyal Paydaşlar için Proje
Fırsatları Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Civil Society Supports / EaSI
Program Project Opportunities
for Social Stakeholders in
Labour Market
“Civil Society Supports / EaSI Program Project
Opportunities for Social Stakeholders in Labour
Market” Civil Sector Live Broadcast was realized with
the moderation of Arzu Akar, EU Affairs Expert and the
participation of Şahin Serim, Social Dialogue Expert
and Retired Labour Unionist. During the live broadcast
project opportunities for social stakeholders in labour
market were discussed.

“Sivil Toplum Destekleri EaSI Programı İş Gücü
Piyasasında Sosyal Paydaşlar için Proje Fırsatları”
Sivil Sektör Canlı Yayını, AB İşleri Uzmanı Arzu Akar’ın
moderatörlüğünde ve Sosyal Diyalog Uzmanı Emekli
Sendikacı Şahin Serim’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Canlı Yayında, iş gücü piyasasında sosyal paydaşlar
için proje fırsatları üzerine konuşuldu.

Gündem Hızında Dijital
İletişim Sivil Sektör
Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Digital Communication at the
Speed of Agenda
“Digital Communication at the Speed of Agenda”
Civil Sector Live Broadcast was realized with the
moderation of Bülent Özcan, Director-General for
Financial Cooperation and Project Implementation,
Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs
and the participation of Burcu Özdemir Kayımtu,
CEO of TBWA/İstanbul. During the broadcast, digital
transformation process, the growing importance of
communication and visibility actions in EU projects,
and communication trends during global pandemic
period were discussed.

“Gündem Hızında Dijital İletişim” Sivil Sektör Canlı
Yayını, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü
Bülent Özcan moderatörlüğünde ve TBWA\Istanbul
CEO’su Burcu Özdemir Kayımtu’nun katılımıyla
gerçekleştirildi. Yayında dijital dönüşüm süreci, AB
projelerinde iletişim ve görünürlük çalışmalarının
günden güne kazandığı önem ve küresel salgın
günlerinde iletişim eğilimleri üzerine konuşuldu.
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Sivil Toplum ve Gönüllülük
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Civil Society and Volunteering

“Sivil Toplum ve Gönüllük” Sivil Sektör Canlı
Yayını, AB İşleri Uzmanı Duygu Yardımcı’nın
moderatörlüğünde ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
Türkiye Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında, gönüllülük
kavramı üzerinde durulurken küresel salgının
Avrupa’da ve Türkiye’deki gönüllülük çalışmalarına
etkileri üzerine konuşuldu.

“Civil Society and Volunteering” Civil Sector Live
Broadcast was realized with the moderation of Duygu
Yardımcı, EU Affairs Expert and the participation of
Nil Memişoğlu, United Nations Volunteers Turkey
Country Coordinator. During the broadcast, the
concept of volunteering was explained and the
impacts of global pandemic on the volunteering
actions in Europe and Turkey were discussed.

Sivil Toplum ve Girişimcilik
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Civil Society and
Entrepreneurship

“Sivil Toplum ve Girişimcilik” Sivil Sektör Canlı Yayını,
AB İşleri Uzmanı Selman Çetin’in moderatörlüğünde
ve ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akay
Akıncı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında,
küresel salgın günlerinde sivil toplum çalışmaları
ve ANSİAD’ın Sivil Toplum Diyaloğu Programı
tarafından desteklenen “Girişimciliğin Ortak Dili
Projesi” ile kurduğu maker laboratuvarında ürettiği
siperliklerle ilgili konuşuldu.

“Civil Society and Entrepreneurship” Civil Sector
Live Broadcast was realized with the moderation of
Selman Çetin, EU Affairs Expert and the participation
of Akın Akay Akıncı, Board of Directors Chairperson
of ANSİAD. During the broadcast, the civil society
actions during pandemic days and the visors
produced at the maker laboratory established by
ANSİAD through the project “Speaking the Same
Language: Role of Civil Society in Entrepreneurship
Ecosystem” with the support of Civil Society Dialogue
Program were discussed.
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İklim Değişikliği ve
Sağlık Sivil Sektör
Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Climate Change and Health
“İklim Değişikliği ve Sağlık” Sivil Sektör Canlı
Yayını, Halkla İlişkiler Uzmanı Eda Zaloğlu’nun
moderatörlüğünde ve Proje Yöneticisi Kübra Ceviz
Sanalan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında iklim
değişikliği konusunun üzerinde durulurken küresel
salgının doğa, iklim değişikliği ve sağlık üzerindeki
etkileri konuşuldu.

“Climate Change and Health” Civil Sector Live
Broadcast was realized with the moderation of Public
Relations Expert Eda Zaloğlu, and the participation
of Project Manager Kübra Ceviz Sanalan. During the
broadcast, the topic of climate change was explained
and the impacts of the global pandemic on nature,
climate change and health were discussed.

Türkiye ve AB Arasında
Şehir Eşleştirmenin
Dünü, Bugünü ve Geleceği
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Past, Present and Future of
Town Twinning between Turkey
and the EU
“Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirmenin Dünü,
Bugünü ve Geleceği” Sivil Sektör Canlı Yayını,
AB İşleri Uzmanı, Türkiye ve AB Arasında Şehir
Eşleştirme Projesi Yöneticisi Yıldırım Gündüç’ün
moderatörlüğünde ve Avrupa Konseyi Avrupa
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye
Heyeti Başkan Yardımcısı Cemal Baş’ın katılımıyla
gerçekleştirildi. Yayında, “Türkiye ve AB arasında
Şehir Eşleştirme Projesi” üzerine konuşulurken,
küresel salgın döneminde yerel yönetimler arasında
gerçekleşen iletişimin önemi üzerinde duruldu.

“Past, Present and Future of Town Twinning between
Turkey and the EU” Civil Sector Live Broadcast was
realised with the moderation of Yıldırım Gündüç, EU
Affairs Expert and Turkey-EU Town Twinning Project
Manager and the participation of Cemal Baş, Vice
Chairperson of Council of Europe Congress of
Local and Regional Authorities Turkey Delegation.
During the broadcast, the “Turkey-EU Town Twinning
Project” was explained and the importance of
communication among local administration during
the global pandemic days was discussed.
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COVID-19 Günlerinde
Sivil Toplum Sivil Sektör
Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Civil Society During
COVID-19 Days
“Civil Society During COVID-19 Days” Civil Sector
Live Broadcast was realized with the moderation
of Public Relations Expert Eda Zaloğlu, and
the participation of Tezcan Eralp Abay General
Coordinator of Civil Society Development Centre
(STGM). During the broadcast, civil society activities
during the global pandemic period were mentioned,
and the adaptation processes of STGM to the
changing working conditions and the potential short,
medium and long term impacts of the pandemic on
civil society were discussed.

“COVID-19 Günlerinde Sivil Toplum” Sivil
Sektör Canlı Yayını, Halkla İlişkiler Uzmanı Eda
Zaloğlu’nun moderatörlüğünde ve Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi (STGM) Genel Koordinatörü
Tezcan Eralp Abay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Yayında, küresel salgın döneminde sivil toplum
çalışmaları üzerine konuşulurken, STGM’nin
değişen çalışma koşullarına uyum süreçleri ve
salgının sivil topluma kısa, orta ve uzun vadede
muhtemel etkileri üzerinde duruldu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının
Faydalanabileceği Destekler
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Supports Available to Civil
Society Organisations Days
“Sivil Toplum Kuruluşlarının Faydalanabileceği
Destekler” Sivil Sektör Canlı Yayını, Sivil Toplum
Diyaloğu-V Programı ve Sivil Toplum Destek
Programı-II İletişim Uzmanı Pınar Alkan’ın
moderatörlüğünde ve Sivil Toplum Sektörü
Koordinatörü Mustafa Murat Özçelebi’nin
katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında, sivil toplum
kuruluşlarının yararlanabileceği destekler ve
yakalayabileceği fırsatlar üzerine konuşuldu.

“Supports Available to Civil Society Organisations”
Civil Sector Live Broadcast was realized with the
moderation of Pınar Alkan, Civil Society Dialogue-V
Programme and Civil Society Support ProgrammeII Communication Expert, and the participation of
Mustafa Murat Özçelebi, Coordinator of the Civil
Society Sector, Directorate for EU Affair. During
the broadcast, the supports and the opportunities
available to civil society organizations were discussed.

40

Kolektif Üretim Hareketi:
3 Boyutlu Destek
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Collective Production Action:
3 Dimensional Support
“Kolektif Üretim Hareketi: 3 Boyutlu Destek” Sivil
Sektör Canlı Yayını, Halkla İlişkiler Uzmanı Eda
Zaloğlu’nun moderatörlüğünde ve Nef Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile 3 Boyutlu
Destek Kurucu Ortağı Ramazan Subaşı’nın
katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında, Sivil Düşün
AB Programı tarafından desteklenen sosyal bir
girişim olan 3 Boyutlu Destek’in küresel salgın ile
mücadelede sürdürdüğü kolektif üretim hareketi ile
ilgili konuşuldu. 3 Boyutlu Destek’in COVID-19 ile
medikal parçalara, araç ve gereçlere ihtiyaç duyan
hastaneleri desteklemek ve kişisel korunma ihtiyacına
3 boyutlu yazıcı teknolojileri ile cevap vermek için
yürüttüğü çalışmalar üzerinde duruldu.

“Collective Production Action: 3 Dimensional
Support” Civil Sector Live Broadcast was realized
with the moderation of Public Relations Expert Eda
Zaloğlu, and the participation of Erden Timur, Nef
Foundation Board of Directors Chairperson and
Ramazan Subaşı, 3 Dimensional Support Founding
Partner. The collective production action carried
out for the combat against the global pandemic
by 3 Dimensional Support, being a social initiative
supported by Think Civil EU Program, was talked
about. The activities conducted by 3 Dimensional
Support towards the purposes of supporting
the hospitals in need of medical parts, tools
and equipment for combating COVID-19 and
responding to the personal protection needs by way
of 3 dimensional printers were discussed.

Ortaklıklar ve Ağlar
Programı OKUYAY
Platformu Projesi
Sivil Toplum Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Partnerships and Networks
Program OKUYAY Platform
Project
“Ortaklıklar ve Ağlar Programı OKUYAY Platformu
Projesi” Sivil Sektör Canlı Yayını, çocuk kitabı yazarı
Tülin Kozikoğlu ve Proje Koordinatörü Ebru Şenol’un
katılımıyla gerçekleştirildi. Yayında, “Okumak
gelecektir!” sloganıyla okuma kültürünü ülkemiz
genelinde yaygınlaştırmak için yola çıkan OKUYAY
Platformunun faaliyetleri ve ülkemizdeki okuma
alışkanlıkları ile ilgili konuşuldu.
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“Partnerships and Networks Program OKUYAY
Platform Project” Civil Sector Live Broadcast was
realized with the participation of children’s books
author Tülin Kozikoğlu and Project Coordinator Ebru
Şenol. During the broadcast, the activities conducted
by OKUYAY Platform that set off for the purpose
of spreading the reading culture throughout the
country with the slogan, “Reading is the future!” and
the reading habits in our country were discussed.

Haydi Türkiye
Bisiklete Projesi
Sivil Sektör Canlı Yayını
Civil Sector Live Broadcast Get Turkey Cycling Project

“WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler: Haydi Türkiye
Bisiklete Projesi” Sivil Sektör Canlı Yayını, Proje
Koordinatörü Çiğdem Çörek Öztaş ve Bikenomist
Pınar
Pinzuti’nin
katılımıyla
gerçekleştirildi.
Yayında, projenin hikâyesi hakkında konuşulurken,
Milano’dan bağlanan Pınar Pinzuti, cep telefonunun
kamerasını sokağa çevirerek katılımcıları ufak bir
Milano turuna çıkardı.

“WRI Turkey Sustainable Cities: Get Turkey Cycling
Project” Civil Sector Live Broadcast was realized with
the participation of Project Coordinator Çiğdem
Çörek Öztaş and Bikenomist Pınar Pinzuti. During
the broadcast, the story behind the project was talked
about, and Pınar Pinzuti connecting to the broadcast
from Milano turned her cell phone camera to the
streets and took the participants on to a short Milano
tour.
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PROJELERDEN KISA KISA
SHORT GLANCES TO PROJECTS
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PhotoLIFT Projesi’nden
Webinar

Webinar from PhotoLIFT
Project

Maya Vakfı ve Avusturya’dan Kulturhafen Wien
ortaklığında yürütülen “PhotoLIFT: Suriyeli Çocukların
Sosyal Uyumu için Fotoğraf Temelli Psikososyal
Destek Projesi” kapsamında, fotoğraf sanatını
psikososyal destek ile buluşturmak amacıyla webinar
düzenledi. Fotoğraf temelli psikososyal destek
atölyeleri düzenleyerek fotoğraf sanatı aracılığıyla
14-18 yaşları arasındaki Türk ve Suriyeli gençlerin
ruhsal iyilik hallerini ve toplumsal uyumlarını artırmayı
hedefleyen proje kapsamındaki webinar, yoğun ilgi
gördü. Webinara AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje
Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da katıldı.

Within the context of “PhotoLIFT: PhotographyBased Psychosocial Support for Enhancing Syrian
Children’s Integration Project”, which is carried out
in partnership of Maya Foundation and Kulturhafen
Wien from Austria, a webinar was organised towards
bringing together the art of photography and the
concept of psychosocial support. The webinar
organized within the context of the project, which
aimed to improve the mental wellbeing and social
integration of young Turkish and Syrian people
between 14-18 years of age by way of the art of
photography through organization of photography
based psychosocial support workshops, attracted
much attention. The webinar was also attended
by Bülent Özcan, Director-General for Financial
Cooperation and Project Implementation, Ministry
of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs.
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Türkiye Sütçülük Sektörünün Su
Sürdürebilirliği: Verimlilikler,
Riskler ve Kırgınlıklar
Projesi’nden Rapor ve Çevirim
İçi Çalıştay

Report and Online Workshop from
the Water Sustainability of the
Turkish Dairy Sector: Efficiency,
Risks and Vulnerabilities Project

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği
(ASÜD), İklim Araştırmaları Derneği (İAD), Birleşik
Krallık’tan IBLF Global ve Hollanda’dan WFN
ortaklığında yürütülen proje kapsamında “Türkiye
Sütçülük
Sektörünün
Kırılganlıkları
Raporu”
yayımlandı.

In the context of the project conducted by the
Packaged Milk and Dairy Products Association,
Climate Studies Association, IBLF Global from
the United Kingdom and WFN from Netherlands,
the report titled as “Vulnerabilities of Turkish Dairy
Sector” was published.

Türkiye’deki sütçülük sektörünün su ile ilgili risklere
karşı güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen
proje çerçevesinde, Türkiye sütçülük sektörünün
su sürdürülebilirliğinin ve ekonomik istikrarının
potansiyel kırılganlıklarını ortaya koyan bir rapor
hazırlandı.Raporu incelemek için www.wsdtr.org
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A report that reveals the potential vulnerabilities
of water sustainability and economic stability
of Turkish dairy sector was prepared within the
framework of the project actualized for the purpose
of strengthening the dairy sector of Turkey against
water related risks. You may visit the page www.
wsdtr.org for reading the report.

Proje kapsamında çevirim içi olarak bir çalıştay ve
bir de çiftçi eğitimi gerçekleştirildi.Çalıştay, su ayak
izi metodolojisini geliştiren proje ortağı Hollandalı
WFN’in Yönetim Kurulu Başkanı Rick Hogeboom
tarafından yönetilirken, Twente Üniversitesi’nden Lara
Wöhler tarım sektöründe kullanılan kimyasallarla
ilgili bilgi verdi.

An online workshop and a farmers training were
organized. The workshop was moderated by Rick
Hogeboom, Chairperson of the Board of Directors
of WFN from Netherlands that developed the
water footprint methodology, and Lara Wöhler
from Twente University provided information on the
chemicals used in the agriculture sector.
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Avrasya Yolu’nda Yürüyüş
Projesi’nden İtalya Ziyareti
Kısa Filmi

Italy Visit Short Film by
Walking on Eurasia Road
Project

Kültür Rotaları Derneği, İtalya’dan Associazione
Europea Delle Vie francigene ve Yunanistan’dan
Trace Your Eco ortaklığında yürütülen “Avrasya
Yolu’nda Yürüyüş Projesi’nin” İtalya’daki paydaşlar
buluşmasına dair bir kısa film yayımlandı.

A short film was prepared on the stakeholders
meeting in Italy within the context of the “Walking
on Eurasia Road Project” conducted by the Culture
Routes Society from Turkey, Associazione Europea
Delle Vie Francigene from Italy and Trace Your Eco
from Greece.

Avrupa kültür rotalarının turizm sektöründe
sürdürülebilir kalkınmanın önünü açan sınır ötesi
iş birliğine yönelik bir araç olduğunu göstermek ve
kültürlerarası diyalog konusunda güçlü bir ortaklık
geliştirmek amacıyla hayata geçirilen projenin
filminde, paydaşların İtalya ziyaretinden neşeli
anlarına yer verildi.

In this film, which was actualized for the purposes
of revealing that European culture routes make a
tool for cooperation beyond borders that open the
path to sustainable development in tourism sector
and developing a strong partnership in regards
to intercultural dialogue, spirited moments of
stakeholders’ Italy visit were captured.
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KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil
Toplum İş Birliğinin
Güçlendirilmesi Projesi Kapanış
Etkinliği ve Rapor Lansmanı
Gerçekleştirildi

The Project for Strengthening
Private Sector - Civil Society
Cooperation by way of Corporate
Social Responsibility Closing
Activity and Report Launch were
Realized

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Belçika’dan
CSR Europe - The Business Network For Corporate
Social Responsibility ortaklığında yürütülen “KSS
Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin
Güçlendirilmesi Projesi” kapanış etkinliği ve rapor
lansmanı gerçekleştirildi.

Closing activity and report launch of the “Strengthening
Private Sector - Civil Society Cooperation by way of
Corporate Social Responsibility Project” that was
conducted through the partnership of Corporate
Social Responsibility Association and CSR Europe - The
Business Network for Corporate Social Responsibility
from Belgium.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve sosyal diyalog
çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile özel
sektör temsilcilerinin kapasitesinin geliştirilmesi,
ortaklar arasındaki ağın ve karşılıklı paylaşımın
güçlendirilmesi, Türkiye’de sürdürülebilir bir KSS
ağı oluşturulması ve bu alandaki iyi uygulamaların
genişletilerek yeni iş birliklerinin tesis edilmesi
amacıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki
Türkiye-AB Karşılaştırmalı KSS Raporu çıktılarına
ulaşmak için; www.responsibleimpact.org adresini
ziyaret edebilirsiniz.

You may visit the address www.responsibleimpact.org
to access the outcomes of the Turkey-EU Comparative
Corporate Social Responsibility Report. It was actualized
for the purpose of developing the capacity of civil
society organizations and private sector within the
framework of corporate social responsibility (CSR) and
social dialogue, strengthening the network and mutual
exchange between partners, forming a sustainable CSR
network in Turkey and spreading the good practices in
this field and establishing further cooperation.
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Yeniden Projesi’nden Mentör
El Kitabı

Mentor Handbook from Yeniden
Project

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve
Associazione Culture Il Vergante ortaklığında
yürütülen “Yeniden Projesi” kapsamında mentör el
kitabı hazırlandı.

A mentor handbook was prepared in the context
of the “Yeniden Project” conducted with the
partnership between the Foundation of Freedom
Again to Turkish Children and Associazione Culture
Il Vergante.

Çocuk adaleti sistemi konusunda çalışan STK’lar
arasında yapılandırılmış bir diyalog oluşturmak
amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan
ve adli sisteme dahil olmuş dezavantajlı çocuklarla
çalışırken yol gösterici olması hedeflenen mentör el
kitabını incelemek için www.tcyov.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

You may visit the address www.tcyov.org for
accessing the mentor handbook. The project was
aimed at establishing a structured dialogue among
the CSOs working on the field of the juvenile justice
system and providing guidance when working with
disadvantaged children who got involved in the
judiciary system.

Digital Project Webinar from
Outspeed Start-Up Project
A webinar was organised by the “Outspeed
Start-Up Project” that was conducted with the
partnership among Turkey Project Management
Institute, Zduženje Za Projektni Management PMI
from Slovenia, Sdruzhenie from Bulgaria and PMI
from France.
The “Outspeed Start-Up Project” was actualized
for developing the project management capacity of
CSOs. In the webinar a digital project training was
provided by PMI Turkey and partners from the EU.

Outspeed Start-Up Projesi’nden
Dijital Proje Webinarı
Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası
Derneği, Slovenya’dan Zduženje Za Projektni
Management PMI, Bulgaristan’dan Sdruzhenie ve
Fransa’dan PMI ortaklığında yürütülen “Outspeed
Start-Up Projesi” tarafından bir webinar düzenlendi.
STK’ların proje yönetme kapasitesini geliştirmek
için hayata geçirilen “Outspeed Start-Up Projesi”
kapsamında düzenlenen webinarda PMI Türkiye ve
AB’den ortaklarla dijital proje eğitimi gerçekleştirildi.
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Kadın Girişimciliğin
Geliştirilmesi Projesi Kapanış
Etkinliği Gerçekleştirildi

Women Entrepreneurship
Development Project Closing
Activity was Realised

Ankara Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği
ve Belçika’dan Academy of the Regions ortaklığında
yürütülen “Kadın Girşimciliğinin Geliştirilmesi Projesi”
kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

The closing activity was realized for the “Women
Entrepreneurship Development Project” conducted
with the partnership between Ankara Industrialists
and Businessmen from Erzincan Association and
Academy of the Regions from Belgium.

Proje ile Erzincan ve Bayburt’ta kadın girişimciliğinin
önü açıldı ve bölgedeki kadın girişimcileri desteklemek
amacıyla girişimcilik alanında birçok eğitim verildi.
Konu hakkında faaliyet gösteren STK ve kamu
kurumları arasında iş birliğinin kolaylaştırılmasına
destek sağlandı.

Through the project, the way for women
entrepreneurship in Erzincan and Bayburt was
cleared and many entrepreneurship trainings were
organised towards the purpose of supporting women
entrepreneurs in the region. Support was provided
towards facilitating the cooperation between the
CSOs and public institutions related to the field.

EU and Turkey Media Bridges
Project was Completed
The project was conducted with the partnership
of Turkish Journalists Association and European
Journalists Association and aimed to eliminate
the prejudices between Turkish and European
journalists. Activities were realised on strengthening
the networks between journalists working on the
EU in Turkey and journalists working on Turkey in
the EU and also focusing on the improvement of
journalism skills.

AB ve Türkiye Medya Köprüleri
Projesi Tamamlandı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Avrupa Gazeteciler
Cemiyeti ortaklığında yürütülen, Türk ve Avrupalı
gazetecilerin birbirlerine yönelik ön yargılarını ortadan
kaldırmayı hedefleyen proje kapsamında Türkiye’de AB
alanında çalışan gazeteciler ve Türkiye ile ilgili çalışan
Avrupalı gazeteciler arasındaki ağları güçlendiren ve
gazetecilik becerilerinin iyileştirilmesine odaklanan
faaliyetler yürütüldü.
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Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir
Diyalog Projesi Tamamlandı

A New Dialogue for
Disadvantaged Groups Project
Ended

Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANILDER) ve
Cooperazione Paesi Emergenti (COPE) ortaklığıyla
yürütülen Dezavantajlı Gruplar için Yeni Bir Diyalog
Projesi’nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

The closing meeting was realised for the “A New
Dialogue for Disadvantaged Groups Project”
that was conducted with the partnership between
Anatolia Communication and Education Association
and Cooperazione Paesi Emergenti (COPE). The
project was realized with the purpose of creating
successful cooperation by way of mutual actions for
disadvantaged children. Activities such as capacity
building trainings, workshop visits and training of
trainers were organized.

Dezavantajlı çocuklar için ortak eylemler yoluyla
başarılı bir iş birliği oluşturmak amacıyla hayata
geçirilen proje kapsamında; kapasite geliştirme
eğitimleri, çalışma ziyaretleri, eğiticilerin eğitimi gibi
etkinlikler düzenlendi.

Training of Trainers Program was
Realised Within the Scope of the
Zero Carbon Point Project
Within the scope of the “Zero Carbon Point
Project”, which was conducted with the partnership
among Lifelong Learning, Vocational Education
and Development Association, Aegean Forest
Foundation and Sonnenkraft Freising E. V. from
Germany, a Training of Trainers Program was
organized.

Sıfır Karbon Noktası Projesi
Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi
Programı Gerçekleştirildi
Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme
Derneği, Ege Orman Vakfı ve Almanya’dan
Sonnenkraft Freising E. V. ortaklığında yürütülen “Sıfır
Karbon Noktası Projesi” kapsamında Eğiticilerin
Eğitimi Programı düzenlendi.
Proje ortakları; VR uygulamaları, çevrim içi
anketler, videolar, etkileşimli oyunlar, karbon ve su
ayak izi ölçme araçları içeren eğitimin içeriğinin
yanı sıra eğiticiler için rehberler de hazırladı.
Eğiticilere program süresince Almanya’daki enerji
geçiş politikası, enerji verimliliği, yenilenebilir
enerji kaynakları, iklim değişikliği ve fotovoltaik
uygulamalar hakkında bilgiler verildi.
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Project partners also prepared guidebooks for
trainers in addition to the training content that
included VR applications, online surveys, videos,
interactive games, and carbon and water footprint
measurement tools. Throughout the program,
trainers were provided with information on the energy
transition policy in Germany, energy efficiency,
renewable energy resources, climate change and
photovoltaic applications.

KAMERA ARKASI
BEHIND THE CAMERA

51

Kamera, Ekolojik Yaşam
Bilgisini Paylaşmak için Açıldı:
Zehirsiz Sofralar Belgeseli

Camera on for Sharing Ecologic
Life Knowledge: No Pesticides on
My Plate Documentary

Within the context of “No Pesticides on My Plate
Project” that was conducted with the partnership
between Buğday Association for Supporting
Ecological Living and Pesticide Action Network
(PAN) Europe from Belgium, a 16-part documentary
was prepared. Let us listen to Oya Ayman, Buğday
Association Coordination Board Member / No
Pesticides on My Plate Documentary Director,
telling the inspiring story behind the nature friendly
documentary.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile
Belçika’dan Pesticide Action Network (PAN) Europe
ortaklığında yürütülen “Zehirsiz Sofralar Projesi”
kapsamında 16 bölümlük bir belgesel yapıldı. Doğa
dostu belgeselin ilham verici hikâyesini Buğday
Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi / Zehirsiz Sofralar
Belgeseli Yönetmeni Oya Ayman’dan dinliyoruz.

Can you talk about the content of
your documentary series?
Throughout the world, a total of 3 million tonnes
of pesticides are used in one year. And this amount
is approximately 60 thousand tonnes in Turkey.
Pesticide use cause severe health issues, even death,
and causes soil, water and air pollution, biological
diversity reduction and climate change.
No Pesticides on My Plate Documentary focuses on
how the pesticides came to be, their harmful effects
and nature-friendly alternatives. In the documentary,
experts in the field and farmers explain the destructive
effects of pesticides, and also talk of agricultural
applications revealing that non-toxic production and
thus non-pesticide plates are possible. In the first two
parts of the 16-part documentary, the history and
harms of pesticides and the ideas on the possibility
of nature-friendly alternatives are discussed, while
the following 12 parts include the stories of farmers
who conduct various nature-friendly applications
from organic agriculture to bio-dynamic agriculture.
The last 2 parts share interviews with producers on
the topics of how to reach non-toxic and nature
friendly products and over which channels they
may be reached, and include recommendations
on leaving behind toxic production and actualizing
nature-friendly agriculture policies.

Belgesel serinizin içeriğinden
bahseder misiniz?
Dünyada yılda 3 milyon ton tarım zehiri yani pestisit
kullanılıyor. Türkiye’de ise bu rakam yılda yaklaşık
60 bin ton. Pestisit kullanımı ölüme kadar varan
ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı gibi toprak, su ve
hava kirliliğine, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve
iklim değişikliğine neden oluyor.
Zehirsiz Sofralar belgeseli, tarım zehirleri olarak
bilinen pestisitlerin nasıl ortaya çıktığını, zararlarını
ve doğa dostu alternatiflerini ele alıyor.
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Belgeselde konunun uzmanları ve çiftçiler bir
yandan pestisitlerin yok edici etkilerini anlatırken,
diğer yandan da zehirsiz üretimin ve dolayısıyla da
zehirsiz sofraların mümkün olduğunu gösteren tarım
uygulamalarından bahsediyor. 16 bölümlük belgeselin
ilk iki bölümünde pestisitlerin tarihi, zararları ve doğa
dostu alternatiflerinin mümkün olduğuna dair görüşler
ele alınırken ardından gelen 12 bölümde, organik
tarımdan biyo-dinamik tarıma kadar doğa dostu farklı
uygulamalar yapan çiftçilerin hikâyelerine yer veriliyor.
Son iki bölümde ise; zehirsiz ve doğa dostu ürünlere
nasıl, hangi kanallardan ulaşılabileceğine dair üretici
röportajları ile zehirli üretimi terk etmek ve doğa dostu
tarım politikalarının hayata geçirilmesi için öneriler
paylaşılıyor.

What did you feel when the camera
was turned on for the first time for
the documentary?
When the camera was turned on for the first time, I
told myself “Here we go”. I felt curiosity mixed with
excitement. The excitement of realizing a project
that I dreamed of for years and the curiosity of what
we are to meet along the road...

Belgesel için kamera ilk açıldığında
neler hissettiniz?
Belgesel için kamera ilk açıldığında içimden “İşte
başlıyoruz.” dedim. Heyecanla karışık bir merak
hissettim. Yıllardır hayalimde olan bir projeyi
hayata geçirmenin heyecanı ve yol boyunca nelerle
karşılaşacağımıza dair bir merak…

Belgesel bitip de izlediğinizde neler And what did you feel when you
hissettiniz?
watched the documentary after it
Çekimlerden tahmin ettiğimizden daha fazla doküman
was completed?
ve bilgi ile döndük. 50 saati aşan röportajları ve
daha da fazla görüntüyü elemek, kurgulamak ve
montajlamakta oldukça zorlandık. Ancak ortaya
çıkan işin beğeni alması, doğa dostu üreticilerin
sesini duyurabilmenin, zehirsiz üretimin de mümkün
olduğunu gösterebilmenin verdiği mutluluk, tatmin
duygusunu da beraberinde getiriyor. Ekip olarak
belgeselin sonunda hissettiğimiz en baskın duygu
sanırım kutlama isteğiydi.
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We came back from filming with more documents
and information than we estimated. We had quite
a bit of challenge in sifting through, editing and
mounting more than 50 hours of interviews and
even more filming. However, happiness from the
final work receiving appreciation, and being able
to have the voices of nature-friendly producers
heard and show that non-toxic production is also
possible bring along the feeling of satisfaction. The
most overflowing feeling we felt as a team at the
end of the documentary was probably the desire to
celebrate.

Bu belgeselle nasıl bir etki
yarattığınızı / yaratacağınızı
düşünüyorsunuz?

What kind of impact do you think
you created / will create with this
documentary?

Zehirsiz Sofralar belgeseli hem Buğday Derneği ekibi
olarak yıllardır biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimi aktarma
imkânı sağladı, hem de doğa dostu üretim yapanların
deneyimlerini paylaşma olanağı verdi. Hem zehirsiz
üretime geçmek isteyenlerin bu örneklerle tanışmasını
sağladı, hem de bize yepyeni bir öğrenme, bilgi ve
deneyim biriktirme olanağı sundu.

No Pesticides On My Plate Documentary both
enabled us to share the knowledge and experience
we accumulated for years as Buğday Association
team and gave the possibility to exchange the
experiences of people carrying our nature-friendly
production. It allowed the people who wish to
transition to non-toxic production to be informed of
such examples, and also presented us with a brand
new potential to learn and accumulate knowledge
and experience.

Gerek üreticilerden, gerek uzmanlardan, gerekse
tüketicilerden güzel geri bildirimler aldık. Belgeselde
doğa dostu üretimleri konusunda hikâyelerini ve
deneyimlerini paylaşan çiftçi dostlarımız, zehirsiz
üretim konusunda panellere, konferanslara davet
edilmeye başladı. Bu da onlara yaptıkları iş konusunda
ciddi bir motivasyon sağladı. Bazı çiftçi örgütleri
belgeseli, doğa dostu üretime geçmek isteyen çiftçiler
için eğitim materyali olarak kullanmaya hazırlanıyor.
Gıda toplulukları belgeseli, tüketicilerin üretici
olma yolculuğunda bilgilendirme materyali olarak
kullanıyor.

We received many good feedbacks from producers,
experts and consumers. Our farmer friends who
shared their stories and experiences in regards to
their nature-friendly production were started to
be invited to panels and conferences on the topic
of non-toxic production. And this provided them
with a significant motivation in regards to their
work. Some farmer organizations prepare to use
the documentary as educational materials for the
farmers who are willing to transition to naturefriendly production. Food communities use the
documentary as informative material regarding the
transformation of consumers into producers.

Belgesel daha uzun yıllar, Buğday Derneğinin
misyonunda yer alan ekolojik yaşam bilgisinin
yaygınlaştırılmasına ve ihtiyaç duyana ulaştırılmasına
da hizmet etmeye devam edecek gibi görünüyor.

The documentary seems like it will also serve
the Buğday Association mission of spreading the
ecological life knowledge and bringing such to
those in need for long years to come.
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Doğa ve Şehirler Projesi’nden
İlhamını Doğadan Alan Bir
Belgesel

A Documentary Inspired by Nature from
the Nature and Cities Project
Doğa Koruma Merkezi ile Hollanda’dan Eurosite
ortaklığıyla yürütülen “Doğa ve Şehirler Projesi”
kapsamında bir belgesel hazırlandı. İzleyicilerin
büyük ilgi gösterdiği belgeselin hikâyesini Proje
Yöneticisi Kübra Ceviz Sanalan’dan dinliyoruz.

Belgeselinizin içeriğinden
bahseder misiniz?
Belgeselimiz Hollanda’nın Tilburg kentinden başlayıp
Ankara’da devam eden bir yolculuğu anlatıyor. Bu
yolculukta şehirlerin planlama hikâyelerindeki yeşil
altyapı uygulamalarına, doğa tabanlı çözümlere,
şehirlerin doğa koruma bakış açısıyla dönüşümlerine
ve dönüşümün bu şehirlerde yaşayanların hayatlarına
nasıl dokunduğuna tanıklık ediyoruz. Belgeselimizde
Tilburg’ta iş merkezi olarak planlanan bir alanın
yerel inisiyatif sonucu yeşil altyapı uygulamalarıyla
kocaman bir parka dönüşümünü izliyoruz. Ankara’da
ise yine bir mahalle inisiyatifinin mahalle bostanı
deneyimini kendi ağızlarından dinliyoruz. Belgesel
farklı ülke ve şehirlerdeki benzer deneyimlere
odaklanırken her iki şehrin birbirinden öğreneceği
çok şeyin olduğu bir diyalog dili ile kurgulandı.
Çankaya ve Tilburg Belediyelerinin yeşil altyapı ve
doğa tabanlı çözümleri kullandığı park deneyimlerini
öğrenirken Tilburg’tan kent tarımını ve şehrin
çeperindeki kent ormanlarının korunması deneyimini
öğreniyoruz. Ankara’da kent merkezinde kalan bir
üniversite kampüsünün ağaçlandırma ve koruma
çalışmalarıyla kente sağladıklarına tanık oluyoruz.
Belgeselin bize göre en önemli vurgusu; doğa için
yapılan hiçbir projenin geç olmadığıdır. Nereden
başlarsak başlayalım doğa bizim verdiğimizden
daha fazlasıyla yanıt verecektir.
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A documentary was prepared within the scope
of the “Nature and Cities Project” conducted by
the cooperation between Nature Conservation
Center Foundation and Eurosite Association
from Netherlands. Let us listen to the story of the
documentary voiced by the Project Manager Kübra
Ceviz Sanalan, which attracted much attention from
the audiences.

Can you talk about the content of
your documentary?
Our documentary tells of a journey that begins in
Tilburg city of Netherlands and continues in Ankara.
During this journey, we witness the green infrastructure
applications in the stories of cities’ planning,
nature based solutions, cities’ transformation with
a nature conservation perspective and how such
transformation touches the lives of those living in
the cities. In our documentary, we observe how a
space in Tilburg planned to become a commercial
centre transformed into a huge park with green
infrastructure applications thanks to local initiative.
And we listen to the neighborhood vegetable
garden experiences of a neighborhood initiative
in Ankara depicted through their own expressions.
The documentary focuses on similar experiences
in different countries and cities and was designed
through a dialogue language revealing that both
cities have much to learn from each other. As we
learn of the park experiences for which Çankaya and
Tilburg Municipalities utilised green infrastructure
and nature based solutions, we learn urban farming
and the experience of conserving urban forests
surrounding the city in Tilburg. We witness the gains
of an university campus that was left inside the city
center of Ankara and brought to the city by way of
forestation and conservation actions. According to
us, the most important highlight of the documentary
is that it is never too late for a project carried out
for nature. From whichever point we start off, nature
will respond to us with much more than we gave.

Belgesel için kamera ilk
açıldığında neler hissettiniz?

What did you feel when the
camera was turned on for the
first time for the documentary?

Belgesel çekimlerine ilk olarak Tilburg’ta başlandı.
Oradaki danışmanımız da çekimlere eşlik etti. Gelen
görüntüler çok güzeldi. İlk başta Ankara’da bu
görüntüleri bulamayacağımızı düşündük. Maalesef
sahip olduğumuz değerlerin genelde farkında
olmuyoruz. Ankara’da çekimlere, proje ortağımız
Çankaya Belediyesinin parklarından biri olan İsmet
İnönü Parkı’nda başladık. Sonbahardı ve park harika
gözüküyordu. Daha önce yaşadığımız bölgedeki
parklara bu kadar dikkatli bakmadığımızı fark ettik.
Projenin ilk başında parkı ziyaret edip incelemeler
yapmıştık ancak bir başkasına anlatmak için farklı
bir gözle bakmak gerekiyordu. Yönetmenimiz
Vedat Atasoy zaten nereye bakmamız gerektiğini
iyi bilen biri. Ben de görmediğim detayları görmüş
oldum. Evim uzak olmasına rağmen sürekli bu
parklara gitmeyi arzu ediyorum. Yine aynı şekilde;
ofisimizin yer aldığı Çiğdem Mahallesi’ndeki bostan
deneyimini, ODTÜ Ormanı’nı ve diğer detayları da
kamera arkasından görmüş olduk.

Filming for the documentary began first in Tilburg.
Our consultant there also accompanied the filming.
The visuals we received were very beautiful. At first
we thought that we would not be able to find such
visuals in Ankara. Unfortunately, we are usually
unaware of the assets we possess. We started
filming in Ankara at İsmet İnönü Park, one of the
parks of our project partner Çankaya Municipality.
It was autumn and the park looked amazing. We
noticed that we previously failed to look with such
attention at the parks in the area where we live. We
had visited the park and made observations at the
very beginning of the project, but looking with a
different perspective was required in order to tell of
it to another. Our director Vedat Atasoy is already a
person who knows where to look at. I also occurred
to see details I failed to notice before. Although
my home is far away, I constantly feel the desire to
visit these parks. Likewise, we were able to witness
from behind the camera the vegetable garden
experience in Çiğdem Neighbourhood where our
office is located, the METU Forest and other details.

Belgesel bitip de izlediğinizde
neler hissettiniz?

And what did you feel when you
watched the documentary after it
was completed?

Bir şeyi ya da konuyu görmek, anlamak, farkına
varmak oldukça önemli ancak daha önemlisi
bunu başkalarına da anlatabilmek. Buradan yola
çıkarak proje kurgulanırken bir belgesel yapmayı ve
çalışmalarımızı bu şekilde anlatmayı öngörmüştük.
Belgesel ile teknik olarak çalıştığımız doğa tabanlı
çözümler, yeşil altyapı, ekosistem hizmetleri gibi
konuları herkese daha anlaşılır bir dille anlatmak
istedik. Bu bakış açısıyla akademik ya da teknik
dile sahip olmayan, herkese ulaşabileceğimiz bir
belgesel hazırladık.

It is quite important to see, comprehend and notice
something or some topic but what is even more
important is being able to convey this to others.
Setting off at this point, we had thought of creating a
documentary and convey our actions in this manner
while designing our project. We wanted to tell by
use of such a documentary the topics we work on
a technical basis such as nature based solutions,
green infrastructure and ecosystem services, in
a manner that is more comprehensible by all. In
this perspective, we prepared a documentary that
did not have an academic or technical language,
through which we may reach out to everyone.

Belgeseli kurgu aşamasında defalarca izlemiştim.
Buna rağmen 2020 Şubat ayında Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde yaptığımız gösterimi unutamıyorum.
Normalde film festivalleri olan dönemlerde böylesi
bir kalabalık oluyordu, bütün salon dolmuştu.
İçinde yer aldığımız yolculuk, kocaman ekrandan
kalabalıkla buluştu. Belgeseli orada çok beğendim.
Kurgu aşamasında eksik bulduğumuz yerler vardı
ancakorada izlediğimde çok güzel ve hedefine ulaşan
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bir iş çıkardığımızı düşündüm. Zaten hem söyleşi
kısmında hem de çıkışta bize gelen yorumlar da bu
yöndeydi. İnsanlara dokunmuştuk ve teknik olduğu
düşünülen kavramları herkese anlatabilmiştik.
Belgesel gösterimi bittiğinde ekip olarak gururla bir
fotoğraf çektirdiğimizi hatırlıyorum.

I had watched the documentary many times during
its editing stage. Despite this, I can never forget the
premier we realized in Contemporary Arts Centre
in February 2020. Such crowds used to occur only
during periods of film festivals, the whole theatre
was full. The journey we took part in had thus met
with the audience over the big screen. I loved
the documentary there. There were aspects we
considered to be lacking during the editing stage
but I thought that we produced a very beautiful
work that hit the target when I watched it there. As a
matter of fact, the remarks we received in both the
conversation part and at the end were in line with
this. We had touched the people and been able to
explain to everyone the concepts normally thought
of as technical. When the documentary premiere
ended, I remember we had a photograph of our
team taken with feelings of pride.

Bu belgeselle nasıl bir etki
yarattığınızı / yaratacağınızı
düşünüyorsunuz?
Belgesel, Şubat ayında yaptığımız gösterim ile ilk
defa Ankaralılar ile buluştu. 2020’nin Nisan ve Mayıs
aylarında beIN İZ TV’de on kez gösterildi. Küresel
salgın dönemine denk geldiği için izlenme sayısının
oldukça yüksek olduğunu gözlemledik. beIN İZ
TV zaten yaklaşık on milyon insana ulaşabilen bir
kanal, dijital platformda yayın yapması gibi bir
avantajı da bulunuyor. Avrupa’da da takipçilerinin
olduğunu biliyoruz. Belgeselle özellikle Türkiye’deki
izleyicilere; şehirlerde ve çevresinde sahip
olduğumuz doğal alanların, yeşil alanların önemini,
şehirlerdeki yeşil altyapı uygulamalarının orada
yaşayanların yaşam kalitesini ne kadar artırdığını,
sahip olduklarımızın değerini bilmeyi ve de şehirler
arası karşılıklı diyaloğun Türkiye - AB ilişkilerindeki
önemini anlattık. Mümkün olduğunca yalın ve
tarafsız bir dille bu uygulamaların yaygılaştırılması
gerektiğini söyledik. Yeşil altyapı ve doğa tabanlı
çözümler için çoğu zaman yerel yönetimler
için ekonomik maliyeti düşük ama etkisi büyük
uygulamalar diyebiliriz. Belgeselimizle en azından
bu farkındalığın oluştuğunu düşünüyoruz. Sosyal
medya hesaplarımızdaki paylaşımlarla da beIN İZ
TV yayınını izleyemeyenlere ulaştık ve ulaşmaya
devam ediyoruz.

What kind of impact do you think
you created / will create with this
documentary?
The documentary met with the audience in Ankara
for the first time with the premiere we realized in
February. And it was on show for ten times on beIN
İZ TV during April and May 2020. We observed
that the ratings occurred to be quite high due
to coinciding with the global pandemic period.
beIN İZ TV is already a channel that may reach
approximately ten million people, and it has the
advantage of broadcasting over digital platform.
We know that it has audience also in Europe.
Through this documentary we were able to
explain, particularly to the audiences in Turkey; the
importance of the natural areas and green spaces
we have in and around the cities, how much the
green infrastructure practices in a city raise the
living quality of those who live there, to recognize
the value of what we possess, and the significance
of the mutual dialogue between cities in regards
to Turkey - EU relations. We highlighted that
such practices should be made more widespread
through a simple and neutral language as much as
possible. We may mention that green infrastructure
and nature based solutions occur to be practices
that often have low economic costs but high
impacts for local administrations. We consider
that at the very least such an awareness was raised
through our documentary. We also reached out,
and keep reaching out, to those who were not
able to watch beIN İZ TV broadcasts.
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Apollo’dan Athena’ya Antik
Kentler Endemik Çiçekler
Projesi Belgeseli ile Antik
Kentlere Yolculuk

Journey to Ancient Cities with the
Documentary of Ancient Cities for Endemic
Flora, From Apollo to Athena Project
Filming is underway for the documentary designed in
the scope of the “Ancient Cities for Endemic Flora,
From Apollo to Athena Project”, which is conducted
with the partnership between Association for the
Conservation of Antalya Orchids and Biodiversity
and HSPN (Hellenic Society for the Protection of
Nature) from Greece. Let us listen to the story of
the documentary that will change our perspective
regarding ancient cities from the Project Coordinator
İ. Gökhan Deniz (PhD).

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Derneği ile Yunanistan’dan HSPN (Hellenic Society
for the Protection of Nature) ortaklığında yürütülen
“Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler Endemik Çiçekler
Projesi” kapsamında tasarlanan belgeselin çekimleri
devam ediyor. Antik kentlere bakış açımızı değiştirecek
belgeselin hikayesini Proje Koordinatörü Dr. İ. Gökhan
Deniz’den dinliyoruz.

Belgeselinizin içeriğinden bahseder
Can you talk about the content of
misiniz?
your documentary?
Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Belgeselimiz ülkemizden beş, proje ortağımızın
bulunduğu Yunanistan’dan dört arkeolojik kentin
endemik ve hassas florası üzerine hazırlanıyor.
Antalya’da bulunan Termessos, Perge, Aspendos,
Side ve Phaselis tarihe tanıklık eden antik eserlerin
yanında, dünya üzerinde sadece bu antik kentler ve
yakın çevresinde yayılış gösteren lokal endemik bitki
türlerine ev sahipliği yapıyor.

Our documentary of Conservation of Antalya
Orchids and Biodiversity is being prepared on the
endemic and vulnerable flora of five archaeological
cities from our country and four archaeological cities
from Greece where our project partner is located.
Termessos, Perge, Aspendos, Side and Phaselis in
Antalya hosts local endemic flora species that are
distributed only inside and near surrounding areas of
such ancient cities as well as the ancient works that
witnessed history.

Benzer şekilde Atina’nın dünyaca ünlü Akropolis’i
yanında Vravrona, Marathonas ve Suonion antik
kentleri de proje çalışmalarımız içerisinde yer alıyor.
Hazırladığımız belgeselin ana temasını bu antik kentler
ve bu antik kentlerin içinde yer alan, gelecek nesillere
aktarmak istediğimiz endemik çiçekler oluşturuyor.
Antalya ve Atina’nın floristik zenginliği, antik eserler
üzerinde de motif edilen bitkilerin antik dönemden
günümüze kullanımları, endemik türlerin korunma
gereklilikleri, endemik türlerin üzerindeki tehdit
faktörleri ortağımızla ortak bir paydada buluşmamızı
sağladı.

Likewise, Vravrona, Marathonas and Suonion ancient
cities as well as the worldwide known Acropolis of
Athens are covered in our project. The main theme
of our documentary comprises these ancient cities
and the endemic flowers living in these ancient cities,
which we want the future generations to be able
to behold. The floristic abundance of Antalya and
Athens, the ancient to contemporary use of the plants
depicted on the ancient works of art, the necessity to
protect the endemic species and the threat factors
upon the endemic species allowed us to meet
together with our partner on common ground.

58

Belgesel için kamera ilk
açıldığında neler hissettiniz?

What did you feel when the
camera was turned on for the
first time for the documentary?

Kameramızı ilk kez Side Antik Kenti’nde açtık. Ekip
olarak dünya üzerinde sadece Side Antik Kenti
kumullarında bulunan ve oldukça lokal bir özelliği
olan Side canavarotu bitkisi eşliğinde, dünyaca ünlü
Apollo Tapınağı’nı görüntüledik. Benzer şekilde
Yunanistan’dan dostlarımız da Atina Akropolü’nde
Athena Tapınağı ile başladılar. Başlangıcımızı her
ikisi de Zeus’un çocukları olan kardeş Apollo ve
Athena ile yapmak iki ülke arasındaki iş birliği ve
ortak kültürel mirasa sahip çıkmamız konusunda
önemli mesajlar içeriyor. Sivil toplumun iş birliği
gücünü ortak paydada başlatmanın oldukça
heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde
çalıştığımız bitki türleri görsel yönden de oldukça
gösterişli. Bu bitki türlerini görselleştirerek geride
önemli bir kültür mirası bırakacağız. Tüm bunlar
sayesinde doyulmaz bir mutluluk yaşıyoruz.

We turned our camera on for the first time in Side
Ancient City. Our team filmed the worldwide known
Apollo Temple accompanied by broomrape plant
that has a very localized characteristic and is found
only on the dunes of Side Ancient City. Similarly, our
friends in Greece started with the Athena Temple
in Athens Acropolis. Making our starts with Apollo
and Athena, who are both children of Zeus, bears
important messages for the cooperation between
the two countries and preservation of common
cultural heritage. I may mention that starting up the
power of cooperation in civil society at a common
ground was quite exciting. The flora species we
worked on are also quite striking in visual aspects.
By filming these flora species, we will leave behind
a significant cultural heritage. We feel an unending
joy due to all these.

Belgesel bitip de izlediğinizde
neler hissettiniz?

And what did you feel when you
watched the documentary after it
was completed?

Belgeselimiz öncesinde Antalya’nın biyoçeşitlilik
zenginliğine ve antik kentlerin floristik zenginliği ile
uyumlu ziyaretçi profiline katkı sağlaması amacıyla
kısa tanıtım videoları oluşturduk. İyi görseller
eşliğinde odak mesajlar içeren bu tanıtım videolarının
ilkinde Termessos Antik Kenti’nden ve Termessos
Çiğdemi’nden bahsettik. Tamamlanan tanıtım
videoları bittiğinde, hâlihazırda arazi çalışmaları
sırasında elde etmek istediğimiz görüntülerin
tamamını montaja yansıtmanın mutluluğunu
yaşadık. Bittiğinde tüm ekip üyeleri bir araya geldik
ve hepimiz defalarca izlediğimizi paylaştık. Bakanlık
izinleri aşamasında videolarımızı gösterdiğimiz tüm
paydaşlarımızdan da oldukça önemli geri dönüşler
aldık.

Prior to our documentary, we produced short
introduction videos for the purpose of contributing
to the visitor profile compatible with the abundance
of biodiversity in Antalya and the floristic abundance
of ancient cities. We mentioned Termessos Ancient
City and Termessos Crocus in the first of such videos
that included focus messages accompanied by
good visuals. When the introduction videos were
complete, we experienced the joy of being able
to reflect at the editing stage all of the visuals we
had wanted to capture during the field studies. As
we completed this stage, all team members came
together and we all shared the videos we watched
many times. We received some very important
feedback from all our stakeholders with whom we
shared our videos during the Ministry permissions
stage.

59

Bu belgeselle nasıl bir etki
yarattığınızı / yaratacağınızı
düşünüyorsunuz?

What kind of impact do you think
you created / will create with this
documentary?

Termessos’un çiğdemi, Perge’nin havacıvası,
Aspendos’un Toros orkidesi, Side’nin canavarotu,
Phaselis’in burçağı üzerlerindeki baskı nedeniyle
yakın coğrafyaya özgü lokal türler. İlk etkinin henüz
Milli Eğitim seviyesinde öğrenim gören, ülkelerimizin
geleceği
öğrencilerimiz
üzerinde
olacağını
düşünüyoruz. Ülkemiz doğal zenginlikleri yönünden
yakın coğrafyalarla karşılaştırıldığında üst düzey
biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Bu bizlere gurur
yanında ciddi sorumluluk da yüklüyor. Ülkemizde
yaşanan doğa ve habitat tahribatlarının en önemli
nedeninin bilgi eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Hiç
kimse tanımadığı bir şeyi sevemez, sevmediği bir şeyi
de koruyamaz. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel
salgın süreci doğayla barışık yaşamamız gerektiğini
bizlere gösterdi. Doğal dengelerin bozulduğu anda
herkesin doğala kaçma çabasının bunun en açık
göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Belgeselimizle
başta çevre değerlerinin sürdürülebilirliğine, bitki ve
hayvan türlerinin de en az insanlar kadar yaşam şansı
olması gerektiğine, onların bize değil bizim onlara
ihtiyacımız olduğu fikrine katkıda bulunduğumuzu
düşünüyoruz. Bunun yanında sivil toplumun bir araya
geldiğinde yapabilecekleri konusunda farkındalığı
artırdığımıza inanıyoruz. Bölgelerin ve ülkelerin
kültürel zenginliğinin gözler önüne serileceği
belgeselimizle antik kentlerin en önemli kültür
miraslarımız arasında yer aldığı ve bünyelerinde
barındırdıkları doğal biyoçeşitlilik ile güzel oldukları
konusunda etki yaratacağımız kanaatindeyiz.

Crocus of Termessos, Redroot of Perge, Toros
Orchid of Aspendos, Broomrape of Side and Vetch
of Phaselis are all local species specific to nearby
geography due to the pressure upon them. We
think that the first impact will be on our students
studying at National Education level, who are the
future of our countries. Our country strikes attention
with its superior biodiversity compared to nearby
geographies in terms of natural assets. This conveys
both pride and a significant responsibility to us.
We consider that the most important reason of the
nature and habitat destructions faced in our country
is lack of knowledge. Nobody can love something
of which he has no knowledge of, and nobody
can protect something that he does not love. The
global pandemic process that impacted the whole
world showed us that we had to live in peace with
nature. We think that the effort to flee to natural
spaces at the moment natural balance is disrupted
is the most apparent indicator of this. We believe
that we contribute through our documentary to
the sustainability of natural assets, to the idea that
plant and animal species should have the chance
to live as much as humans, and that we need them
rather than they need us. Furthermore, we believe
that we raised awareness on what civil society can
accomplish when came together. Through our
documentary that will reveal the cultural assets of
regions and countries, we are of the opinion that
we will create impact supporting the assertion that
ancient cities are among the most important cultural
heritages of ours and that they are beautiful together
with the natural biodiversity they possess.
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DOSYA KONUSU: SAVUNUCULUK
CASE SUBJECT: ADVOCACY
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Bir Olmanın Gücü:
Savunuculuk

The Power of Being Together:
Advocacy

Savunuculuk en genel tanımıyla belirli bir konuda ilgi
ve değişim yaratmak için karar alıcıları ya da bir konu
üzerinde stratejik gücü olan kişi ve grupları etkileme
faaliyetidir. Sivil toplum kuruluşları savunuculuk
çalışmalarıyla yasa, politika ya da uygulamaların
oluşturulması veya değiştirilmesini hedeflerler.
Savunuculuk her ne kadar öncelikli olarak devlet
politikalarını etkileme girişimi olsa da kamuoyu ya
da özel sektör davranışını değiştirmek de bir odak
olabilir. Savunuculuk çalışmaları çoğu zaman bir
sorunun tespitiyle başlar ve bu soruna dair geliştirilen
çözüm önerisinin hayata geçmesi için planlanan
çeşitli savunuculuk faaliyetleriyle devam eder.

Advocacy is defined in broadest sense as the
activity to influence decision makers or persons
and groups possessing strategic power on a certain
topic towards creating interest and change on such
topic. Civil society organizations aim for creation or
amendment of laws, policies or practices by way of
advocacy actions. Although advocacy is an initiative
primarily for influencing state policies, changing
the behaviors of the society or private sector may
also be chosen as a focus. Advocacy actions often
starts with defining an issue, and continues with
various advocacy activities planned for actualizing
the solution proposal developed in line with such an
issue.

Advocacy Activities

Savunuculuk Faaliyetleri

Campaigning and lobbying are the most often used
advocacy activities. Campaigning is conducted for
mobilizing people towards a certain subject. Lobbying
comprises convincing activities directly conducted
before decision makers. The process of advocacy
necessitates a series of actions and efforts ranging
from informing the public of the issue at hand to
conducting active communication activities aimed at
different target groups, and from negotiating with
decision makers to creating “models” or “good
practices” towards the solution.

Kampanya ve lobi yapmak en sık kullanılan
savunuculuk faaliyetleridir. Kampanya, bir konu
etrafında insanları harekete geçirmek için yapılır.
Lobicilik ise doğrudan karar alıcılara yönelik ikna
faaliyetleridir. Savunuculuk süreci, ilgili konuda
kamuoyunu bilgilendirmekten, farklı hedef gruplara
yönelik aktif iletişim çalışması yapmaya, karar
alıcılarla müzakere etmekten, çözüm için “model” ya
da “iyi örnek” oluşturmaya kadar bir dizi eylem ve
çabayı gerektirir.

Savunuculuk Stratejisi Oluşturma

Creating Advocacy Strategy

Etkili bir savunuculuk çalışması yapabilmek için her
adımın iyi planlanması; yani sorunun çözümüne dair
geliştirilecek önerinin, savunuculuk hedeflerinin,
ittifak kurulacak paydaşların, hedef gruplara yönelik
mesajların, savunuculuk araçlarının ve beklenen
sonuçların önceden detaylı olarak ortaya konmuş
olması gerekir. Planlama; kaynakların, zamanın
ve risklerin iyi yönetilmesini sağlar. Başarılı bir
savunuculuk stratejisi oluşturmak için aşağıdaki
başlıkların altları doldurularak hareket edilmeli:

In order to realize an effective advocacy action,
each step has to be planned well, meaning that
the recommendation to be developed towards the
solution of the issue, the advocacy objectives, the
stakeholders to be allied with, the messages aimed
for the target groups, the tools of advocacy and
the expected outcomes have to be determined
with details in advance. Planning allows for the
resources, time and risks to be managed well. For
creating a successful advocacy strategy, actions
have to be realized after the following topics have
been resolved in detail:
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- Mevcut durumu tanımlama
- Koşulların tespiti
- Çözüme dair bilgi toplama
- Hedefleri belirleme
- Paydaş analizi yapma
- İş birlikleri oluşturma
- Engeller, riskler ve fırsatları tanımlama
- İletişim stratejisi oluşturma
- Diyalog ve müzakere teknikleri üzerine çalışma
- Yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte fırsatlardan
yararlanma
- “Model” ya da “iyi örnek” oluşturma

- Defining present status - Determining conditions
- Collecting information on the solution - Defining
objectives
- Conducting stakeholder analysis
- Establishing cooperation
- Defining obstacles, risks and opportunities
- Creating communication strategy
- Working on dialogue and negotiation techniques
- Utilising opportunities at local, regional and
international scales
- Establishing “models” or “good practices”

Bir Başarı Öyküsü

A Success Story

Türkiye’de 2018 yılına kadar yapılan Katılım Öncesi
Mali Yardım’ın Sivil Toplum Sektörü kapsamındaki
AB hibe programı duyurularında kooperatifler
uygun başvuru sahipleri olarak görülmüyordu.
Tüzel kişilik olma ve kâr amacı gütmeme noktasında
diğer STK’lardan farklı olmadıklarını gören bir grup
kooperatif, bu konuda savunuculuk yapmaya karar
verdi.

Until 2018, cooperatives were not eligible applicants
for call for proposals of EU grants under the Civil
Society Sector of Pre-Accession Financial Assistance.
A group of cooperatives, taking notice that they do
not differ from other CSOs in terms of being legal
entities and being non-profit, decided to practice
advocacy in this regard.

Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile
bir araya gelerek tabi oldukları mevzuatı ve mali
işleyişlerini anlatarak haklı durumlarını ortaya
koydular. Sektör kapsamındaki hibe programlarının
hazırlığından sorumlu tüm kuruluşların bu konuyu
tartışmasını sağladılar. Ve başardılar! 2018 yılından
itibaren Sivil Toplum Sektörü kapsamında duyurulan
hibe programları kapsamında uygun başvuru
sahipleri arasında kooperatifler de yer alıyorlar.
Sosyal konulara odaklanan ve dezavantajlı grupları
hedefleyerek yenilikçi yöntemlerle sosyal etki yaratan
bu kooperatifler, Türkiye’de sosyal kooperatiflere
ilişkin bir tanımlama olmasa da sivil toplum alanına
önemli katkı sağlıyorlar. Hibe programlarından
aldıkları desteklerle projelerini uyguluyorlar.

They met with the Ministry of Trade and the Directorate
for EU Affairs, explained the legislation they were
subject to and revealed their justified arguments. They
ensured that all organisations, which are responsible
of the preparation of grant programs within the scope
of the sector, discuss this issue. And they succeeded!
Since the year 2018, cooperatives have been included
as eligible applicants within the context of grant
programs announced for the Civil Society Sector.
These cooperatives, which focus on social issues and
create social impact through innovative methods by
targeting disadvantaged groups, provide significant
contribution to the civil society field although there is
no definition in effect regarding social cooperatives
in Turkey. They implement their projects through the
supports they receive from grant programs.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için,
www.siviltoplumsektoru.org
adresini
edebilirsiniz.

ziyaret

For detailed information on the subject, you may visit
the address, www.siviltoplumsektoru.org
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU-V PROGRAMI
VE SİVİL TOPLUM DESTEK
PROGRAMI-II HİBE PROGRAMLARI FİNAL
RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ
CIVIL SOCIETY DIALOGUE-V AND CIVIL
SOCIETY SUPPORT PROGRAMME-II GRANT
PROGRAMMES FINAL REPORT
PREPARATION TRAINING
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Sivil Toplum Diyaloğu-V
Programı ve Sivil Toplum
Destek Programı-II
Hibe Programları Final Raporu
Hazırlama Eğitimi
Ankara’da Gerçekleştirildi

Civil Society Dialogue-V
Programme and
Civil Society Support
Programme-II Grant Programs
Final Report Preparation Training
was Realised In Ankara

Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı ve Sivil Toplum
Destek Programı-II Final Raporu Hazırlama Eğitimi,
2-4 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da AB
Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan
Atik ve Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Branka
Andjelkovic’in açılış konuşmalarıyla başladı. Proje
Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik, açılış
konuşmasında AB ile yürütülen projelerin sürekliliği
için iş birliğinin önemine dikkat çekti. Teknik Destek
Ekibi Takım Lideri Branka Andjelkovic ise güzel bir
yolculuğun sonuna yaklaşıldığının ve bu yolculukta
sosyal etki yaratan çalışmalara imza atıldığının altını
çizdi. Eğitimin ilk gününde “teknik raporlama”, ikinci
günündeyse “mali raporlama” konularında detaylı
bilgiler paylaşıldı.

Civil Society Dialogue-V and Civil Society Support
Programme-II Grant Programs Final Report Preparation
Training was realized in Ankara between 2-4 March
2020. The event commenced with the opening speeches
of A. Hakan Atik, Head of Project Implementation
Department, Ministry of Foreign Affairs, Directorate
for EU Affairs and Technical Assistance Team Leader
Branka Andjelkovic. A. Hakan Atik, Head of Project
Implementation Department drew attention to the
importance of cooperation for the sustainability of the
projects conducted with the EU. Technical Assistance
Team Leader Branka Andjelkovic highlighted that the
end of a beautiful journey is at hand, and actions that
had created social impacts were realized throughout this
journey. Detailed information was shared on”technical
reporting” during the first day and on “financial
reporting” during the second day of the training.

Hibe Programları Final Raporu Hazırlama Eğitimi’nin
üçüncü gününde katılımcılara müziğin birleştirici
gücüyle “merhaba” denildi. Caz Derneği tarafından
düzenlenen Caz Atölyesi, salondaki sinerjiyi yükseltti.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje
Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın açılış
konuşmasının ardından söz alan Dışişleri Bakanlığı
AB Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.
Zerrin Keskin ise Avrupa Birliği Başkanlığı İletişim
Stratejisi üzerinde durdu.

On the third day of the Grant Programmes Final Report
Preparation Training, the participants were welcomed
with the uniting power of music. A Jazz Workshop
organized by the Jazz Association raised the synergy
inside the hall. Following the opening speech made
by Bülent Özcan, Director-General for Financial
Cooperation and Project Implementation, Ministry of
Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs; Zerrin Keskin,
Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Press and Public Relations Counsellor, highlighted the
Directorate for EU Affairs Communication Strategy.
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Sivil Toplum Diyaloğu-V Programı ve Sivil Toplum
Destek Programı-II projeleri arasında iletişimi
kuvvetlendirmek, böylelikle de iş birliklerini ve
projelerin sürdürülebilirliğini desteklemek için
düzenlenen “Sinerji Atölyesi” kapsamında tematik
grup çalışmaları yapıldı. İletişim kurarak, paylaşarak
ve birlikte üreterek tamamlanan tematik grup
çalışmaları sonunda ekiplerden temsilciler atölye
sunumlarını gerçekleştirildi.

The “Synergy Workshop” was organized with the
purpose of strengthening communication among
Civil Society Dialogue-V Programme and Civil Society
Support Programme-II projects. Thus, thematic group
studies were conducted to increase the cooperation
between projects and strengthen their sustainability. In
conclusion of the thematic group studies completed
after establishing communication, exchanging ideas
and producing together, representatives from the
groups provided workshop presentations.
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AB BaşkanlIğı Dİjİtal
Etkİnlİklerİ
DIRECTORATE FOR EU
AFFAIRS DIGITAL
ACTIVITIES
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Sen De Katıl
Sivil Toplum Danışma Toplantısı
Gerçekleştirildi

Join Us Civil Society
Consultancy Meeting was
Realized

AB Başkanlığı tarafından, sivil topluma yönelik
desteklerin planlamasına katkı vermek için “Sen De
Katıl!” bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çevrim
içi bilgilendirme toplantısına katılanlar, önümüzdeki
dönemde planlanan AB destekleri hakkında
bilgi sahibi olurken sorularını ve görüşlerini AB
uzmanlarına iletti.

“Join Us!” informative meeting was realized by the
Directorate for EU Affairs towards the purpose of
contributing to the planning of civil society supports.
Participants to the online informative meeting
were informed of the EU supports planned for the
upcoming period, and conveyed their questions and
opinions to EU Affairs Experts.

Toplantının açılış konuşması Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje
Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan tarafından
yapılırken; AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire
Başkanı A. Hakan Atik ve AB Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Mustafa Murat Özçelebi “Katılım Öncesi
Mali Yardımları” kapsamında sivil toplum projeleri
ve IPA III Dönemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bağımsız Uzman Ayça Bulut Bican ise danışma süreci
hakkında bilgi verdi.

The opening speech to the meeting was realised
by Bülent Özcan, Director-General for Financial
Cooperation and Project Implementation, Ministry
of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs.
A. Hakan Atik, Head of Project Implementation
Department, Ministry of Foreign Affairs, Directorate
for EU Affairs and EU Affairs Expert M. Murat
Özçelebi provided information in regards to the civil
society projects and IPA III Period in the scope of
“Pre-accession Financial Assistance”. Independent
expert Ayça Bulut Bican provided information on the
consultancy process.
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Directorate for EU Affairs
Personnel Attended the Online
Social Media Management and
Digital Effectiveness Management
Training

AB Başkanlığı Personeli
Çevirim İçi Sosyal Medya
Yönetimi ve Dijital Etkinlik
Yönetimi Eğitimi’ne Katıldı
AB Başkanlığı personeline yönelik olarak tasarlanan
üç günlük “Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Etkinlik
Yönetimi Eğitimi’nde” iş yaşamını ve günlük yaşamı
kolaylaştıran dijital uygulamalar paylaşıldı.

During the three-day-long “Social Media
Management and Digital Effectiveness Management
Training” designed for the Directorate for EU Affairs
personnel, digital applications that facilitate working
life and daily life were introduced.

Eğitmenliğini Kenan Dursun’un yaptığı çevirim içi
eğitimde; “Webinar ve Diğer Online Toplantılar
için Araçlar”, “Sosyal Medya Yönetimi” ve “Sosyal
Medya ve Teknoloji Araçları” konuları üzerinde
duruldu.

The online training was delivered by trainer Kenan
Dursun. Topics of “Tools for Webinars and Other
Online Meetings”, “Social Media Management”
and “Social Media and Technology Tools” were
explained.
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MERCEK ALTI
A CLOSER LOOK
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The Directorate for EU Affairs
Celebrated the 9th of May Europe
Day with Antakya Civilisations
Chorus Concert

AB Başkanlığı, 9 Mayıs Avrupa
Günü’nü Antakya Medeniyetler
Korosu Konseri ile Kutladı
9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlenen
AB Başkanlığı Antakya Medeniyetler Korosu
AB Başkanlığı YouTube kanalından yayımlandı.

Antakya Civilisations Chorus Concert was
organized in the context of 9th of May Europe
Day and broadcasted on the Directorate for EU
Affairs YouTube channel.

AB Başkanlığı tarafından organize edilen ve Sivil
Toplum Destek Programı kapsamında düzenlenen
9 Mayıs Avrupa Günü konserinde küresel salgın
döneminde Avrupa ülkelerine ve tüm dünyaya
“hoşgörü”, “dayanışma” ve “birlik” mesajları verildi.

The 9th of May Europe Day concert was organised
by the Directorate for EU Affairs in the scope of
the Civil Society Support Programme. Messages of
”tolerance”, “solidarity” and “unity” were conveyed to
the European countries and the whole world in this
period of global pandemic.

Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Antakya
Medeniyetler Korosu’nun üç semavi dine mensup
üyelerinin seslendirdiği halk ezgileri ve farklı dinlerin
ilahilerinden oluşan konser yaklaşık 30 dakika
sürdü.

The concert comprised folk songs and chants of
different religions and continued for approximately 30
minutes. It was performed by the members of Antakya
Civilisations Chorus who themselves are members of
three divine religions.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı konsere ilişkin değerlendirmesinde,
“70 yıl önce 9 Mayıs 1950’de açıklanan Schuman
Bildirisi ile birleşmiş bir Avrupa vizyonu ortaya
konularak bugünkü Avrupa Birliği’nin temelleri
atılmıştır. Dünyamızın küresel dayanışmaya en çok
ihtiyaç duyduğu bu süreçte, Türkiye-AB iş birliği ve
dayanışması daha da önem kazanmıştır. Ortak bir
geçmişimiz olan Avrupa ile geleceğimiz de ortaktır.
Bu yıl Antakya Medeniyetler Korosu’nun verdiği 9
Mayıs Avrupa Günü Konseri ile müziğin çağları,
kültürleri ve coğrafyaları birleştiren gücüyle 9 Mayıs
Avrupa Günü’nü kutluyor ve hem Avrupa ülkelerine
hem de tüm dünyaya dayanışma ve birlik mesajı
veriyoruz.” dedi.

In his speech on the concert, Deputy Minister of Foreign
Affairs and Director for EU Affairs Ambassador Faruk
Kaymakcı expressed his opinions as following:“With
the Schuman Declaration announced 70 years ago on
the 9th of May 1950, a vision for a united Europe was
put forth, and the foundations of today’s European
Union were laid. In these times when our world needs
global solidarity the most, Turkey-EU cooperation
and solidarity gained even more importance. Sharing
a common history, we also share a common future
with Europe. With the 9th of May Europe Day concert
performed by Antakya Civilisations Chorus this year,
we celebrate the 9th of May Europe Day and give
messages of solidarity and unity to both European
countries and the whole world with the power of music
that unites ages, cultures and geographies.”
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Dİyaloğun Genİş Persfektİfİnden…
FROM THE WIDE PERSPECTIVE OF DIALOGUE...
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Jean Monnet Burs Programı ile Opportunity for Education in Europe
with the Jean Monnet Scholarship
Avrupa’da Eğitim Fırsatı!
Programme!

”Jean Monnet Burs Programı”, yaklaşık 30 yıldır
kamu, özel sektör ve akademik dünyada verdiği
burslarla AB uyum sürecini destekliyor.

The ”Jean Monnet Scholarship Programme”
supports the EU harmonisation process by way
of scholarships it has granted for the public
sector, private sector and academia since
approximately 30 years.

Jean Monnet Burs Programı’nın
Amacı, Kapsamı, Tarihçesi

The Purpose, Scope and History of the
Jean Monnet Scholarship Programme

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde,
kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil
toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar toplumun
her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu
konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyuldu.

During Turkey’s EU membership process, people
who keep track of topics related to the EU and
get expertise on such topics became needed in all
segments of society from public institutions and
organizations to private sector, and from civil society
organizations to universities.

AB Müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının
artırılmasını ve idari kapasitesinin geliştirilmesini
amaçlayan program kapsamında, Türkiye’nin AB’ye
uyum süreci ve AB Müktesebatı’yla ilgili konularda
gerçekleştirilecek akademik çalışmalar destekleniyor.
Jean Monnet Burs Programı’nın temelleri 1989 yılında
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında
imzalanan bir anlaşmaya dayanıyor. 1990-1991
akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde
eğitim olanağı sunarak başlayan program ile bugüne
kadar iki binden fazla kişi AB ile ilgili konularda
akademik çalışmalar yapma imkânına sahip oldu.

In the scope of the program that aims for
increasing the number of people knowledgeable in
regards to the EU Acquis and developing relevant
administrative capacities, academic studies to be
conducted on Turkey-EU harmonization process
and EU Acquis are supported. The foundations of
Jean Monnet Scholarship Programme are based on
an agreement signed between the Turkish Republic
and the European Commission in the year 1989.
With the program, which commenced activities by
providing its first scholars with the opportunity to
get education in EU member countries in the 19901991 academic year, more than two thousand
people had the opportunity to conduct academic
studies on EU related topics until this day.

Jean Monnet Burs Programı, 2007-2008 akademik
yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi
ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği
içerisinde yürütülüyor. Jean Monnet Burs Programı’na
başvuruların alınması ve yapılan başvuruların
değerlendirilmesi Merkezi Finans ve İhale Biriminin
sorumluluğunda. Merkezi Finans ve İhale Birimi aynı
zamanda Burs Programı’nın sözleşme makamı. Burs
sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi
Finans ve İhale Birimi arasında imzalanıyor. Avrupa
Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi, tüm
çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun
desteği ile yürütüyor.

Since the 2007-2008 academic year, Jean Monnet
Scholarship Programme has been managed by the
Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs in
cooperation with the Central Finance and Contracts
Unit and the Delegation of the European Union to
Turkey. Receiving applications for the Jean Monnet
Scholarship Programme and their assessment fall
under the responsibility of the Central Finance and
Contracts Unit which is also the contracting authority
of the Scholarship Programme. A scholarship
contract is signed between those entitled to receive
a scholarship and Central Finance and Contracts
Unit. Directorate for EU Affairs and the Central
Finance and Contracts Unit conduct all processes
with the support of the Delegation of the European
Union to Turkey.
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Çalışma Alanları

Fields of Study

Burs almaya hak kazanan kişiler süresi en az 3, en fazla
12 ay olmak kaydıyla AB üyesi ülkelerde bulunan bir
üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta
lisansüstü öğretim programlarına katılabiliyor.

Persons entitled to receive scholarship may attend
graduate education programs at a university or
university-equivalent institution located in EU
member states for a period of minimum 3 and
maximum 12 months.

Burs programının amacı doğrultusunda, Jean
Monnet Bursları, Türkiye’nin AB’ye uyum süreci ve
AB Müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek
lisansüstü çalışmalara tahsis ediliyor. Bu nedenle,
sadece duyuruda belirtilen AB Müktesebatı ile ilgili
konularda yapılacak çalışmalar için burs veriliyor.

In line with the purposes of the scholarship
program, Jean Monnet Scholarships are allocated
for graduate studies to be conducted on subjects
related to Turkey- EU harmonization process and EU
Acquis. Thus, scholarships are only granted for the
studies to be conducted on topics related to the EU
Acquis that are defined under the announcement.

Burs Programı, AB alanında ihtiyaç duyulan
uzmanlaşmış kişi sayısının artırılmasının yanı sıra
AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun
kurulmasına da katkıda bulunuyor.

The Scholarship Program contributes to establishing
civil society dialogue between the EU and Turkey
as well as increasing the number of people with
expertise on the field of EU.

Başvuru Süreci

Application Process

Jean Monnet Burs Programı başvuruları elden veya
posta/kargo ile ilgili akademik yıl duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans
ve İhale Birimine iletiliyor. Geçerli, doğru ve eksiksiz
başvuru evrakı sunan adaylar yazılı sınava davet
ediliyor. Burs almaya hak kazananlar değerlendirme
aşamasındaki başarılarına ve kamu, üniversite ve
özel sektör için ayrılan bursiyer kotalarına dikkate
alınarak belirleniyor.

Jean Monnet Scholarship Program applications are
delivered by hand or by mail/cargo to the Central
Finance and Contracts Unit until the deadline
defined in the academic year announcement.
Applicants who submit valid, accurate and
complete application documents are invited to
the written examination. The people entitled to
receive scholarship are determined as per their
success during the assessment stage and the quotas
assigned for public, university and private sector.

Burs Miktarı

Scholarship Amount

Her bursiyer için ayrı ayrı hesaplanan burs miktarları
şu üç kalemi kapsıyor:

Scholarship amounts calculated separately for
each scholar cover the following three items:

- Okul ücreti
- Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim,
yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.)
- Sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali,
seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt,
sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri
masraflar için kullanılmak üzere)

- Tuition fee
- Living expenses (food and beverage,
communication, local transportation, cultural
activities etc.)
- Fixed allowance (visa-passport, educational
materials, travel cost, study visit, registration for
local authorities, health and insurance and tax and
all similar expenses)
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Kimler Başvurabilir?

Who May Apply?

- Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları
- Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve
lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
- Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari
personeli
- Türkiye’deki özel sektör ve STK çalışanları

- Public sector employees in Turkey
- Senior undergraduate students and graduate
(master’s or PhD) students of universities in Turkey
- Academic and administrative personnel of
universities in Turkey
- Private sector and CSO employees in Turkey

Jean Monnet Burs Programı kapsamında her yıl
bir “duyuru metni” yayımlanıyor ve programın
kapsamı, başvuru şartları, istenilen belgeler,
çalışma yapılabilecek alanlar vb. tüm bilgiler bu
metinde yer alıyor. Burs Programı’na, ilgili akademik
yıl duyurusunda belirtilen son tarihine kadar
başvurulabiliyor. Başvuru sürecini kaçırmamak için
sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

An “announcement document” is published each
year in the context of the Jean Monnet Scholarship
Program, including all information such as the
scope of program, requirements for application,
documents required, fields of study, etc. The
Scholarship Programme may be applied until the
deadline declared in the relevant academic year
announcement. You may follow social media
accounts in order to not miss the application
period.

Detaylı bilgi için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
www.jeanmonnet.org.tr

For detailed information, you may visit the internet
site:
www.jeanmonnet.org.tr
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