Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.
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Sivil Toplum Diyaloğu Programı
Avrupa Komisyonu, 2005 yılında yayımladığı “Avrupa Birliği (AB) ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu”
Tebliği ile üye ve aday ülke toplumları arasında güçlü, derin ve sürekli bir diyaloğu destekleyeceğini belirtti.
AB, bu yaklaşımla; vatandaşlarını, aday ülkelerin farklı kültürleri, siyasi ve ekonomik sistemleriyle tanıştırarak,
karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişinin sağlanmasını, böylelikle yeni üyeliklerle ortaya çıkabilecek fırsat ve
zorluklar hakkında toplumların bilgi sahibi olmalarını hedefliyor.
Bu gelişme üzerine, “Sivil Toplum Diyaloğu”, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin önemli bir
parçası olarak kabul edildi. Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ile AB arasında var olan önyargıların ve şüphelerin
ortadan kaldırılması, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya toplumsal
entegrasyonunun sağlanması yolunda önemli bir adım olarak öne çıktı.
AB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSD), Avrupa Birliği
Başkanlığı (o tarihlerde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden
sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini tanımaları,
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlandı.
Bugün, 10 yılı aşkın süredir yürütülmekte olan programın ilk uygulamasına 2008 yılında başlandı.
Sivil Toplum Diyaloğu Birinci Dönemi (2008-2009)
Sivil Toplum Diyaloğu Programlarının ilki olan Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi
(CSD-I) Programı, Türkiye - AB Mali İşbirliği kapsamında hayata geçirildi. “Kentler ve Belediyeler”, “Meslek
Örgütleri”, “Üniversiteler” ve “Gençlik Girişimleri” konularında yürütülen toplam 119 projeye 19,3 milyon avro
hibe sağlandı, Türkiye ve 21 AB üyesi ülke arasında 238 sivil toplum ortaklığı kuruldu.
Sivil Toplum Diyaloğu İkinci Dönemi (2010-2012)
Katılım Öncesi Yardım Aracının birinci döneminde (IPA I) finanse edilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum
Diyaloğunun Geliştirilmesi II (CSD-II) Programı çerçevesinde “Tarım ve Balıkçılık”, “Kültür ve Sanat” ve “STK
Projeleri için Mikro Hibe” başlıklı üç hibe programı yürütüldü, toplam 97 projeye 5,3 milyon avro destek verildi.
AB ve Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar arasında 154 ortaklık kuruldu.
Sivil Toplum Diyaloğu Üçüncü Dönemi (2014-2016)
Katılım Öncesi Yardım Aracının ikinci döneminde (IPA II) desteklenen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum
Diyaloğu III (CSD-III) Programı; “Siyasi Kriterler” ve “Medya” alanlarına odaklandı. Türkiye’nin AB’ye üyelik
sürecinde hayata geçirilen reformlar ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve bu reformların etkilerinin STK’ların
katılımıyla yaygınlaştırılmasını desteklemek üzere, insan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ile
hukukun üstünlüğü konularında diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen 55 projeye toplam 7 milyon avro
tutarında hibe tahsis edildi.
Sivil Toplum Diyaloğu Dördüncü Dönemi (2015-2017)
IPA II döneminde finanse edilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV (CSD-IV) Programı kapsamında
“Çevre”, “Enerji”, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet
Sunumu Serbestisi”, “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “İşletme ve Sanayi Politikası”, “Tarım
ve Balıkçılık” ve “Eğitim” başlıklı dokuz hibe programı altında toplam 80 diyalog projesine yaklaşık 11 milyon
avro destek sağlandı.
Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi
IPA II döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) Programı kapsamında
Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam
7 milyon avro destek sağlandı.
Program, sürdürülebilir diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte, projelerde engelliler,
yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yürütülüyor. Projeler
toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor.
Projelerin koordinatör faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden (4’ü İtalya, 2’si Yunanistan, 1’i
Polonya) ve 1’i potansiyel aday ülke statüsünde bulunan Bosna Hersek’ten.
Programa aşağıdaki ülkelerden STK’lar koordinatör faydalanıcı veya eş-faydalanıcı olarak katılıyor.
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Sivil Toplum
Diyaloğu (Scsd-Sd)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KYOTO CLUB
İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ÇEVRECİ ENERJİ DERNEĞİ / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

195.353,40 AVRO /217.059,34 AVRO
İZMİR (TÜRKİYE), ROMA, BOLONYA (İTALYA),
BRÜKSEL (BELÇİKA)
www.kyotoclub.org
SERGIO ANDREIS
s.andreis@kyotoclub.og

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje özellikle, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında, AB’den
(İtalya ve Brüksel merkezli STK’lar ve AB kurumları) ve Türkiye’den
hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar arasında etkili sivil toplum
diyaloğunu iyileştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu
proje, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin getirdiği güçlükler ve
fırsatlar ile çevre konusundaki AB müktesebatı açısından Türkiye
ve İtalya’daki STK’lar arasında ikili paylaşımların ve uzun vadeli
iş birliğinin arttırılması; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve
faydalarına ilişkin farkındalık arttırma girişimlerinin desteklenmesi
ve iklim dostu ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki iyi
uygulamaların teşvik edilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda,
proje kapsamında, İzmir ve Roma’da 2 Açılış Töreni; STK, özel
sektör ve belediye temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımı
ile Roma ve İzmir’de STD Toplantıları; sürdürülebilir şehirler ve
sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, çevre etiği ve adaleti
konularında 20 İyi Uygulama Çalıştayı; Çalışma Ziyaretleri, Ağ
Oluşturma Ziyaretleri, İzmir ve Roma’da 2.500 kişinin katılımı
ile 2 çevre festivali düzenlenecektir. Ayrıca, İzmir’den 25 yerel
STK temsilcisinin İzleme Çalıştayında tartışacağı ve yatay
mevzuat, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma,
kimyasallar, gürültü, iklim değişikliği ve yedinci çevre eylem
programı dahil olmak üzere AB çevre müktesebatını analiz
eden bir İzleme Raporu, 10 Eğitim Modülü, Savunuculuk ve
Politika Teklifleri Belgesi hazırlanacak; İklim değişikliği alanında
AB iyi uygulamaları, sürdürülebilir şehirler ve kalkınma alanında
AB iyi uygulamaları, çevre kanunu ve doğal sermaye konulu ve
Türkiye – AB sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi amacıyla
önyargı ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi ve Türkiye’nin çevresel
kaygılar göz önünde bulundurulduğunda AB’ye katılımın önemi
ile ilgili 4 Animasyon Videosunun hazırlanacak, sürdürülebilir
kalkınma alanında AB İyi Uygulamaları El Kitabı oluşturulacak ve
projenin medyada yer alması sağlanacaktır.Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• İkili Paylaşım Faaliyetleri (STK’ların, hedeflenen İtalyan ve Türk
STK’larla toplantılar düzenlemesi)
• Farkındalık Arttırma Faaliyetleri (Hedef gruplar ve nihai
faydalanıcılara yönelik Bilgi ve İletişim Kampanyaları)
• Uzun Vadeli İşbirliği Faaliyetleri (Katılımcı STK’lar ve ilgili
paydaşlarla ağ oluşturma faaliyetleri ve takip niteliğinde
faaliyetler)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı sürdürülebilir bir sivil toplum
diyaloğu aracılığıyla, birbiriyle bağlantılı çevre ve
sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanmak
üzere Avrupa Birliği’ne ve Türkiye ile İtalya’daki
genişleme sürecine olan güveni güçlendirmek
ve yenilemektir.

Gedi̇z Deltası Bi̇rli̇kteliği

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

DOĞA DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

FOUNDATION TOUR DU VALAT / FRANSA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

124.360,45 AVRO / 154.197,70 AVRO
GEDİZ DELTASI (İZMİR) / TÜRKİYE
www.dogadernegi.org
SERDAR ÖZUSLU
serdar.ozuslu@dogadernegi.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Gediz Deltası, tüm Akdeniz Havzasındaki en geniş sulak
alanlardan biri olup Türkiye’nin en geniş alana sahip kıyı sulak
alanıdır. Proje, uluslararası düzeyde öneme sahip sulak alanların
korunmasına yönelik genel amacı doğrultusunda önemli
çıktılar oluşturacaktır. Proje kapsamında Gediz Deltasında 2
teknik çalıştay ve 2 saha çalışması gerçekleştirilecek; sulak
alan online portalı ve mobil uygulaması geliştirilecek; Gediz
Deltası İzleme Rehberi hazırlanacak; Gediz Deltasında izleme
eğitimleri düzenlenecek; 3 afiş ve 3 broşür hazırlanacak; Gediz
Deltası Festivali düzenlenecek; kısa bir film çekilecek; Gediz
Deltası Yönlendirme Komitesi kurulacak; projenin medyada
yer alması sağlanacak ve bir Kapanış Çalıştayı düzenlenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Su ve kıyı kuşlarının izlenmesine yönelik bir teknik çalıştayın
düzenlenmesi
• Su ve kıyı kuşlarının izlenmesine yönelik teknik saha
çalışması
• Tuzla rehabilitasyonuna yönelik bir teknik çalıştayın
düzenlenmesi
• Tuzla rehabilitasyonuna yönelik saha çalışmasının
gerçekleştirilmesi
• Sulak alan online portalı ve mobil uygulamasının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Gediz Deltası Yönlendirme Komitesinin kurulması
• Farkındalık oluşturma ve görünürlük materyallerinin
hazırlanması
• Medya aracılığıyla farkındalık oluşturma ve savunuculuk
• Gediz Deltası Festivali
• Fransa’da proje kapanış çalıştayı

PROJENİN AMACI
Projenin genel amacı, uluslararası düzeyde
öneme sahip sulak alanların korunması ile ilgili
olarak Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun
ve iyi uygulamalara ilişkin bilgi alışverişinin
geliştirilmesidir. Proje özellikle, Türkiye ve AB
arasında bilgi alışverişi ve diyalog yoluyla,
faydalanıcının ve paydaşlarının sulak alanların
izlenmesi ve rehabilitasyonu konusundaki
kapasitesini geliştirmeyi, yerel ve bölgesel
paydaşların Gediz Deltasının izlenmesi ve
rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalara katılımını
sağlamayı ve AB’deki iyi uygulamalar temelinde
izleme ve rehabilitasyon faaliyetlerini belirlemeyi
ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Doğa Ve Şehi̇rler

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

DOĞA KORUMA MERKEZİ VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROSITE / HOLLANDA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

195.976,28 AVRO / 217.751,42 AVRO
TÜRKİYE-ANKARA ve HOLLANDA - KUZEY
BRABANT BÖLGESİ
www.dkm.org.tr
YILDIRAY LISE
yildiray.lise@dkm.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve doğal
kaynakların sürdürülebilir yönetimi hayati bir öneme sahiptir.
Doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
ancak insanların, kurumların ve farklı disiplinlerin işbirliği
yapması ve ortak çaba göstermesiyle sağlanabilir. Dolasıyla,
projenin hedefleri arasında, Hollanda’nın deneyimleri aracılığıyla
Türkiye’de doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı konusundaki
bilgilendirme; şehirlerde doğa temelli çözümleri ve yeşil
altyapıyı desteklemek için çeşitli sektörlerden Türk paydaşlar
arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi; şehirlerde
doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı konusunda sürdürülebilir
ve uzun süreli bir işbirliği için Türkiye ve Hollanda’daki STK’lar
arasında ortak anlaşmaların imzalanması; Türkiye ve Hollanda’da
doğa temelli çözümler, yeşil altyapı ve Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemi konusunda farkındalık arttırılması yer almaktadır. Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Ankara’daki doğal ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin
bir haritasının çıkarılması ve değerlendirilmesi.
• Her iki ülkede çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar aracılığıyla,
Hollanda ve Türkiye arasında iyi uygulamaların ve deneyimlerin
paylaşılması.
• Türkiye için doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili bir
platformun kurulmasına yönelik toplantılar ve bir çalıştay.
• Türkiye ve Hollanda’da ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir
ve uzun süreli bir işbirliğine yönelik uluslararası bir platformun
kurulması ve ortak anlaşmaların yapılması amacıyla ağ kurma
ve lobi faaliyetleri.
• Hollanda ve Türkiye’nin “doğa ve şehirler” ile ilgili tecrübeleri
hakkında bir belgesel ve iki kısa filmin hazırlanması.
• Şehirlerde doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili
başvuru kaynaklarının hazırlanması.
• Hollanda’da, Türkiye’nin doğal değerleri ile ilgili bir serginin
düzenlenmesi.
• Ankara’da Şehirlerde Doğa Temelli Çözümler ve Yeşil Altyapı
ile ilgili uluslararası bir çalıştayın düzenlenmesi.

PROJENİN AMACI
Projenin amacı Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi
konusunda farkındalığı arttırmak için etkin bir
araç olarak şehirlerde doğa temelli çözümleri
ve yeşil altyapıyı sivil toplum diyaloğu yoluyla
desteklemektir.

Türki̇ye 2050 Hesaplayıcısı: AB Düşük Karbon Poli̇ti̇kası Aracının
Uygulanması Yoluyla İkli̇m Poli̇ti̇kası Di̇yaloğunun Geli̇ştirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

SOUTHEAST EUROPEAN CHANGE NETWORK
FOUNDATION

PROJENİN AMACI

BOSNA-HERSEK

Projenin amacı, AB İklim ve Enerji politikaları alanındaki ilgili aktörlerle diyalog içerisinde olan
STK’ların harekete geçirilmesi, güçlendirilmesi
ve profesyonelleştirilmesidir. Proje özellikle, AB
ve Batı Balkanlar’daki STK’ları, savunuculuk ve
politikaya katılım becerilerini ve uzmanlıklarını
AB politikaları ve katılım süreçlerine yönelik bilgi
ve iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla güçlendirebilecek koalisyonlar oluşturarak harekete
geçirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Böylelikle STK’ların enerji ve iklim politikası diyaloğu üzerindeki etkileri ve Paris Anlaşması ile
AB hedeflerinin uygulanması açısından atılabilecek adımlarla ilgili karar alma ve farkındalık
yaratma süreçleri üzerindeki etkileri artırılacaktır.
Bu amaçla, yerel, ulusal ve Avrupa düzeylerindeki diyalog için “katılımcı senaryo geliştirme”
araçları kullanılacaktır.

TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA
VAKFI (TEPAV) / TÜRKİYE
CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

PROJENİN UYGULAMA YERİ

15 AY
198.693,84 AVRO / 220.770,93 AVRO
TÜRKİYE (ANKARA, İZMİR/HATAY/ ZONGULDAK,
ÇANAKKALE, SİNOP)
AB (VİYANA/POTSDAM, BRÜKSEL)
BATI BALKANLAR (SARAYBOSNA/BELGRAD)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ww.seechangenetwork.org
ANA RANKOVIC
ana-fractal@seechangenet.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
2020 Hedeflerinin ve Düşük Karbon Yol Haritasının
geliştirilmesiyle birlikte AB ve üye devletleri; politika belirleyiciler,
özel sektör ve sivil toplum arasındaki üçlü diyalog yoluyla,
politika belirleyicilerin politika fırsatlarını değerlendirmesine
yönelik araçları araştırmaktadır. Bu bağlamda proje çıktıları,
enerji sektöründeki temel zorlukların açık ve makul bir biçimde
dile getirilmesine yönelik geliştirilmiş bir kapasite temelinde
STK’ların tanınırlık ve katılımın artırılmasını; Avrupa Komisyonu
Politika ve Direktifleri ile uyumlu, daha sürdürülebilir enerji
ve iklim politikaları için “en iyi uygulamaların” sunulmasını;
politika kararlarının vatandaşların yaşamları üzerindeki etkiye
dikkat çekilmesini; kilit karar alıcıların, daha sürdürülebilir
enerji ve iklim politikalarının önünü açan adımlar atacak
şekilde yönlendirilmesini amaçlayacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Eğitimler, çevrimiçi koçluk ve akran değerlendirme
toplantıları aracılığıyla “ortak bir yaklaşım” temelinde bilgi
paylaşımında bulunulması ve bir uygulama topluluğunun
oluşturulması
• AB ve Türkiye’deki kurum ve ağların belirlenmesi ve harekete
geçirilmesiyle STK’lar arasında diyalog ve ağ oluşturulması;
Batı Balkanlar’da temel model çalıştayı; Türkiye’de diyalog
etkinlikleri; AB’ye çalışma ziyareti; çevrimiçi mentörlük ve
işbirliği
• Yasal çerçevenin gözden geçirilmesi yoluyla politika
çerçevesinin analiz edilmesi, mevcut durum çalışmasının
yayınlanması, AB ve Türkiye’deki politika belirleyicilerle bir
araya gelinmesi

Sıfir Karbon Noktası

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME, MESLEKİ EĞİTİM VE
GELİŞTİRME DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

Projenin amacı, bir karbon farkındalık noktası
oluşturarak Türkiye ve Almanya’dan sivil toplum
kuruluşları arasındaki sürdürülebilir diyaloğa
katkı sağlamaktır. Proje, Sıfır Karbon Noktasının
kurulması yoluyla Türkiye ve Almanya’daki STK’lar,
belediyeler, özel sektör, eğitim kurumları ve
çevre ile ilgili diğer paydaşlar arasında güçlü bir
bağ kurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde karşılıklı bilgi alışverişi
ve işbirliği için somut bir adım atılacaktır. Projenin
bir diğer amacı ise, AB üye devletlerinde uygulanan
çevre ve enerji politikalarının entegrasyonunun
önemi ve faydaları konusunda kamu farkındalığı
oluşturmaktır.

RENAC ENERGY & CLIMATE gGmbH
EGE ORMAN VAKFI / TÜRKİYE
12 AY
189407,77 AVRO / 210453,075 AVRO
İZMİR, EGE BÖLGESİ
www.hboder.org.tr
KADİR BiLGiLi
kadirbilgili@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sıfır Karbon Noktasının amacı, STK’lar arasındaki sürdürülebilir
diyalog aracılığıyla çevre ve enerji konusunda somut bir
adım atılarak halk düzeyinde farkındalık arttırılmasıdır. İki
taraflı bilgi, tecrübe ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde en iyi uygulamalarla ilgili diyalog sonucunda
kurulacak Sıfır Karbon Noktasıyla (ZCP), çevre ve enerji,
düşük karbonlu şehirleşme, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir
kalkınma alanlarında örnek bir çalışma gerçekleştirilmiş
olacaktır. Bu nokta, enerji sektöründeki bileşenlerin günlük
hayata adaptasyonu ile ilgili iyi uygulama örnekleriyle
sera gazı emisyonunun azaltılmasına ve doğal kaynakların
verimli kullanılmasına katkıda bulunacak faaliyetlerin
yerinde gözlemlerinin sunulacağı, atık yönetiminde kapasite
gelişimini hedefleyen bir merkez olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır
• Almanya’ya çalışma ziyareti
• Sıfır Karbon Noktasının kurulacağı sahanın belirlenmesi
• Sıfır Karbon Noktasının kurulması için gerekli teknik
ekipmanın satın alımı
• Yenilenebilir enerji sistemleri bileşenlerinin tesis edilmesi
• Eş-faydalanıcının kendi ülkesinde düzenleyeceği çalıştaya
katılım ve “Wildpoldsried” kasabasına çalışma ziyareti
• Eğitim materyallerinin ve görsel araçların hazırlanması ve
eğitim bölümü için gerekli ekipmanın sağlanması
• Karbon ve su ayak izi hesaplama araçlarının geliştirilmesi
• Tanıtım kitapçıkları, roll-up, bayrak, görsel ve basılı medya
reklamları gibi görsel materyallerin hazırlanması

Apollo’dan Athena’ya Anti̇k Kentler Ve Endemi̇k Çi̇çek
ANTALYA ORKİDELERİNİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KORUMA DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

HELLENIC SOCIETY for the PROTECTION of
NATURE / YUNANİSTAN
15 AY
129959,31 AVRO / 146979,54 AVRO
ANTALYA / TÜRKİYE – ATİNA / YUNANİSTAN
www.antok.org.tr
İSMAIL GÖKHAN DENIZ
igdeniz@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Arkeolojik alanlar önemli ve çoğunlukla endemik ve/veya
nadir görülen yerel çiçek türlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Bu türler, etraftaki yapılaşmış alanlara kıyasla korumalı olduğu
için bu alanlarda yaşamaktadır. Endemik türlere ev sahipliği
yapan Antalya - Side ve Atina Akropolis Tepesi bu alanlar
arasındadır. Akropolis ve Side’nin arkeolojik alanlarında çok
özel ve önemli bir doğal miras bulunmaktadır; bu miras, iki
ülke arasındaki sivil toplum diyaloğu açısından bir fırsat olup
kardeşliğin de sembolüdür. Bu anlamda, projenin çıktıları,
sürdürülebilir kalkınma için paydaşlar arasında işbirliği; yerel
düzeydeki STK’ların bilimsel ve idari kapasitelerinin arttırılması;
yerel çevrenin daha iyi korunması; halkın farkındalık ve bilgi
düzeyinin arttırılması; paydaşların çevrenin ve kültürel mirasın
korunmasına katılımının arttırılması; arkeolojik alanlarda
tehdit altındaki yerel çiçek türlerinin izlenmesine yönelik
ortak metodoloji geliştirilmesi; arkeolojik alanlarda yerel çiçek
türlerinin daha iyi korunması için yönetim uygulamalarına
ilişkin tavsiyeleri hedefleyecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Arkeolojik alanlarda yerel çiçek türlerinin yönetimine ilişkin
uygulamalı politika ve metodolojiler üzerine karşılaştırmalı
araştırma
• Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin izlenmesine yönelik
ortak metodolojiler hazırlanması
• Ortak çevre politika belgeleri ve protokoller hazırlanması ve
uygulanması
• Arkeolojik alanların yönetimi ve korunması sürecine dahil
olan tüm paydaşlarla bir ağ oluşturulması
• Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin sınıflandırılmasına
yönelik teknik kılavuzlar
• Bilgilendirici “Sanal Bahçe” uygulaması
• Çevre eğitimi materyali tasarlanması ve üretimi
• Arkeologlar, turist rehberleri ve ilgili paydaşlara yönelik
eğitimler
• Yunanistan’a Çalışma Ziyareti
• Farkındalık arttırma ve tanıtım kampanyası

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki STK’lar
arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu
geliştirilmesi, iyi uygulamaların sergilenmesi
ve pilot düzeyde uygulanmasıdır. Projenin
özel amacı, Türk ve Yunan STK’ları arasındaki
ortak inisiyatiflerin güçlendirilmesi; STK’ların
kapasitesinin geliştirilmesi ve AB’nin sivil katılım
konusundaki müktesebatının tanıtılması; Türkiye
ve Yunanistan’daki STK’lar arasında sürdürülebilir
bir ağ kurulması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemi ve faydalarına ilişkin inisiyatiflerle ilgili
farkındalığın arttırılmasıdır.

Elektri̇k Sektöründe Sf6 Kullanımı Doğrultusunda İkli̇m
Faali̇yeti
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ATIK VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF HUMAN
BEING AND ENVIRONMENT FOR A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE WORLD- ECOM
ROMANYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

199.320,78 AVRO / 221.467,53 AVRO
TÜRKİYE (ANKARA - KOCAELİ), ROMANYA
(KÖSTENCE)
www.agedtr.com
ECE ARDA
ecearda@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sektörde yönetim, izleme ve geri dönüşüm uzmanlığı ve AB
deneyimi talebi bulunduğundan, elektrik sektöründe kullanılan
SF6’nın geri dönüşümüne odaklanmak son derece önemlidir. Katılım
sürecine katkıda bulunan bu proje, eğitim, izleme, yönetim ve geri
dönüşüm süreçlerinde mevzuatın uygulanmasına yönelik öneriler
sunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu projenin çıktıları arasında,
AB Üye Devletleriyle gelişmiş, güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog
yoluyla elektrik sektöründe SF6 gazının yeni mevzuata uygun geri
dönüşümü/yönetimi konusunda bir çerçeve oluşturmak ve elektrik
endüstrisinde SF6 gazı ile ilgili kişilere, STK’lara ve STK üyelerine AB
standartlarına uygun eğitimler vermek yer alacaktır. Belirtilen çıktıların
elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• AB ve Türkiye’deki mevzuat, standart ve istatistikler hakkında
masa başı çalışması ve karşılaştırma
• Masa başı çalışmaların desteklenmesi ve ağ oluşturulması için eşfaydalanıcı ülkeye bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi
• Taslak uygulama tavsiyesi raporunun hazırlanması için bir çalışma
grubunun oluşturulması
• Yerel ve ulusal politika belirleyicilerle 2 toplantının yapılması
• Taslak raporun hazırlanması ve (devlet kurumlarına) sunulması
• AB ve Türkiye’den ilgili STK’ların ve STK üyelerinin katılımıyla bir
komisyonun kurulması
• Paydaşlar için bir Bilgilendirme Konferansının Düzenlenmesi
• Bir AB F-Gaz Geri Dönüşüm Tesisine Çalışma Ziyaretinde
Bulunulması
• Teknik ve politika ile ilgili temel referans materyallerinin tercüme
edilerek dağıtılması
• STK’lara ve geri dönüşüm şirketlerinin temsilcilerinde SF6 gazı
hakkındaki AB standartları konusunda eğitim verilmesi
• İlgili çalışanlara, SF6 gazının kullanılması/izlenmesi konusunda
eğitim verilmesi
• Karbon ayak izi hakkında kamu farkındalığını artırmaya yönelik
seminer düzenlenmesi
• 3 yıllık bir diyalog stratejisi raporunun hazırlanması
• Etki Değerlendirme Raporu

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, SF6 gazının yönetimi, izlenmesi
ve geri dönüşümünü standart hale getirmek için
Türkiye ve AB arasında işbirliği ve sürdürülebilir
bir diyalog oluşturmak ve STK’ların sürece daha
fazla dahil edilmesi yoluyla AB’ye katılım sürecine
katkıda bulunmaktır. Proje, özellikle karşılıklı bilgi
alışverişi ve işbirliği yoluyla elektrik sektöründe
SF6 gazının, F-gazları ile ilgili yeni mevzuata
uygun geri dönüşümü/yönetimi konusunda bir
çerçeve oluşturmayı ve elektrik endüstrisinde SF6
gazı ile ilgili kişilere, STK’lara ve STK üyelerine AB
standartlarına uygun eğitimler vererek farkındalık
arttırmayı amaçlamaktadır.

Türki̇ye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇:
Veri̇mli̇li̇k, Ri̇skler Ve Kırılganlıklar
AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (ASÜD)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

IBLF GLOBAL (IBLF) / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

188.408,07 AVRO / 209.342,3 AVRO
TÜRKİYE (ANKARA, İZMİR), BİRLEŞİK KRALLIK
(LONDRA) VE HOLLANDA (BRABANT, OVERIJSEL)
www.asuder.org.tr
ANIL BAYÜLKER
anilbayulker@asuder.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sütçülük, tüm üretim zinciri itibariyle su ve iklimden ayrı
düşünülemez. Bu durum, sütçülüğü tüm ticari sektörler
arasında su konusunda en hassas sektörlerden biri haline
getirmektedir. Süt ve süt ürünleri üretimi, küresel ve ulusal
düzeyde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu amaçla,
proje çıktıları ile sütçülük sektöründe ve politika belirleyiciler
nezdinde su ile ilgili riskler hakkında farkındalığın arttırılması;
ileride gerçekleştirilecek çalışmalar, ölçümler ve kıyaslamalar
için “sütçülük sektöründe su kullanımına” ilişkin mevcut
durum çalışmasının gerçekleştirilmesi; su ile ilgili risklere karşı
sütçülük sektörünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Proje internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer
görünürlük materyalleri
• Türkiye’de sütçülük sektöründeki mevcut su kullanımının
analizi
• Sütçülük sektörünün kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve
haritalandırılması
• Karşılaştırma raporunun hazırlanması
• Ankara’da ve İzmir’de Eğitim ve Çalıştaylar
• Birleşik Krallık’a çalışma ziyaretleri
• Hollanda’ya çalışma ziyareti ve medya bilgilendirmesi
• Politika belgesinin hazırlanması
• Basılı ve çevrimiçi bir kılavuz

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’deki sütçülük sektörünün
su ile ilgili risklere karşı güçlendirilmesidir.
Diyalog projesi kapsamında Birleşik Krallık’tan
ve Hollanda’dan ortaklar ile yalnızca çiftlik/
tesis düzeyindeki tedbirlerle ilgili değil, ortak
ülkelerdeki politika, teşvik ve düzenlemelerle de
ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır. Ortak ülkelerden
paydaşlar arasında kooperatifler, ilgili kamu
kurumlarından uzmanlar ve sektörden kuruluşlar
yer alacaktır. Bu sayede, farklı düzeylerde bilgi
ve deneyim paylaşımı arttırılacaktır. Eğitimler ve
belirlenen tesislerde gerçekleştirilecek yerinde
incelemeler ile yerel paydaşlar için (çiftçiler ve süt
ürünleri tesisleri) örnek çalışmalar geliştirilecektir.

KatIlImcI Nehi̇r Havza Yönetİmi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

TEMA VAKFI
TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

BUREAU EUROPÉEN DE L'ENVIRONNEMENT

Projenin amacı, yerel halk ve STK’ların suyun
korunmasına yönelik kapasitelerini arttırmak,
NHYP’lere (Nehir Havza Yönetim Planı) katılımlarını
güçlendirmek ve yerel/ulusal düzeyde kamu
kurumları ve yerel paydaşlar arasındaki diyaloğu
geliştirmektir. Bu temelde, Türkiye’nin su kaynakları
AB 27. Fasıl (Çevre) kapsamında alınan su politikası
tedbirleri doğrultusunda iyi bir şekilde korunacak
ve yönetilecektir.

BELÇİKA
13 AY
177.731,32 AVRO / 197.479,24 AVRO
TÜRKİYE-25 NEHİR HAVZASI; HIRVATİSTAN-ZAGREB;
BELÇİKA-BRÜKSEL
www.tema.org.tr
FERHAT TAZE
ferhat.taze@tema.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Su, tüm ekosistemlerin işlevselliği ve insanların varlığı için olmazsa
olmazdır ve Türkiye yakın zamanda su kıtlığı yaşayan bir ülke
haline gelme riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, sürdürülebilir
su yönetimi bireysel düzeyden havza temelli yönetim düzeyine
kadar tüm seviyelerde bir öncelik olmalıdır. Durumu iyileştirmek
üzere proje çıktıları, çok yönlü bir bakış açısıyla havza koruma
ve yönetim modelinin uygulamaya konması; TEMA temsilcileri,
STK’lar ve yerel halkın kapasitesinin yerel düzeyde suya ilişkin
tehditler, NHYP’ler ve SÇD’ye halkın katılımı konusunda
geliştirilmesi; örnek olay incelemeleri ile NHYP’lere yönelik
eğitimler verilmesi; iyi uygulamalara ilişkin raporlar hazırlanması
ve uzmanlık aktarımı; STK’lar ve Su Yönetimi GM arasındaki
diyaloğun geliştirilmesi; TEMA’nın taslak Su Kanunun revizyonu
ve sunumu; TEMA Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritasının
güncellenmesi; yerel düzeyde faaliyetler ve sosyal medya
kampanyaları düzenlenmesi ve medya ilgisinin sağlanmasına
odaklanacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• TEMA ve Friends of the Earth Croatia’nın (FoE) katılımıyla EEB
Çalışma Grubu Toplantısı
• Paydaşların haritalandırılması ve ziyaretler
• STK’lara NHYP ve SÇD konusunda eğitim verilmesi
• Web seminerleri
• Zagreb yakınlarında nehir havzası çalışma ziyareti
• Zelena akcija/ Friends of the Earth Croatia tarafından uzmanlık
aktarımı raporu hazırlanması
• Avrupa Çevre Ajansı (EEB) tarafından halkın SÇD uygulamasına
katılımına ilişkin iyi uygulamalar raporu hazırlanması
• Ortaklar arasında çevrimiçi iletişim, Ankara’da ara dönem
İzleme ve Değerlendirme toplantısı
• Kamu görevlileri ve STK’larla Su Diyaloğu toplantıları
• İstanbul’da TEMA Saha Koordinasyon Toplantısında su
çalıştayları
• Proje koordinatörü ve Avrupa Komisyonu arasında Türkiye ve
Su Diyaloğu toplantıları
• İletişim ve farkındalık arttırma faaliyetleri

2018 Avrupa İslamofobi̇ Raporu

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

SETA VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

LEOPARD WEISS INSTITUTE FOR THE STUDY OF
CONTEMPORARY MUSLIM LIFE AND THOUGHT /
AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ

13 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

126,951.81 AVRO / 141.057,57 AVRO
ANKARA/TÜRKİYE
www.setav.org
ENES BAYRAKLI
bayrakli@tau.edu.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Somut çıktılar doğrultusunda hem projenin özel hedefi olan
Avrupa’da İslamofobiye ilişkin güncel verilerin toplanması
ve paylaşılması sağlanacak hem de İslamofobi konusunda
STK’lar ile paydaşlar arasındaki iş birliği platformu
geliştirilecek ve iyileştirilecektir. Sonuç olarak bu eylemlerle,
Avrupa’dan ve ulusal düzeyden temsilciler, akademisyenler,
gazeteciler, aktivistler ve genel halk arasında İslamofobiye
yönelik farkındalık arttırılmasının yolu açılacaktır. İslamofobiye
ilişkin kitapların yayınlanması ve paylaşılmasının ötesinde,
Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı ile proje, uluslararası
düzeyde 7 panel, 2 etkileşimli çalıştay düzenleyecek, kısa
klipler çekecek, AİR web sitesini yeniden tasarlayacak ve
tüm projenin en dikkat çeken sonuçlarını kısaca derleyen bir
kitapçık yayınlayacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• “2018 Avrupa İslamofobi Raporu (AİR)” yayınlanması ve
dağıtımı
• “Avrupa’da
İslamofobi
ile
Mücadele”
panelleri
düzenlenmesi
• Diyalog Çalıştayları: “İslamofobiye karşı Ortak Eylem”
• E-infografikler: “Sayılarla İslamofobi”
• Sosyal Medya Aktiviteleri
• AİR web sitesinin yeniden tasarlanması
• Kısa klipler: “İslamofobi, Avrupa Demokrasileri için tehdit”
• Proje sonuçları ve perspektifine ilişkin Nihai Kitapçığın
yayınlanması

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Avrupa’da İslamofobiye ilişkin
farkındalık arttırma yoluyla, Avrupa ve Türkiye sivil
toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine
katkı sağlamaktır. Avrupa’da Müslümanlara
yönelik yanlış kanılar, ön yargılar, ırkçılık ve nefret
suçlarının irdelenmesi yoluyla “2018 Avrupa
İslamofobi Raporu ” AB-Türkiye ilişkilerinin
geliştirilmesini ve Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin
gayretlerini desteklemektedir. Proje, Türkiye ve
Avrupa toplumları arasında daha güçlü bir bağ
kurulmasına ve dayanışma sağlanmasına katkı
sunmayı amaçlamaktadır.

Türki̇ye ve AB’de Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarının
Çokkültürlülük Yaklaşımının Geli̇şti̇ri̇lmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

YAŞAMA DAİR VAKIF
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITÉ ET
ECHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT (AMSED)
FRANSA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

161.095,13 AVRO / 178.994,59 AVRO
TÜRKİYE, FRANSA
www.yada.org.tr
RÜMEYSA ÇAMDERELI ERDOĞDU
camdereli@yada.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Farklı etnik, dini ve kültürel gruplar arasındaki diyalog eksikliği
hem Türkiye hem de AB için önemli bir sorundur. Bu konunun
iki bölgede de yoğun şekilde gündeme gelmesinden dolayı,
projenin çıktıları, Türkiye ve Fransa’da farklı etnik, dini ve
kültürel kimlikler arasında diyalog kurulmasına ilişkin deneyim
ve bilginin derlenmesi ve raporlanması; STK’ların diyalog
kapasitesinin arttırılması; proje kapsamında atılan adımların
sürdürülebilirliği için Türkiye ve Avrupa’da toplumun farklı
kesimleri ile diyalog kurulması üzerine çalışan STK’lardan
oluşan kapsayıcı ve kapsamlı bir çevrimiçi ağ kurulmasına
odaklanacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Mevcut Durum Haritası
• Sorun analizinin yapılabilmesi için bir temel bilgi notu
hazırlanması
• Diyalog “Arama Çalıştayları”
• Çalışma Ziyaretleri
• Tanıtım etkinlikleri
• Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı için Çevrimiçi Platform

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, farklı temellere sahip, etnik, dini ve
kültürel kimlikler üzerine çalışan STK’ların bir araya
getirilmesi ve çok kültürlülük metodolojilerini
birbirleriyle
paylaşmalarının
sağlanmasıdır.
Diğer bir deyişle, Türkiye ve AB’den STK’lar
arasındaki diyalog desteklenerek demokrasinin
çok kültürlülük temelinde inşası uygulamalarına
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin
özel amacı, çok kültürlülük uygulamalarına
ilişkin mevcut deneyim ve bilgilerin sivil toplum
yaklaşım ve faaliyetleri açısından derlenmesi ve
haritalandırılması, bu ortak bilginin ilgili taraflarla
paylaşılmasıdır. Ayrıca, demokratik ve çok kültürlü
bir toplum inşa etmek üzere, Fransa ve Türkiye
arasında deneyim paylaşımı sağlanarak farklı etnik,
dini ve kültürel kimlik gruplarıyla çalışan STK’ların
etki kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Dezavantajlı Gruplar için Yeni̇ Bi̇r Di̇yalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANADOLU İLETİŞİM VE EĞİTİM DERNEĞİ (ANILDER)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI (COPE) / İTALYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

165.761,19 AVRO / 184.179,10 AVRO
TÜRKİYE-ANKARA VE İTALYA-KATANYA
www.anilder.org
MEDINE HÜLYA ÖĞÜT
aid.bilgi@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikalara ve faaliyetlere
odaklanan sürdürülebilir bir diyalog ve işbirliği geliştirilmesi
için projenin çıktıları doğrultusunda, ANILDER ve COPE
arasında etkin ve sürdürülebilir bir diyalog oluşturulacaktır:
ANILDER ve COPE’un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,
ortaklar arasında bilgi ve beceri alışverişi, Avrupa, İtalya
ve Türkiye’deki dezavantajlı gruplar hakkındaki sosyal
politikaların incelenmesi ve raporlanması; Türk toplumunun,
AB üyeliğiyle sosyal politikalarda sağlanacak gelişme fırsatları
konusunda farkındalığının arttırılması; 19. Fasıl-Sosyal
Politika ve İstihdam konusundaki katılım müzakereleri için
STK’ların tavsiye ve ihtiyaçlarının ele alınması; paydaşların,
AB’nin mali ve teknik destekleri hakkında bilgilendirilmesi;
60 dezavantajlı çocuk için bir pilot faaliyetin uygulanması,
sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması; devlet
koruması altında olan çocuklar veya mülteci çocuklara yönelik
gelecekteki faaliyetlerin başarısının artırılması.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapasite Geliştirme Eğitimleri
İtalya’da Eğiticilerin Eğitimi
Dezavantajlı Çocuklar İçin Pilot Eylem
ANILDER’de Görevlendirme
Paydaşlarla iletişim
AB, İtalya ve Türkiye’deki Sosyal Politikaların Analizi
Pilot Eylem Raporu (edinilen dersler)
Çalıştay ve Kapanış Konferansı

PROJENİN AMACI
Projenin genel amacı, “dezavantajlı gruplara
yönelik sosyal politikalara ve faaliyetlere odaklanan
sürdürülebilir bir diyaloğun ve işbirliğinin
geliştirilmesi”dir. Proje özellikle, “dezavantajlı
çocuklar için ortak eylemler yoluyla ANILDER
ve COPE arasında sürdürülebilir ve başarılı bir
işbirliği oluşturmayı” ve “Avrupa, İtalya ve Türkiye
sosyal politikaları, mevzuatları ve uygulamaları
konusunda bilgi alışverişinde bulunmayı; Türk
ve İtalyan halklarının, Türkiye’nin AB üyeliğinin
faydaları konusunda farkındalıklarını arttırmayı”
amaçlamaktadır.

Kadın Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇ği̇ni̇n Geli̇ştirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANKARA ERZİNCANLI SANAYİCI VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROPEAN ACADEMY OF THE REGIONS / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

176.696,96 AVRO / 196.329,96 AVRO
TÜRKİYE: ERZİNCAN, BAYBURT, ANKARA;
BELÇİKA: BRÜKSEL
www.ersiadankara.com
TURGAY BATUR
ersiadankara@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kadın girişimci sayısı Türkiye
ortalamasının altında olmakla birlikte, TÜİK 2014 verilerine
göre, Erzincan Türkiye’de en düşük kadın girişimci oranına
sahip on ilden biridir. Bu nedenle, Erzincan’daki durumu analiz
ettikten ve farklı sivil toplum kuruluşları, iş dernekleri, kamu
kurumları ve ilgili Bakanlıklarla yapılan istişarelerin ardından,
ERSİAD, sorunu ele almak için harekete geçmeye ve bir proje
başlatmaya karar vermiştir. Projenin çıktıları; Erzincan ve TRA
1 Bölgesindeki kadınların kapasitelerinin geliştirilmesi, TRA1
Bölgesinde kadın girişimciliğine ilişkin AB bağlamı hakkında
farkındalık ve bilgi düzeyinin arttırılması, Türkiye ve AB’de
kadın girişimciliği ve kadınların sosyal ve ekonomik katılımı
alanında bölgesel politikaların uygulanması konusunda faaliyet
yürüten STK’lar ve ilgili kamu kurumları (Bölgesel Kalkınma
Ajansları, ilgili Bakanlıklar) arasında iki taraflı ve sürdürülebilir
bilgi paylaşımı ve işbirliğinin kolaylaştırılması ve arttırılması
olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Brüksel’e çalışma ziyareti
• Kadın Girişimciliğine ilişkin Çalıştaylar (2)
• Kadın Girişimciliğine ilişkin bir Mevcut Durum (Baseline)
Araştırması
• Kadın Girişimcilerle Toplantı
• Kadın Girişimciliği konusunda Eğitimler (3)
• Kadın Girişimciliği Rehberi Hazırlanması
• Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
• Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Toplantı
• İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
• Eğitim katılımcılarının Ankara ve İstanbul Ziyaretleri

PROJENİN AMACI
Projenin amaçları, Türkiye
arasında kadın girişimciliği
paylaşımı ve işbirliğini yerel
arttırmak ve Türkiye’nin AB
ve önemini tanıtmaktır.

ve AB’deki STK’lar
alanındaki ikili bilgi
ve bölgesel düzeyde
üyeliğinin faydalarını

YENİDEN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE CULTURE “IL VERGANTE” / İTALYA
CRIME PREVENTION FUND / BULGARİSTAN
15 AY
161.374,72 AVRO / 179.305,25 AVRO
TÜRKİYE (KONYA, İSTANBUL), BULGARİSTAN, İTALYA
www.tcyov.org
NEVIN ÖZGÜN
nevin@tcyov.org
iletisim@tcyov.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, suçla ilişkilenmiş gençlere (15-21 yaş) özel olarak
geliştirilmiştir. Türkiye’de 12 yaşın üzerinde olan ve suça
karışan çocuklar adli süreçlere dahil olmaktadır. Mevcut durumunun iyileştirilmesi için proje çıktıları arasında şunlar yer
alacaktır; suçla ilişkilenmiş 20 gencin istihdam edilmesi, 32
gence psikososyal, mesleki ve adli hususlarda mentörlük
desteği verilmesi, 20 mentörün mentörlük kapasitesinin
geliştirilmesi, STK’lar arasında istihdam ve sosyal uyum konularında farkındalığın arttırılması, çocuk adalet sistemine ilişkin sosyal politikalar üzerine bir rapor hazırlanması, TÇYÖV
bünyesinde bir destek biriminin kurulması, hedeflenen
gençlerin yeniden suç işleme eğilimlerinin azaltılması, politika belirleyicilere bir politika belgesinin sunulması, Avrupa’nın
bu alandaki iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması, çocuk
adalet sisteminde faaliyet gösteren kurumların ve aktörlerin
arasında güçlü bir diyaloğun oluşturulması ve başvuru sahibi
kurumun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Araştırma Çalışma Planı (Mülakatlar, anketler, literatür
taraması, odak grup toplantıları, ulusal rapor)
• Eğitim Çalışma Planı (Mentör eğitimleri, kitapçık hazırlama,
Bulgaristan ve İtalya’ya çalışma ziyaretleri)
• Uygulama ve Etki Analizi Çalışma Planı, Mentörlük
Uygulamaları, Birim destekleri (farkındalık toplantıları,
istihdam edilebilirlik faaliyetleri)
• Tanıtım ve Halkla İlişkiler çalışma planı (Film, Proje Kitabı,
Kapanış Konferansı)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve AB Sivil Toplum Kuruluşları
arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde
karşılıklı bilgi alışverişini ve işbirliğini geliştirmektir.
Proje, suçla ilişkilenmiş gençlere yönelik sosyal
uyum ve istihdam araçlarının geliştirilmesi için
çocuk adaleti sistemi konusunda çalışan STK’lar
arasında yapılandırılmış bir diyalog oluşturarak
bu amaca katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje
kapsamında, suçla ilişkilenmiş gençlere sosyal ve
adli destek sağlanması hedeflenmektedir. Sosyal
destek; psikososyal danışmanlık, istihdama yönelik
sosyal uyum ve eğitim sistemine yeniden katılım
şeklinde tanımlanabilir.

Beni Fark Et !

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

İLGİ OTİZM DERNEĞİ
TÜRKİYE
BHRG FOUNDATION / MACARİSTAN
RATA O.Z. / SLOVAKYA
15 AY
142.137,09 AVRO / 157.930,10 AVRO
TÜRKİYE – ANKARA, MACARİSTAN – BUDAPEŞTE,
SLOVAKYA –BRATİSLAVA
www.ilgiotizmdernegi.com
ÖZGÜN EREN
ozgun.eren@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar arasında OSB’nin erken
tanısına ilişkin farkındalık eksikliği, OSB’den etkilenme
eğilimindeki çocukların erken aşamalarda fark edilememesi
ve klinik muayene/özel eğitime yönlendirilememesi, bu
projenin temel aldığı noktalardır. Proje çıktıları, STK’ların
erken müdahaleye yönelik eğitim yaklaşımları ile ilgili bilgi ve
deneyimlerinin arttırılmasını; okul öncesi eğitim çalışanlarına
yönelik bir eğitim programı hazırlanmasını; eğitim alanında
çalışanlar ve aileler arasında OSB’ye erken müdahale
konusunda farkındalık geliştirilmesini; okul öncesi eğitim
çalışanlarının OSB göstergelerinin fark edilmesi konusunda
eğitim almasını; çevrimiçi eğitim sunmak üzere bir çevrimiçi
platform kurulmasını ve faydalanıcıların proje yönetim
kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Çalışma ziyareti (bilgi ve deneyim paylaşımı)
• Okul öncesi eğitim çalışanlarına yönelik bir eğitim
programı hazırlanması
• Bu alanda çalışan kişiler ve ailelere yönelik farkındalık
arttırma faaliyetleri
• Pilot öğretmen eğitimleri
• Çevrimiçi platform hazırlanması
• Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri
• İzleme ve değerlendirme

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Avrupalı STK’larla işbirliği
arttırılarak Otizm Spektrum Bozukluklarının
(OSB) erken tanı ve tedavisine yönelik eğitim
mekanizmaları ve yaklaşımların geliştirilmesidir.
Projenin özel amacı, OSB’nin erken çocukluk ve okul
öncesi dönemde erken tanı ve tedavisi hakkında
eğitimciler ve ailelerin farkındalığının arttırılması
konusunda deneyim paylaşımının sağlanması,
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar için
uygun araçlar kullanılmaya başlanması amacıyla
bilgi ve yeterlilik edinmek üzere eğitimciler
arasında etkileşimin desteklenmesi ve erken
tedaviye yönelik daha iyi eğitim yaklaşımlarının
kararlaştırılması ve iyi uygulamaların aktarımı
amacıyla, Avrupalı eş faydalanıcı kuruluşlarla bilgi
ve deneyim paylaşımının sağlanmasıdır.

Yaşlılar İçi̇n Si̇vi̇l Toplum Örgütleri̇ Arasında İşbi̇rliği

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
EŞ FAYDALANICI(LAR)
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HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI
İTALYA
SOSYAL POLİTİKA VE KALKINMA DERNEĞİ
TÜRKİYE
15 AY
167.200,2 AVRO / 196.706,114 AVRO
İTALYA (ROMA ve MARCHE BÖLGESİ) / TÜRKİYE
(ANKARA, İSTANBUL, İZMİR)
www.fondazionebrodolini.it
SARA GIORGIO
giorgio@fondazionebrodolini.eu

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’de yaşlanmakta olan nüfus gittikçe artmakta ve İtalya’da
birkaç yıldır devam eden eğilimi takip etmektedir. Her iki ülkede
de kamu sektörünün sunduğu bakım hizmetlerinin dağınık olması
nedeniyle STK’ların daha önemli ve daha iyi bir rol üstlenmesi
gerekmektedir. STK’lar arasındaki diyalog, bilgi/iyi uygulama
paylaşımını sağlayacak ve yaşlıların sosyal katılımı alanında uzun
dönemli işbirliğinin önünü açacaktır. Bu nedenle, proje çıktıları
ile AB ve Türkiye’den STK’lar arasında uzun soluklu bir diyalogun
oluşturulması ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri / aktif katılım
alanında çalışan Türk STK’ların güçlendirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik politika ve hizmetleri
düzenleyen sistemin karşılaştırmalı analizi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlıların aktif yaşlanması/yaşam kalitesinin
arttırılması alanında iyi uygulamaların derlenmesi
• Türkiye ve İtalya’da yaşlılara ilişkin mevcut durumun
değerlendirilmesi, STK’lar tarafından yürütülen faaliyetlerin
değerlendirilmesi ve iyi uygulamaların incelenmesi” konulu 2
ülke raporu hazırlanması
• İtalya ve Türkiye’de 2 çalıştay düzenlenmesi
• Yaşlılara destek alanında faaliyet gösteren Türk STK’ların
seçilmesi ve Eğitim İhtiyaç Analizi
• Yaşlılara İlişkin Mevcut Durum; Türkiye ve AB bağlamında
Politika Geliştirme, Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Metodolojisi
konularında (3 adet) 2 günlük eğitim düzenlenmesi
• İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlenmesi
• İletişim planı ve iletişim araç kiti tasarlanması
• Yaşlılara yönelik içerme konusunda STK’ların rolü ve yenilikçi
yaklaşımlar hakkında bir uluslararası konferans düzenlenmesi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmet veren STK’lar
arasında iyi uygulamalar-projelere ilişkin akran inceleme
toplantları düzenlenmesi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik bakım hizmetlerine ilişkin
politika tavsiyeleri hazırlanması
• Uzun dönem işbirliğine yönelik bir ağ oluşturulması

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’den ve Avrupa
Birliği’nden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki
işbirliğini güçlendirmektir. Projenin özel amacı,
Türkiye ve İtalya’da yaşlılarla ilgili faaliyet
gösteren STK’lar arasında iki taraflı bilgi
paylaşımı ve işbirliğini arttırmaktır.

İş Yaşamında Kadın Statüsünün Güçlendi̇ri̇lmesİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

İZMİR İŞ KADINLAR DERNEĞİ (İZİKAD)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIATION OF FEDERATIONS AND
ASSOCIATIONS OF BUSINESSWOMAN FROM THE
MEDITERRANEAN (AFAEMME) / İSPANYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

107.099,0235 AVRO / 96.389,12 AVRO
TÜRKİYE- İZMİR, İSPANYA- BARSELONA
www.izikad.org
CANAN ÖZTÜRK
cananozturk.eu@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişiklikler, kadınların ev
içindeki rollerinin ötesinde, ekonomik faaliyetlere daha fazla
katılmalarına yönelik fırsatlar yaratmış ve “ücretli kadın emeği”
kavramının oluşmasını sağlamıştır. Ücretli kadın emeği, kadın
toplumda görünür olduğunda ve her alanda eşit olduğunda
etkili olan bir kavramdır. Günümüzde ülkelerin, kadınların iş
gücü piyasasına katılımı olmadan dengeli ve sürdürülebilir
bir kalkınmaya ulaşamadığı görülmektedir. Bu gerçekler bu
projenin geliştirilmesinin önünü açmıştır ve proje çıktıları,
Türkiye ve İspanya arasında iş yaşamında kadın statüsüne
ilişkin sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu kurulması;
AB’nin kadın ve erkek istihdamı politikalarına (19. Fasıl:
sosyal politika ve istihdam) yönelik farkındalığın arttırılması;
iş yaşamına katılım oranı açısından kadın ve erkekler
arasındaki farkın azaltılması; kadınların üst düzey yönetimde
temsil düzeyinin arttırılması; Türkiye’deki kadınların çalışma
koşullarının iyileştirilmesi (kadınlar için daha iyi iş imkanları
ve ücretler, standart dışı işlerde çalışma koşulları, sosyal
güvenlik, sağlık ve güvenlik, aile ihtiyaçlarına saygılı iş yeri
koşulları, mesleklerde ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi)
olacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Eğitim Faaliyetleri (“Liderlik Gelişim Programı” Eğitimleri;
“Okulları Kızlar Yönetiyor” Eğitimleri.)
• Toplantı Faaliyetleri (Proje Açılış ve Kapanış Toplantıları;
“İçerme ve Çeşitlilik” Çalıştayı; “Türkiye İspanya İş Kadınları
Ağı” Toplantıları; En iyi Firma Ödül Töreni; Mentörlük
Programı Uygulaması)
• Ağ Oluşturma Faaliyetleri
• İspanya’ya Çalışma Ziyareti (Akdeniz İş Kadınları Örgütleri
Derneği / AFAEMME Ziyareti)
• Tanıtım Faaliyetleri (İnternet sitesi ve Sosyal Medya
Sayfaları; Kısa Film Yarışması; Kamu Spotu Hazırlanması;
Bilgilendirici Doküman Yayınlanması; Medya reklamları)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve İspanya arasında
sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğunun
geliştirilmesidir. Projenin özel amacı, Türkiye ve
İspanya’daki sivil toplum kuruluşları arasında iş
yaşamında kadın statüsünün güçlendirilmesine
ilişkin ikili bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttırılması,
Türkiye’nin AB üyeliğinin “sosyal politika ve
istihdam” uygulamaları açısından önemi ve
faydaları hakkında farkındalık arttırma girişimlerinin
desteklenmesidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Si̇vi̇l Toplum
İşbi̇rli̇ği̇ni̇n Güçlendi̇rilmesi
PROJENİN AMACI
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

CSR EUROPE - THE BUSINESS NETWORK FOR
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

124.724,83 AVRO / 138.829,95 AVRO
TÜRKİYE, İSTANBUL
BELÇİKA, BRÜKSEL
www.kssd.org
HÜSEYIN YILMAZ
huseyin.yilmaz@kssd.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, özel sektörün bu yeni rolü
benimsemesi, kullanabilmesi ve başarabilmesine yönelik
en etkin yoldur. KSS yapısı yalnızca bir uzmanlık alanı değil,
farklı alan ve aktörlerin uzmanlığını gerektiren bir konudur.
Sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik yapı oluşturabilmek
için kamu kurumlarının yanı sıra, STK’lar ve özel sektör
arasında da güçlü bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, bu
projenin çıktıları, proje paydaşları arasında güçlü bir işbirliği
oluşturulması; farklı alanlarda uzman paydaşların katılımı
ile bir Danışma Kurulu kurulması; proje paydaşları arasında
çalışma ziyaretleri düzenleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımı
yapılması; toplantı ve ziyaretlerle taslak raporlar ve eğitim
içeriği hazırlanması; sivil toplum ve özel sektör ortaklıklarında
karşılaşılan zorluklar ve avantajların belirlenmesi; Kurumsal
Sosyal Sorumluluk kapsamında aktörler arasında farklı yeni
yöntemler ve platformlar oluşturarak Türkiye’nin AB üyeliği
yolunda gelişimine katkı sağlanmasını hedefleyecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır::
• “Türkiye’de KSS Yoluyla Özel Sektör ve Sivil Toplum
İşbirliği” ve “Avrupa’da
• KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İşbirliği” Raporları
hazırlanması
• Çalışma Ziyareti
• Değerlendirme Toplantısı
• “Avrupa ve Türkiye’de KSS Yoluyla Özel Sektör ve Sivil
Toplum İşbirliği” Raporu hazırlanması
• Türkiye’nin 7 Farklı Bölgesinde Kapasite Geliştirme
Eğitimleri
• Kapanış Konferansı Düzenlenmesi

Projenin amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında
müktesebatta yer alan amaçlara ulaşılması; Avrupa
Birliği ülkelerinde Sivil Toplum ve Özel Sektör
arasındaki iyi ortaklık örneklerinin öğrenilmesi
ve bu işbirliğine yönelik koşul ve düzenlemelerin
incelenmesidir. Projenin özel amacı, kurumsal
sosyal sorumluluk 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 uygulamalar genişletilerek yeni
işbirliklerinin tesis edilmesidir.

Yerelde Yap, Küreselde Tanın
PROJENİN AMACI
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ASSOCIAZIONE JOINT
İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI
DESTEKLEME MERKEZİ DERNEĞİ / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

199.952,55 AVRO / 222.169,50 AVRO
MILANO, ITALYA; ANTALYA,TÜRKİYE
www. associazionejoint.org
TOMMASO PESCETTO COSENTINO
tommaso@associazionejoint.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje ortakları, bu projeye katılan STK’ların geçmiş deneyimleri,
güçlü yönleri ve (“tanınma konusunda uzmanlık”, “sektörler
arası ağ” ve “sivil toplum ağı” gibi) kaynaklarına dayalı
olarak, Türkiye ve İtalya’da tüm sivil toplumu destekleyecek
ve gelecekteki işbirliğine temel oluşturacak yenilikçi bir
belgelendirme platformu oluşturulması fikrini ortaya koymuştur.
Bu amaçla, projenin çıktıları, AB çapında bir ağ oluşturulmasını;
Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları/özel kuruluşlar/
eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliğini; karşılıklı kalıp
yargıların azaltılmasını; yaygın eğitim ve VCP’nin tanınmasının
desteklenmesini; Global-Lokal Belgelendirme Sisteminin
STK’lar, üniversiteler ve belediyeler de dahil olmak üzere 40
paydaş ve 120 VCP üyesi tarafından kullanılması ve 4 üniversite,
4 yerel makam, 2 gönüllülük merkezi ve 60 STK tarafından
tanınmasını; Yaygın Eğitim modülleri, kullanıcı rehberi ve
e-öğrenme modüllerinin oluşturulmasını içermektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Belgelendirme ve Destek Sisteminin Geliştirilmesi (İhtiyaç
Analizi, Çalışma Ziyaretleri, Belgelendirme sistemi ve
Çevrimiçi Platform Geliştirilmesi, geri bildirimlerin alınması
ve sistemin nihai hale getirilmesi, Yaygınlaştırıcıların Eğitimi)
• Ağ kurma ve Tanıtım (Çevrimiçi Tanıtım, Ulusal konferanslar,
Basın toplantıları, sonraki stratejinin planlaması)

Projenin amacı, karşılıklı anlayış, sürdürülebilir
diyalog ve gelecekte işbirliğini sağlamak amacıyla
AB ve Türkiye’de yerel düzeyde Gönüllülük
veya Sivil Katılımın (VCP) desteklenmesi
ve tanınması için çalışan STK’lar arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesidir. Projenin özel amacı,
AB çapında Mutabakat Zaptı ile desteklenen
bir sektörler arası ağ kurulması; uluslararası ağ
yönetiminin güçlendirilmesi; ortak bir GlobalLokal Belgelendirme Sistemi oluşturulması;
VCP’nin tanınması hakkında Türkiye ve İtalya’daki
iyi
uygulamaların
geliştirilmesi;
VCP’nin
tanınmasına ilişkin bir politika reformunun
teşvik edilmesi; STK üyeleri ve gençler arasında
kültürlerarası öğrenmenin desteklenmesi; STD4
kapsamında proje tarafları arasında kurulan
diyaloğun sürdürülmesi ve gençlerin kapasitenin
geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Türki̇ye’de Ai̇le Bi̇rleşmesi̇ Programının Avrupalı Paydaşlar
Tarafindan İyi̇leştirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR
VAKFI (KORUNCUK)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

L’ACCUEIL CENTRE DE PROTECTION DE I’ENFANT
ASBL / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

171.942,75 AVRO / 191.047,5 AVRO
TÜRKİYE – İSTANBUL, İZMİR VE DİĞER ŞEHİRLER,
BELÇİKA
www.koruncuk.org
GÖRKEM DEMIRDÖĞER GÜLLER
gorkem.demirdoger@koruncuk.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Toplumun geleceği olan çocuklara yönelik bakım ve koruma
hizmetleri, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal bir
olgudur. Ülkemizde devlet, devlet koruması ve kurum bakımı
altındaki çocukların uygun olduğu takdirde biyolojik ailelerine
iade edilmesi politikası izlemiştir. Fakat bu geçiş dönemindeki
uygulamalar yetersizdir. Bu nedenle, projenin çıktıları, Avrupa’daki
çocuk koruma sistemi ve aile birleşmesine ilişkin iyi uygulamaların
incelenmesi; mevcut aile birleşmesi programı kapsamında bir
model geliştirilmesi; Avrupalı meslektaşlarla diyalog ve işbirliği
ortamı geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ve Türkiye’deki
çocuk koruma sisteminin işleyişini iyileştirmeye yönelik politika
tavsiyeleri sunulması olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
•
•
•
•
•

İyi Uygulamaların Paylaşılmasına yönelik Toplantı
KORUNCUK’un pilot çalışmalarının takibi
Avrupa’daki İyi Uygulamaların İncelenmesi
Çalıştay: Türkiye’nin Aile Birleşmesi Modeli
Savunuculuk ve Görünürlük Çalışmaları

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, AB ülkelerindeki aile destek ve
birleşme süreçlerinin incelenmesi, öğrenilenlerin
yerel paydaşlarla paylaşılması ve Türkiye’deki
mevcut aile birleşmesi programının geliştirilmesini
sağlayacak yeni bir model geliştirilmesidir. Projenin
özel amacı, Türkiye ve Avrupa’da korunmaya
muhtaç çocuklara odaklanan kuruluşlar arasında
bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttırılması, sivil
toplum diyaloğunun geliştirilmesi ve bu diyaloğun
AB mali yardımı ve diğer birlik programları
yardımıyla sürdürülebilir hale getirilmesidir.

Gençli̇k Değerleri̇ni̇ Anlamak: AB Ve Türki̇ye’de Gençli̇k Ve
Etkileşimi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KAMUSAL POLİTİKA VE DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI
DERNEĞİ (PODEM)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD COUNCIL (ENC)
BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

14 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

170.330,54 AVRO / 191.060,62 AVRO
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, DİYARBAKIR,
TRABZON; BELÇİKA: BRÜKSEL; FRANSA: PARİS;
ALMANYA: BERLİN; HOLLANDA: AMSTERDAM
www.podem.org.tr
GÜLŞAH DARK KAHYAOĞLU
gulsah.dark@podem.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye ve AB’deki sivil toplum grupları arasında diyalog
platformları oluşturulmasına yönelik bir ihtiyaç bulunmaktadır.
Proje, her iki taraftaki gençler arasında “öz imajı” araştırırken
birbirlerine yönelik “algılanan imajı” da dikkate alacaktır.
Tüm bunlar ışığında, proje çıktıları ile Türkiye’den ve AB’den
gençlerin siyasi inançları, değerleri ve açıklık, hoşgörü,
çok taraflılık gibi Avrupa değerlerine yönelik algıları
doğrultusunda görüşlerinin daha iyi anlaşılması ve öğrenim
hareketliliğinin gençlerin algısı üzerindeki rolünün kavranması
hedeflenmektedir. Araştırma, gençlerin algılarının incelenmesi
yoluyla, gençlerin duyguları ve beklentileri ile şekillendirilen bir
değerler haritası oluşturmayı amaçlamaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Türkiye ve AB üye ülkelerindeki üniversitelerin Erasmus
masalarına ziyaretler düzenlenmesi
• Hedef grupla derinlemesine mülakatlar, anketleryapılması
• Tartışma grupları, Brüksel ve İstanbul’da uzman çalıştayları
yapılması
• Araştırma Raporu yayımlanması ve yaygınlaştırma toplantıları
düzenlenmesi

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve AB ülkelerinden üniversite
seviyesindeki gençlerin siyasi ve toplumsal
değişimlere bağlı olarak değer yargılarının nasıl
şekillendiğini anlamak ve diyaloğu teşvik ederek,
Avrupa Birliği ve Türkiye’de sivil toplum konusunda
ilgili ve sürdürülebilir araştırmalar geliştirmektir.
Bu çağrının amacına uygun olarak, proje, Türkiye
ve AB’deki sivil toplum grupları arasında diyalog
platformları oluşturulmasının teşvik edilmesine
yönelik ihtiyacı temel almıştır.

Ben Varsam Okulum Bütün

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
TÜRKİYE
CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM (INCLUSION
SUPPORT CENTER IDEM)/HIRVATİSTAN
PRAXIS EUROPE / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

15 AY
191.815,15 AVRO / 213.127,95 AVRO
TÜRKİYE – İSTANBUL / BİRLEŞİK KRALLIK –
BIRMINGHAM / HIRVATİSTAN - ZAGREB
www.tscv.org.tr
BURAK KESKIN
burakkeskin@tscv.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu proje, Özel Eğitim İhtiyacı olan öğrencilerin eğitiminin;
öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarının araştırmalar
yoluyla belirlenmesi, karşılıklı saygının geliştirilmesi ve bu
öğrencilere yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla
desteklenmesine odaklanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak,
proje çıktıları; eğitimcilerin kullanımına yönelik kaynaştırma
eğitimi eğitim modüllerinin hazırlanması; tüm Türkiye’de
eğiticilerin eğitiminde dağıtılmak ve devam ettirilmek
üzere kaynaştırma eğitimi hakkında bir öğrenme rehberi
hazırlanması; 10 STK’nın kampanya yönetimi kapasitesinin
geliştirilmesi; STK’ların engellilik alanında desteğinin
sürdürülebilir kılınması için bir öğrenme aracının ve eğitim
içeriğinin geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
öğrenme potansiyellerine ve okula devamlarına katkıda
bulunulması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin kaynaştırma
eğitimi bağlamında önemi hakkında kamuoyu görüşünün
iyileştirilmesi olacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Farkındalığın ve görünürlüğün arttırılması için yerel
paydaşlarla toplantı
• Özel eğitim hakkında araştırma: yuvarlak masa toplantıları,
yoğun mülakatlar, durum tespiti konferansı, literatür tarama
ve araştırma raporu
• Kapasite Geliştirme ve Mentörlük: eğitimciler, STK’lar ve
sosyal çalışmacılara yönelik eğitimler, çalışma ziyaretleri
• Yerel Çalışmalar ve Farkındalık Arttırma: seminerler,
farkındalık
arttırma
toplantıları
ve
kampanyaları,
öğretmenlere yönelik eğitimler
• Halkla İlişkiler, Görünürlük ve Tanıtım: eğitim el kitapları,
proje kitapçıkları, proje filmi
• Paydaşlar ile son değerlendirme toplantısı

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, kaynaştırma eğitiminin kalitesinin
arttırılması, Türkiye’de eğitimdeki başarının
güçlendirilmesi ve AB müktesebatının Eğitim
ve Kültür Faslı kapsamında, Türkiye ve AB’den
yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki Sivil Toplum
Kuruluşları arasında kaynaştırma eğitimine yönelik
ikili paylaşımların ve işbirliğinin arttırılmasıdır. Proje
ile özellikle, Türkiye’de kaynaştırma eğitimindeki
öğrencilerin okul terkininin nedenlerinin ele
alınması, STK’lar ve toplum düzeyine, özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilere ayrımcılıkla mücadele
ve karşılıklı saygının geliştirilmesi, STK’ların ülke
çapında kaynaştırma eğitiminin önemine dair
kapasitelerinin Avrupa’dan bilgi aktarımı yoluyla
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özgürleşen Umutlar

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜVANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (TOÇEV)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTIGONE INFORMATION AND DOCUMENTATION
CENTRE ON RACISM, ECOLOGY, PEACE AND NON
VOILENCE / YUNANİSTAN

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

196.967,20 AVRO / 218.852,45 AVRO
TÜRKİYE: KAYSERİ, MERSİN (TARSUS), ADANA
(KARATAŞ), BURSA (YENİŞEHİR), BALIKESİR (AYVALIK),
SAKARYA VE SİVAS; YUNANİSTAN: SELANİK
www.tocev.org.tr
AYBIKE YURTSEVER GUŞA
ayurtsever@tocev.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’deki kanuna göre, anneleri hükümlü olup da dışarıda
korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş arası
çocuklar anneleriyle kalmak zorunda oldukları için bu proje
cezaevlerindeki okul öncesi eğitime odaklanmaktadır.
Anneleri cezaevindeyken başka bir akrabalarının korumasında
değillerse, 6 yaşından sonra devletin bir yetiştirme yurduna
alınmaktadırlar. Bu çocuklar cezaevlerinde sürdürülebilir ve
yeterli bir okul öncesi eğitim alamamaktadır. Bu nedenle,
projenin çıktıları; 7 şehirde bulunan 7 cezaevinde 100 çocuk
ve 80 anneye profesyonel destek sağlanmasını; 40 cezaevi
personeline kişisel ve mesleki konularda profesyonel destek
sağlanmasını; tüm ortak STK ekiplerinin başta cezaevindeki
çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplarla çalışma
kapasitelerinin arttırılmasını ve cezaevlerinde okul öncesi
eğitime ilişkin politika tavsiyesi geliştirilmesini içerecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Açılış Etkinliği ve ANTIGONE’un Türkiye’ye ilk çalışma
ziyareti
• Durum tespiti için seçilen cezaevlerine ön çalışma
ziyaretleri
• Eğitim faaliyetleri
• Yunanistan’a Çalışma Ziyaretleri; Türkiye’den Cezaevi
Personeli için Yunanistan’da çalıştay ve eğitimler
• Cezaevi Faaliyetleri (her cezaevine 10 ziyaret, toplam 70
ziyaret)
• Cezaevlerinde okul öncesi eğitime ilişkin rapor
hazırlanması
• Kapanış Etkinliği ve ANTIGONE’un Türkiye’ye 2. Çalışma
Ziyareti

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki sivil
toplum arasında sürdürülebilir ve üst düzey
işbirliği tesis edilmesidir. Projenin özel amacı
ise, cezaevlerinde okul öncesi eğitime ilişkin
metodoloji ve politika geliştirilmesi ve TOÇEV ile
ANTIGONE arasında sürdürülebilir ve uzun vadeli
bir ortaklık kurulmasına katkı sağlanmasıdır..

Yaygın Eği̇ti̇m İçi̇n Di̇yalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ
TÜRKİYE
ERGON TRAINING NGO / YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR)

MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS
ESTONYA
MÜTEŞEBBİS GELİŞİM VAKFI (MESVAK) / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

190.250,28 AVRO / 211.389,20 AVRO
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, KAYSERİ
YUNANİSTAN: ATİNA; ESTONYA: TALLINN
www.demturkey.com
MUSTAFA ERDOĞAN
bayrakli@tau.edu.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin amacı, AB Müktesebatı Eğitim ve Kültür Faslı
kapsamında Türkiye’deki yaygın eğitimin evrensel değerler
temelinde geliştirilmesi ve Türkiye’deki STK’lar, Türkiye
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Estonya ile Yunanistan’da
yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren mevkidaşları
arasında uzun vadeli bir işbirliği oluşturarak yaygın eğitimin
tanınması ve katılımın arttırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla,
projenin çıktısı, Türkiye’deki Sivil Yaygın Eğitim Kuruluşlarının
tanınması için eğiticiler ve STK’lar arasında katılımcı bir
Sivil Toplum Diyaloğu Platformunun kurulması olacaktır.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Millî Eğitim Bakanlığının yaygın
eğitim programları listesine resmi olarak eklenecek evrensel
değerler ve sosyal beceriler eğitim modülleri ve evrensel
temellere dayalı yaygın eğitim programlarına yönelik talebi
arttırmak üzere tanıtım araçları geliştirilecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• İdari Faaliyetler
• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Bilgi Toplama ve
Odak Grup Toplantıları, Çalışma Ziyaretleri)
• Kapasite Geliştirme Faaliyetleri (Eğiticilerin Eğitimi, Yerel
Uygulama)
• Farkındalık Arttırma Faaliyetleri (Videolar ve Sosyal
Kampanyalar)
• Tanıtım Faaliyetleri (Web Portalı, Türkiye ve AB’de Tanıtım
Etkinlikleri, Kapanış Konferansı)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, yaygın eğitimin geliştirilmesi ve
tanınması için Türkiye ve AB’deki Sivil Toplum
Kuruluşları arasındaki ikili bilgi paylaşımı ve
işbirliğine katkı sağlamaktır. Projenin özel amacı,
AB Müktesebatı Eğitim ve Kültür Faslı kapsamında
Türkiye’deki yaygın eğitimin evrensel değerler
temelinde geliştirilmesi ve Türkiye’deki STK’lar,
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve
Estonya ile Yunanistan’da yaygın eğitim alanında
faaliyet gösteren mevkidaşları arasında uzun vadeli
bir işbirliği oluşturarak yaygın eğitimin tanınması
ve katılımın arttırılmasının sağlanmasıdır.

Erken ve Genç Yaşlardaki̇ YabancI Di̇l Öğreti̇mi̇nde Daha İyi̇
Yöntemler İçi̇n Diyalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ (TÖZOK )
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ECNAIS - EUROPEAN COUNCIL OF NATIONAL
ASSOCIATIONS OF INDEPENDENT SCHOOLS
BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

162.120,36 AVRO / 180.153,75 AVRO
TÜRKİYE VE ECNAIS (AVRUPA KONSEYİ ULUSAL
ÖZEL OKULLAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ) AĞINDAKİ
DİĞER AB ÜLKELERİ
www.tozok.org.tr
SABİHA YANIK
turkeyunionops@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Gümümüzde, çok dillilik her zamankinden daha fazla önem
taşımaktadır. Yabancı bir dil bilmek son derece önemli hale
gelmiştir. Bu nedenle, projenin çıktıları, okul müdürleri
arasında yabancı dil eğitiminin kalitesinin arttırılması için bir
ağ kurulması; öğretmenler arasında yabancı dil eğitiminin
kalitesine yönelik unsurlarla ilgili ortak ve çok kültürlü bir anlayış
ile diyalog oluşturulması; yabancı dil eğitiminin kalitesinin
arttırılmasını amaçlayan yeni konseptler uygulanması; karar
vericiler ve politika belirleyiciler, STK’lar, özel okullar ve
devlet okulları, veliler ve eğitim sektöründeki diğer aktörler
arasında erken ve genç yaşlarda yabancı dil eğitimine ilişkin
farkındalığın arttırılması ve eğitim sektörünün kaliteli yabancı
dil eğitimi için alternatif konseptleri desteklemeye yönelik
teşvik edilmesi olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve
çalıştaylar
• Saha ziyaretleri ve çalıştayların analizine yönelik
değerlendirme çalıştayı
• İyi Uygulama Rehberi, Karşılaştırma Raporu ve
Sürdürülebilir Stratejik Plan Hazırlanması
• Bir internet platformunun geliştirilmesi
• “Yabancı dil öğreniminin önemi” Konferansı
• Medya ve İletişim Faaliyetleri

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, yabancı dil öğrenimi açısından
Avrupa’nın eğitim seviyesine ulaşabilmek amacıyla,
Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki okullar arasında
üniversite öncesi eğitimin tüm seviyelerinde
yabancı dil öğretiminin kalitesinin geliştirilmesine
ilişkin karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğinin
arttırılmasıdır. Projenin sonunda, Türkiye ve Avrupa
ülkelerindeki okullar arasında üniversite öncesi
eğitimin tüm seviyelerinde yabancı dil öğretiminin
kalitesinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı anlayış
ve sürdürülebilir işbirliği, Türkiye’de ikinci bir dil
öğrenimine ilişkin başarı oranını arttırmış olacaktır.

Gençli̇k Kentsel Eylem LaboratuvarI: Katılımcı Kamusal Alan Karar Verme
Programları İle DezavantajlI Gençleri̇n Si̇vi̇l Toplum Di̇yaloğuna Katılması

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

FUNDACJA POLITYKI ROZWOJOWEJ
(DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION)
POLONYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TOÇEV-TÜVANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUK EĞİTİM
VAKFI/TÜRKİYE
UÇAN BALON ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

12 AY
176.999,24 AVRO / 197.742,42 AVRO
TÜRKİYE: ISTANBUL, ADANA
www.fpr.org.pl
SYLWIA SZPARKOWSKA
s.szparkowska@fpr.org.pl

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
İstanbul ve Adana’nın hedeflenen topluluklarında vatandaşlık
haklarından mahrum kalan gençlerin karmaşık ve hassas
politik ve sosyoekonomik durumu, az gelişmiş demokratik
ve hesap verebilir sivil toplum ve yerel yönetim kurumlarıyla
ve toplulukların sosyal entegrasyonunu güçlendirmek için
uygulanabilecek sonuç odaklı eylemlerin eksikliğiyle bir araya
geldiğinde, bu grupların son derece düşük sosyal sermayesi
de dikkate alındığında, dışlanmaya yok açmakta ve bu gruplar
sivil toplum diyaloğuna katılma konusunda isteksiz ve yetersiz
bir hale gelmektedir. Dolayısıyla bu projenin çıktıları arasında,
STK’ların ve yerel makamların kurumsal kapasitelerinin ve
dezavantajlı gençlerin kapasitesinin geliştirilmesi; dezavantajlı
gençlerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi; hedeflenen yerlerde
kamu alanlarında erişilebilirlik ve güvenliği kısıtlayan temel
engellerin tespit edilmesi ve kapsayıcı kamu alanlarının
oluşturulması yer alacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Yerel kamu alanı sorunlarına ilişkin verilerin toplanması
amacıyla bir mobil e-aracın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması
• İhtiyaç analizi (projenin tanıtılması, açılış toplantısı ve basın
toplantısı)
• Yerel STK’lara yönelik kapasite geliştirme eğitimi
• Halkla istişare etkinlikleri
• Mimariyle ilgili çalıştaylar: Kentsel Eylem Laboratuvarı
(İstanbul ve Adana)
• Tanıtım konferansları

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, yerel düzeydeki diğer paydaşlarla
ortaklıkta sosyal bir değişim başlatmak ve
gerçekleştirmek üzere, Türkiye’nin düzenlediği
sivil toplum kapasite geliştirme çalışmalarına
katkıda bulunacak, Türkiye ve AB arasında
uzun süreli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir
sivil toplum diyaloğunu desteklemektir. Proje
özellikle, hedeflenen alanlardaki STK’ların,
yerel yönetimlerin ve dezavantajlı gençlerin
liderlik becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeyi;
dezavantajlı gençlere yerel düzeydeki karar alma
süreçlerinde eşit fırsatlar, eşit derecede temsil ve
katılım hakkı sağlamayı; bu gençlerin verimliliğini,
STK’ların ön ayak olduğu, en iyi evrensel
tasarım ve mimari uygulamaları bir araya getiren
açık, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanların
denenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi
yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Eği̇ti̇mi̇nde Kuramsal Yaklaşımlar Ve Prati̇k
Uygulamalar - Yunus

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

HELLENIC SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE
YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

168.988,69 AVRO / 187.786,08 AVRO
ANKARA, TÜRKİYE – ATİNA, YUNANİSTAN
www.eepf.gr
CHRISTOS GEORGIADIS
cgeorgiadis@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Avrupa Birliği’nin çevre politikası son yirmi yılda gelişmiş
olup Çevre Eğitimi (ÇE), bu politikanın etkili bir şekilde
uygulanmasına yönelik son derece önemli bir unsur olarak
görülmektedir. ‘Çevre’ konsepti zaman içinde değişerek sosyal,
ekonomik, kültürel boyutları ve son olarak da sürdürülebilir
kalkınmayı kapsamış ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE)
bir standart haline gelmiştir. Bu doğrultuda, proje çıktıları
ile ortak çevre eğitimi metodolojilerinin ve faaliyetlerinin
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve tasarlanması; ortak çevre
ve kültürlerarası eğitim programlarının hazırlanması ve
uygulanması; öğretmenlerin ve öğrencilerin AB uygulamaları
ile politikaları konusunda farkındalığının arttırılması; Türkiye
ve Yunanistan eğitimcileri ile toplumları arasında iş birliğine
ve ortak anlayışa yönelik sürdürülebilir ağların kurulması
hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• ÇE ve SKE kapsamında iyi uygulama analizi (Çevre Eğitimi
Merkezleri, Yunanistan örneği); Türk Heyetin Yunanistan’a
çalışma ziyareti; Kuramsal yaklaşımlar.
• Yaz Okulu; Ortak ve Pratik yaklaşımlar; Ortak çevre ve
kültürlerarası eğitim projelerinin geliştirilmesi; Projelerin
Türkiye’den ve Yunanistan’dan seçilen okullara sunulması
ve STK’ların faaliyetlerine dahil edilmesi
• Akıllı cihazlar için Uygulama geliştirilmesi
• Tanıtım faaliyetleri (Proje afişi, broşür, kapanış konferansı,
bilgilendirme günleri ve mentörlük faaliyetleri)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’den ve Yunanistan’dan
katılımcı STK’lar arasında sürdürülebilir bir
diyalog kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye
ve Yunanistan’da eğitim alanında çalışan
paydaşlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği
ağı kurmayı, AB müktesebatını Türk toplumuna
tanıtmayı,
Türkiye’den
ve
Yunanistan’dan
STK’ların gelecekteki iş birliğine yönelik bir
çerçeve oluşturmayı, Türkiye ve Yunanistan’daki
kurumlar arasında ortak anlayışı geliştirmeyi ve
Türkiye’deki kurumlara AB Politikalarını tanıtmayı
amaçlamaktadır.

Kadınlar Göç Yolunda II

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ
TÜRKİYE
EUROCULTURA- EUROCULTURA VICENZA OBILITA
INTERNAZIONALE / İTALYA
RETAS – REFUGEE EDUCATION TRAINING ADVICE
SERVICE / BİRLEŞİK KRALLIK
12 AY
162.081 AVRO / 180.090 AVRO
TÜRKİYE (İSTANBUL, GAZİANTEP, ŞANLIURFA,
SAKARYA, HATAY, İZMİR, BURSA), İTALYA
(VİCENZA, VENEDİK), BİRLEŞİK KRALLIK (LEEDS)
www.kadem.org.tr
SEZEN GÜNGÖR
sezen.gungor@kadem.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Mülteci kadınlar yasal haklarını bilmemekte ve karşılaştıkları
şiddete ilişkin gerçek durumlarını paylaşmamaktadırlar.
Bunun nedeni büyük ölçüde kadına yönelik şiddetin ne
olduğu, haklarının ne olduğu ve bu tarz bir şiddete maruz
kaldıklarında nereye başvuracakları konusundaki bilgiye sahip
olmamalarıdır. Bu amaçla, proje çıktıları (30 STK, 300 mülteci
ve 300 yerel kadınla yapılacak bir anketle) bir ülke raporu
hazırlanması; mülteciler ve yerel halkın birlikte yaşayışına
yönelik bir Toplumsal Arabuluculuk Modeli geliştirilmesi; 3
kültürler arası etkileşim etkinliği düzenlenmesi; KYŞ eğitim
şablonu tasarlanması ve 1000 mülteci kadına sunulması;
KYŞ bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi olacaktır. Proje
sonuçlarını sunmak ve mülteciler ve yerel halk arasında
sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak amacıyla kültürler
arası etkileşimi teşvik etmek üzere bir kapanış etkinliği
düzenlenecektir. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Uluslararası düzeyde ve Avrupa’daki Finansman Fırsatlarına
ilişkin STK Bilgilendirme Etkinlikleri
• Açılış Toplantısı ve Toplumsal Arabuluculuk Eğitimi
• Toplumsal Arabuluculuğa ilişkin Anket Uygulaması,
Mülteciler ve Yerel Halk arasında Toplumsal Arabuluculuk
Alanlarının Belirlenmesine yönelik Ülke Raporları
• Mülteciler ve Yerel Halk Arasında Toplumsal Arabuluculuk
Çalıştayı
• Kanaat önderleri aracılığıyla Birlikte Yaşamaya Yönelik bir
Toplumsal Arabuluculuk Modelinin Uygulanması
• Kültürlerarası Etkileşim Etkinlikleri Planlama Toplantısı
• Kültürlerarası Etkileşim Etkinlikleri
• KYŞ (Kadına Yönelik Şiddet) Çalıştayı ve Bilgilendirme
Seminerleri

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği
Üye Devletleri arasında mülteci kadınlara
yönelik sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu
geliştirmektir. Projenin özel amacı, mülteci
kadınların yasal haklarına ilişkin bilgilerinin, kadına
yönelik şiddetin ne olduğu ve bu türden bir
şiddet mağduru olmaları halinde mevcut yasal
mekanizmalar hakkında farkındalıklarının ve yasal
hizmetlere erişimlerinin arttırılmasıdır.

Mülteci̇ Ve Göçmenleri̇n Entegrasyonunun Desteklenmesi̇ İçi̇n
AB-Türki̇ye Si̇vi̇l Toplum İşbi̇rli̇ği̇ni̇n Güçlendirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING
EXPERTS (ANCE)
YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR)

CENTRO INFORMAZIONE DOCUMENTAZIONE
E INIZIATIVA PER LO SVILUPPO - CIDIS ONLUS
İTALYA
KAMER VAKFI/ TÜRKİYE
BEYAZAY DERNEĞİ / TÜRKİYE
ANADOLU KALKINMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

90.00,00 AVRO / 180.996,81 AVRO
TÜRKİYE: DİYARBAKIR, ELAZIĞ, İSTANBUL, ADANA
YUNANİSTAN: ATİNA, İTALYA: PERUGIA
www.ance-hellas.org
EIRINI VLACHAKI
evlachaki@ance-hellas.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Benzeri görülmemiş bir mülteci krizi ve göç dalgalarının
devam edeceği öngörüsü doğrultusunda, sivil toplum
kuruluşları, mülteciler ve göçmenlerin entegrasyonunu
destekleme konusunda son derece önemli bir rol
oynamaktadır. Bu proje kapsamında, göçmenlerin ve
mültecilerin ev sahibi topluluklara entegrasyonu konusunun
daha iyi bir şekilde ele alınması ve desteklenmesi amacıyla,
AB ve Türkiye arasında açık ve uluslar ötesi bir diyaloğun
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla, proje çıktıları,
mülteci ve göçmenlerin entegrasyonunun desteklenmesi
için AB-Türkiye arasında uluslar ötesi bir sivil toplum ağının
kurulmasını; çalıştaylarda deneyimlerin ve iyi uygulamaların
paylaşılması yoluyla STK’ların kapasitelerinin arttırılmasını;
tavsiyeler geliştirilmesini; ilgili paydaşlarla toplantılar
düzenlenmesi yoluyla STK’ların politika ve savunuculuk
alanındaki rollerinin güçlendirilmesini; yerel halkla toplantılar
düzenlenmesi yoluyla kamu farkındalığının arttırılmasını
ve mülteciler ile göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yol
haritası hazırlanmasını kapsamaktadır. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımına yönelik
etkinlikler
• STK’ların ilgili paydaşlarla ve yerel halkla bir araya
getirilmesi
• Mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yol
haritası
• AB-Türkiye Sivil Toplum Ağının oluşturulması
• Tanıtım (Proje-Ağ İnternet Sitesi, Sosyal medya
kampanyası, tanıtım materyallerinin hazırlanması, Kapanış
Konferansı)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, mültecilerin ve göçmenlerin
ev
sahibi
topluluklara
entegrasyonunun
desteklenmesine yönelik AB-Türkiye sivil toplum
işbirliğinin güçlendirilmesidir. Proje özellikle,
Avrupa ve Türkiye’den STK’lar arasındaki işbirliğini
ve ağları güçlendirmeyi; STK’ların göçmen ve
mültecilerin entegrasyonunun teşvik edilmesine
ve desteklenmesine yönelik kapasitesini arttırmayı;
sivil toplum kuruluşlarının belirtilen alanda politika
şekillendirme ve çözüm geliştirmedeki rolünü
güçlendirmeyi; mülteciler ve göçmenlerin hakları ve
mültecilerin/göçmenlerin ev sahibi topluluklardaki
faydaları konusunda kamu farkındalığını arttırmayı
amaçlamaktadır.

Photoli̇ft: Suri̇yeli̇ Çocukların Sosyal Uyumu için Fotoğraf
Temelli̇ Psi̇kososyal Destek Projesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

MAYA VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

KULTURHAFEN WIEN (KHW)/ AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

189.852,03 AVRO / 219.837,92 AVRO
İSTANBUL / TÜRKİYE; VİYANA / AVUSTURYA
www.mayavakfi.org
JULIDE ERGIN
julide.ergin@mayavakfi.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’nin Suriye’deki savaş nedeniyle yerinden edilen 3.4
milyon kişiye ev sahipliği yapma konusunda 2011 yılından
bu yana gösterdiği olağanüstü dayanıklılık inkar edilemez
boyuttadır. Çocuklar, erken dönemde entegrasyonlarının
sağlanabilmesi amacıyla özel politikaların uygulanmasını
gerektiren bir kategoridedir. Erken dönemde sağlanan
entegrasyon, sağlıklı yetişkinler olmalarının desteklenmesi
ve suçlara ya da radikalleşmeye maruz kalma riskinin en aza
indirilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle,
proje çıktılarıyla, 80 ila 120 Suriyeli mülteci çocuğa dijital /
mobil fotoğrafçılık ve hikaye anlatımı semineri verilmesi;
Türkiye ve Avusturya arasında teknik bilgi ve deneyim
paylaşımının gerçekleştirilmesi; sorunun çözümü için ortak bir
yaklaşımın ve çalışma modelinin birlikte geliştirilmesi; mülteci
çocukların durumu ile ilgili kamu anlayışının ve farkındalığının
arttırılması; tüm ilgili aktörler arasındaki sinerjinin, iş birliğinin
ve sürdürülebilir diyaloğun teşvik edilmesi ve söz konusu
pilot girişimin belgelendirilmesi temelinde bir metodolojinin
/ iyi uygulamalar el kitabının birlikte hazırlanması
hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• PhotoLift Müfredatının Geliştirilmesi
• Suriyeli mülteci çocuklara yönelik Dijital / Mobil Fotoğrafçılık
ve dijital hikaye anlatımı seminerleri
• İstanbul’da ve Viyana’da 2 Çalıştay
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması için 2 çalışma ziyareti
• İstanbul’da ve Viyana’da Sanat Sergileri
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması
• Dijital medya platformunun oluşturulması

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, tabandan tavana yaklaşımlarla,
Suriyeli
gençlerin
ev
sahibi
topluluğa
entegrasyonunu kolaylaştırmak ve gelecekteki
olası toplumsal çatışmaları engellemektir. Proje
özellikle, fotoğrafçılığı kendini keşfetme, ifade
etme ve iyileştirme aracı olarak kullanarak
katılımcı Suriyeli genç mültecilerin kendileri ile
ilgili bilgi düzeylerini, farkındalıklarını ve genel
iyi olma hallerini arttırmaya katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.

AB Ve Türki̇ye’de Mutlu Hayvancılık Projesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (SETBİR)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE
AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA / İSPANYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

178.933,10 AVRO / 198.814,56 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE (EDİRNE, BURSA, BALIKESİR, MERSİN,
ERZURUM) İSPANYA (VALENSİYA) BELÇİKA
(BRÜKSEL)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.setbir.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ELİF YÜCEL
elifyucel@setbir.org.tr
setbir@setbir.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin çıktıları, hedef grupların hayvan refahıyla ilgili
düzenlemelere yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi;
kullanıcı dostu araçlarla uygulama standartlarının geliştirilmesi;
AB ve Türkiye’de hayvan refahının ve iyi uygulamalarının
desteklenmesine yönelik farkındalık arttırma, ağ kurma ve
bilgi paylaşımı faaliyetleri olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Kılavuz Örnekler ve İyi Uygulamaların Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması, Karşılaştırılması, Türkiye’ye Uyarlanması,
Kılavuz Örneklerden Oluşan Rehberler ve Broşürlerin
Tercüme Edilmesi, Basılması ve Dağıtılması
• Tarım ve Orman Bakanlığı ile Temel Düzenlemelerin
Uygulanmasına İlişkin Kullanıcı Dostu Araçların
Geliştirilmesine yönelik Kılavuz Hazırlanması
• Hayvan Yetiştiricileri ve Sınır Kontrol Şube Müdürleri ve
Çalışanlarına Eğitim Sunulması
• İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
• AB’deki İyi Örnekleri Görmek ve Paylaşmak amacıyla İki
Çalışma Ziyareti
• Projenin Raporlanması ve Kapanış Etkinliği

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri,
sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol
noktalarındaki görevliler tarafından yaygın
olarak bilinen uygulamalarla hayvan refahının
arttırılmasıdır. Projenin özel amacı ise, hedef
grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin
güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi
ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda
standart bir uygulama haline getirilmesine yönelik
farkındalığın arttırılmasıdır.

Zehi̇rsi̇z Sofralar

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PESTICIDE ACTION NETWORK (PAN) EUROPE
BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

194.181,1 AVRO / 215.756,78 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

İSTANBUL, TÜRKİYE GENELİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.bugday.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

DUYGU KAYADELEN
duyguk@bugday.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Pestisit kullanımı giderek azaltılmalıdır. Deneyimler, verim
çok düşmeden veya üretim maliyetleri yükselmeden
pestisit kullanımının önemli ölçüde azaltılabileceğini
göstermektedir. Bununla birlikte, halihazırda mevcut olan
üretim sistemleri dahilinde, mevcut bilgiler, teknolojiler ve
alternatifler kapsamında pestisit kullanımının azaltılması
mümkündür. Son derece tehlikeli pestisitlerin kullanımının
yaygınlaşması ve risklere ilişkin farkındalığın düşük olması
nedeniyle bazı gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de
durum özellikle vahimdir. Bu doğrultuda, projenin çıktılarıyla,
Türkiye’de pestisit kullanımının azaltılması için işirliği yapan
STK’lar arasında bir ağ oluşturulacak; bir internet sitesi
ve bilgilendirme materyalleri geliştirilecek; pestisitlerin
kullanımının sınırlandırılması ve alternatiflerin gösterilmesine
yönelik bir kampanya düzenlenecek; Buğday ve ağ üyelerinin
kapasitesi güçlendirilecek; Türkiye’deki STK’lar ile PAN
Avrupa ve üyeleri arasında işbirliği ve diyalog geliştirilecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Paydaş toplantıları ve ağ kurma faaliyetleri
• İnternet sitesinin ve bilgilendirme materyallerinin
hazırlanması
• Kampanya hazırlıkları ve uygulaması
• Pestisitlere ilişkin Konferans ve diğer bilgilendirme
faaliyetleri
• Buğday Derneği çalışanları ve ağ üyelerine yönelik
kapasite geliştirme faaliyetleri

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve AB’deki STK’lar
arasında artan ikili paylaşımlar ve iş birliklerine
katkıda bulunmak ve pestisitlerin kullanımının
azaltılması yoluyla Türkiye’de gıda güvenliği,
sağlık ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktır.
Proje özellikle, pestisit kullanımının olumsuz
etkileri ve pestisite alternatif yöntemler hakkında
üreticiler ve tüketicilerin farkındalığını arttırmayı,
Türkiye ve AB’de pestisit konusunda çalışan
STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, Buğday
ve Türkiye’deki diğer STK’ların pestisit kullanımının
sınırlandırılmasına ilişkin kampanya yürütme,
lobi ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunma
kapasitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Proje Yöneti̇mi̇ İyi̇ Uygulamaları Kullanılarak, Yeni̇ Kurulan İşletmeleri̇n
Kuruluş Yapısı, Organi̇zasyonu ve Yöneti̇mi̇ni̇n Güçlendi̇ri̇lmesi̇ Amacıyla
AB ve Türki̇ye Arasında Di̇yalog Oluşturulması

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PMI TR (PROJE YÖNETİM MESLEĞİ İLKELERİ
TEKNİKLERİ VE ROTASI DERNEĞİ)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ZDUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT PMI
SLOVENYA
SDRUZHENIE “PI EM AY / BULGARİSTAN
PMI FRANCE / FRANSA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

15 AY
192.358,13 AVRO / 213.969,00 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ANKARA/TÜRKİYE, İSTANBUL/TÜRKİYE,
LJUBLJANA/SLOVENYA, SOFYA/BULGARİSTAN,
PARİS/FRANSA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.pmi.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

GÖKÇE PHILIPS
gokce.phillips@pmi.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, AB İşletme ve Sanayi Politikasına tam uygunluğun
sağlanması ve ilkelerinin desteklenmesi doğrultusunda yeni
işletmelerin kuruluş, organizasyon ve yönetim yapısının
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, proje
çıktılarıyla, en az 100 yeni işletmeye proje yönetim araç ve
metodolojileri üzerine 2 günlük yüz yüze eğitim verilmesi; en
az 60 mentör ve 2 iş geliştirme (kuluçka) merkezi yöneticisi
ile projenin motivasyonu ve Uygulama Rehberinin nasıl
kullanılacağı konusunda yarım günlük bir toplantı yapılması;
Proje Yönetimi araç ve yöntemlerine ilişkin deneyimlerin
paylaşılması için taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog
oluşturulması amacıyla bir web portalı geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Mevcut Durum Analizi ve AB ülkeleri ile Türkiye arasında
bir Karşılaştırma Çalışması yürütülmesi
• Çalışma Ziyaretleri aracılığıyla, AB’den Ortaklarımızla
Yeni İşletmelere ilişkin Proje Yönetimi İyi Uygulamalarının
derlenmesi
• Proje Yönetim Araç ve Metodolojilerinin rutin
operasyonlar için nasıl kullanılacağı konusunda Yeni
İşletmeler için Uygulama Rehberi Yayınlanması ve
Çevirisinin yapılması
• Deneyim paylaşımının kolaylaştırılması için bir web portalı
• Eğitimler (en az 100 yeni işletme ve 60 mentör)
• Uygulama Rehberinin en az 2 İş Geliştirme (Kuluçka)
Merkezi Yöneticisine Tanıtılması

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, koordinatör faydalanıcı ve eş
faydalanıcının uzmanlık ve deneyiminden edinilen
proje yönetimi iyi uygulamaları kullanılarak, yeni
kurulan işletmelerin kuruluş yapısı, organizasyonu
ve yönetiminin güçlendirilmesidir. Projenin özel
amacı, referans olarak kullanılmak üzere bir
Uygulama Rehberi yayınlanması, yeni işletmelere,
mentörlere ve iş geliştirme (kuluçka) merkezi
yöneticilerine Proje Yönetimi İyi Uygulamaları
konusunda eğitim verilmesi ve Uygulama
Rehberinde belirtilen Proje Yönetimi araç ve
yöntemlerine ilişkin deneyimlerin paylaşılabileceği
bir web portalı ile diyaloğun sürdürülmesidir.

Avrasya Yolunda Yürüyüş

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

KÜLTÜR ROTALARI DERNEĞİ
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
İTALYA
TRACE YOUR ECO / YUNANİSTAN

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

12 AY
188.565,11 AVRO / 209.516,7905 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE (ANTALYA, BURSA, İZMİT, İSTANBUL,
EDİRNE); YUNANİSTAN (SELANİK); İTALYA
(PUGLİA KENTİ)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.cultureroutesinturkey.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

HÜSEYIN ERYURT
huseyineryurt@yahoo.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kültürel yürüyüş rotaları (tüm kültürel rotalar yürüyüş rotaları
değildir), sürdürülebilir turizme ve doğanın ve kültürün
korunmasına destek vermektedir. Kültür Rotaları Derneği,
sürdürülebilir kırsal kalkınma için birer araç olan Türk kültür
rotalarının görünürlüğünü artırmak üzere ilgili uluslararası, ulusal
ve yerel makamlarla birlikte çalışmaktadır. Proje, güzergahta
yer alan yerel toplulukların ve hizmet sağlayıcıların yararına, Via
Egnatia kültürel rotasının geliştirilmesi ve yönetimi konusunda
uluslararası ve bölgesel/yerel kuruluşlar arasındaki işbirliğini
sürdürmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu
projenin çıktıları arasında, rotanın bir Avrupa Kültür Rotası olarak
belgelendirilmesi için bir uluslararası komite dosyası hazırlamak;
yerel makamlar, yürüyüş kulüpleri ve STK’lara yönelik kapasite
geliştirme faaliyetleri yürütmek; rotayı, bir marka/pazar politikası
oluşturmaya yönelik desteklemek üzere yayınlar, haritalar ve
uygulamalar hazırlamak; politikaların yönetilmesi ve yeni bir
Avrupa Kültür Rotasının oluşturulması için İtalyan-Yunan-TürkHollanda işbirliğinin sürdürülmesini sağlamak yer alacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Belgelendirme
dosyalarının
hazırlanması;
rotanın
belgelendirilmesi için Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsüne
(EICR) başvuruda bulunulması
• Rotanın tescil edilmesi, bakımı ve korunması, yön tabelalarının
yerleştirilmesi
• En iyi uygulamaları içeren bir film çekilerek Avrupa kültür
rotasındaki hizmet sağlayıcıların ve kullanıcıların desteklenmesi
ve bilgilendirilmesi; Via Eurasia internet sitesinin içeriğinin rota
kullanıcıları için geliştirilmesi ve mevcut uygulamaya kültürel
rotanın yeni kısımları dahil edilerek uygulamanın geliştirilmesi.
• Türkiye, İtalya, Hollanda ve Yunanistan’daki ofisler için
AB eylem tanıtım sembolleri gibi görünürlük ve kullanıcı
materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması; Türkiye’deki ilgili
belediyeler için bir rehber kitapçığın hazırlanması, basılması
ve dağıtılması; Yunanistan’daki ilgili belediyeler için bir rehber
kitapçığın hazırlanması; EAVF dergisinde tanıtım yapılması (6
sayfa, 3 dilde), rota kullanıcıları için karne basılması

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, faydalanıcılar (KRD, EAVF ve TYE),
VEF ve STF ile Puglia’dan başlayıp Arnavutluk’a,
Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan geçerek
Türkiye’ye uzanan, önerilen kültürel rota üzerindeki
yerel belediyeler arasında kültürlerarası diyalog
konusunda güçlü bir ortaklık geliştirmektir. Proje,
hedef gruplara ve faydalanıcılara, Avrupa kültür
rotalarının, turizm sektöründe sürdürülebilir
kalkınmanın önünü açan sınır ötesi ve bölgesel/yerel
işbirliğine yönelik bir araç olduğunu göstermeyi
amaçlamaktadır. Proje özellikle, önerilen rotanın
Avrupa Kültür Rotası (ERC) olarak tanınması için
Avrupa Konseyine bir belgelendirme dosyası
sunup rotanın görünürlüğünü artırmayı, daha
fazla ziyaretçi çekmeyi ve sürdürülebilir bir turizm
açısından sınır ötesi işbirliğinin önemi ile faydaları
konusunda farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

Aynı Di̇li̇ Konuşmak: Si̇vi̇l Toplumun Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k
Ekosi̇stemindeki Rolü
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANTALYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANSİAD)
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT/ İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI DESTEKLEME
MERKEZİ DERNEĞİ / TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE NO BORDERS / İTALYA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

15 AY
199.957,32 AVRO / 222.174,8 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ANTALYA, BURDUR, ISPARTA - TÜRKİYE / MİLANO İTALYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.ansiad.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

BEKIR BÜLENT ÖZSOY
bekirbulent@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu projede, Türkiye ve bölgelerindeki ekonomik ve
sosyal kalkınmaya katkı sağlanması, sivil toplumun
kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi ve
girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla
bu projenin çıktıları, girişimciliği güçlendirmeyi ve
şekillendirmeyi; gençlerin mesleki gelişim ve girişimcilik
becerilerinin desteklenmesi konusunda STK’lar arasındaki
bilgi ve iyi uygulama alışverişini güçlendirmeyi; ortak
faaliyetlerle ve daha güçlü bir lobiyle sonuçlanacak ortak
bir anlayış geliştirmeyi; uzun vadeli ortaklıkları mümkün
kılan bir girişimcilik ağı kurmayı; Türk ve Avrupalı paydaşlar
arasında ortak araçlar, modüller ve faaliyetler geliştirmeyi
hedefleyecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Kapasite geliştirme faaliyetleri (“Yenilikçi Düşünme ve
Girişimcilik Atölyesi” + Çevrimiçi Araç Kütüphanesi,
Gençler için bir eğitim modülünün geliştirilmesi: Kendini
tanıma, (Sosyal) Girişimcilik, Tasarım Odaklı Düşünme,
Yeni meslekler, Dijital Ben, Kişisel marka vb. + Atölyede
Uygulama 3 Uluslararası Eğitim Kampı, STK’lar/meslek
danışmanlar için eğitim modülü geliştirilmesi: Z kuşağı ile
nasıl iletişim kurulur, Yaygınlaştırıcıların Eğitimi)
• Girişimcilik Ekosistemi Ağı (uluslararası ağın kurulması
ve haritalandırılması: STK’lar, Maker Laboratuvarları,
Üniversiteler vb. + Mutabakat Zaptı imzalanması, Uluslararası
Seminer: Sivil Toplumun Girişimcilik Ekosistemindeki Rolü,
Uluslararası Girişimcilik Günü)

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, girişimcilik ekosistemini geliştirmek
ve
farklı
sektörlerden
paydaşlar
arasında
sürdürülebilir bir diyalog kurmak üzere, resmi
bir işbirliği oluşturmaktır. Proje özellikle, STK’lar
arasında bilgi ve iyi uygulama alışverişini mümkün
kılmayı;
STK’ların
kapasitelerini
geliştirmeyi
ve gençlerin mesleki gelişimleri ile girişimcilik
becerilerinin desteklenmesi konusunda ortak bir
anlayış oluşturmayı; karşılıklı anlayış geliştirmek
ve birbirlerine yönelik kamu desteğini artırmak
üzere Türkiye ve Avrupa’daki paydaşlar arasında
kültürler arası öğrenme deneyimi sağlamayı; resmi
ağlar aracılığıyla Müktesebatın 20. Faslı konusunda
Türkiye ve Avrupa’dan STK’lar arasında uzun
süreli bir işbirliği kurmayı; Sivil Toplum Diyaloğu
4 kapsamında bir araya gelen proje tarafları
arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi; istihdam
edilebilirliklerini artırmak üzere gençlerin kişisel/
mesleki kapasitelerini ve yenilikçilik ve girişimcilik
becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Medya Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Ve Türki̇ye’yi̇ Bi̇rbi̇ri̇ne Bağlıyor

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

GAZETECİLER CEMİYETİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROPEAN JOURNALISTS ASSOCIATION – THE
COMMUNICATION NETWORK ASBL – R.C.S.
LÜKSEMBURG

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

168.076,08 AVRO / 187.271,4 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE, BELÇİKA, ALMANYA, ROMANYA, İTALYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.gazetecilercemiyeti.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

YUSUF KANLI
yusufkanli@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, medyanın toplumların algısı üzerindeki gücünü temel
almaktadır. Hem medya hem de STK’lar, sivil toplumun
gelişiminde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle proje çıktılarıyla, gazetecilerin daha doğru bir şekilde
haber yayınlamasını/yazmasını sağlamak üzere seminerler/
eğitimler aracılığıyla uygulamaya ilişkin bilgiler sunulması; Türk
gazetecilere AB kurumlarının ve mekanizmanın tanıtılması;
Türkiye’de AB alanında çalışan gazetecilerin ve yabancı
haber editörlerinin hareketliliğinin arttırılması; kamunun
bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyayı, blogları ve diğer
platformları kullanmaya istekli gazetecilere gerekli araçların
sağlanması; haberlerin daha tarafsız bir şekilde iletilmesi
ve kamu oyunda ön yargı ve olumsuz imaj oluşumunun
engellenmesi için gazetecilerin dil becerilerinin iyileştirilmesi
yoluyla mevcut durumun geliştirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Proje internet sitesi kurulması ve görünürlük materyallerinin
hazırlanması
• AB kurumlarına ve Avrupalı ortaklara Çalışma Ziyareti
• Gazetecilere yönelik Diplomasi Akademisi
• Proje faydalanıcıları arasında İkili Toplantılar
• AB’den gazetecilerin Türkiye’ye çalışma ziyareti
• Türkiye’deki AB Büyükelçiliklerinin katılımı ile Gazeteciler
Cemiyetinde AB ülke günleri düzenlenmesi
• Kapanış Konferansı – Tema: İyi Gazetecilik Uygulamaları ile
Toplumlar arasındaki Ön Yargılarla Mücadele

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, algıları etkilemek ve ön yargıları
ortadan kaldırmak üzere Türkiye’deki gazeteciler,
medya kuruluşları ve Avrupa’daki mevkidaşları
arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler
kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye’de AB
alanında çalışan gazeteciler ve Türkiye ile ilgili
çalışan Avrupalı gazeteciler arasındaki ağları
güçlendirmeyi; uzun vadeli ilişkiler kurulmasını;
gazetecilerin güvenilir bilgi kaynağı olarak birbirini
güçlendirmesini ve kapasitelerinin geliştirilmesini;
gazetecilik becerilerinin iyileştirilmesini ve kurumlar
ile hükümet sistemleri hakkında gerekli bilgilerin
sağlanmasını; AB’deki Türk toplumu algısını
etkilemeyi ve Türkiye ile AB’deki gazetecilerin
algılarını olumlu yönde geliştirerek faydaların altını
çizmeyi hedeflemektedir.

Gümrük Bi̇rli̇ği̇ni̇n KOBİ’leri̇n Rekabetçi̇li̇ği̇ni̇ Ve Adi̇l Ti̇caret
Gücünü Yükseltme Hedefi̇yle Güncellenmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PODNIKATEL’SKA ALIANCIA SLOVENSKA (PAS)
SLOVAKYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

154.378,53 AVRO / 171.531,7 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE /ANKARA, İSTANBUL, GAZİANTEP,
HATAY; SLOVAKYA / BRATISLAVA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.turkonfed.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ERHAN ARSLAN
erhan@turkonfed.org
erhanarslan@sedefed.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye ve AB’deki KOBİ’ler arasında karşılıklı etkileşim
ve ortaklıklara yeni bir boyut kazandıran Gümrük
Birliği, KOBİ’lerin yenilikçilik ekosistemindeki payını da
güçlendirecektir. Bu amaçla, proje çıktıları, Türkiye ve
Slovakya’nın farklı bölgelerinde ulusal yuvarlak masa
toplantıları düzenlenmesi; mevcut durumun analiz edildiği
ülke bazlı raporlar hazırlanması; politika mevzuatı ve bunun
Gümrük Birliğine ilişkin olarak uygulanması konusunda farklı
uygulamalara yönelik bilgi alışverişi; 100 katılımcılı bir seminer
düzenlenmesi; KOBİ düzeyinde daha iyi Gümrük Birliğine
yönelik politika önerileri ve yol haritaları geliştirilmesi;
“Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerindeki
KOBİ’lerin Rekabetçiliği” Raporu hazırlanması; yol haritası,
politika ve mevzuat önerilerinin mevzuat düzenleyicilerle
basılı olarak paylaşılması ve olumlu etkilerin Türkiye ve AB’de
yaygınlaştırılması için “gümrük birliği anlaşmasının KOBİ’ler
düzeyinde geliştirilmesi ve güncellenmesi” konusunda
farkındalığın arttırılması olacaktır. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• TÜRKONFED (TÜRKİYE) ve BAS (Slovakya) arasında
ikili bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik güçlü bir yapı
oluşturulması
• Deneyim paylaşımı; bir İşbirliği Platformunun kurulması ve
güncellenmesi
• Ortak çalışma ve politikalara yönelik ülke raporları
• “Gümrük
birliği
anlaşmasının
geliştirilmesi
ve
güncellenmesi” konusunda farkındalığın arttırılması
• Yeni Gümrük Birliği Anlaşmasına yönelik Bildirge
Hazırlanması
• “Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerinde
KOBİ’lerin Rekabetçiliği” Raporu hazırlanması

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, “(29. Fasıl) Gümrük Birliği”
kapsamında TÜRKONFED ve BAS arasındaki uzun
dönemli ve sürdürülebilir işbirliğinin güçlendirilmesi
ve gümrük birliği anlaşmasının özellikle de KOBİ’ler
odaklı geliştirilmesi ve güncellenmesine katkı
sağlanmasıdır. Projenin özel amacı, gümrük birliği
anlaşmasının KOBİ’ler düzeyinde TÜRKONFED ile
BAS arasındaki iki taraflı bilgi paylaşımı ve işbirliği
yoluyla geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik
ortak çalışma ve politikalar geliştirilmesi; “gümrük
birliği anlaşmasının KOBİ’ler odaklı geliştirilmesi
ve güncellenmesi” ve “Türkiye ve AB ekonomisi
üzerindeki olumlu etkileri” konusunda farkındalığın
arttırılmasıdır.

Güçlendi̇ri̇lmi̇ş Tıbbi̇ Atık Yöneti̇mi̇ için Uzun Süreli̇ Diyalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER)
TÜRKİYE
FUNDACIÓN ATHISA / İSPANYA
ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ / TÜRKİYE
15 AY
195.258,6 AVRO / 216.954,00 AVRO
TÜRKİYE, ANKARA
İSPANYA, GRANADA
www.geksander.org
ONUR KILIÇ
onrklc92@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Çalışanların AB üye devletlerinde Serbest Dolaşım hakkı, tüm AB
vatandaşlarına tanınan bir haktır. Türkiye mevcut zamanda katılım
öncesi dönemdedir ve bu sürece yönelik çalışmalar STK’ların
katılımıyla sürdürülmektedir. Türkiye’deki STK’lar, AB’nin
desteğiyle tecrübe kazanmakta, kapasitelerini geliştirmekte,
politika belirleme ve karar alma süreçlerine katılımlarını
artırmaktadır. Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi ve faydaları
konusunda farkındalık oluşturulması bağlamında, sivil toplumun
AB politikaları hakkındaki bilgilerini artırmaya ve vatandaşları,
yurt dışında çalışma fırsatları konusunda bilgilendirmeye büyük
önem verilmektedir. Dolayısıyla bu projenin çıktıları, AB ile
uzun süreli bir diyaloğun kurulmasını ve Türkiye ve İspanya’daki
Tıbbi Atık Yönetimi sektöründe meslek, istihdam ve istihdam
açığı bakımından ihtiyaçların tespit edilmesini, AB’ye katılımın
desteklenmesini ve STK katılımının önemi konusunda farkındalık
oluşturulmasını hedefleyecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Türkiye ve AB’den STK’ların katılımıyla bir Tıbbi Atık Yönetimi
platformunun oluşturulması
• 2 çalıştay düzenlenmesi
• Tıbbi Atık Yönetimi sektöründeki mesleklerin belirlenmesine
yönelik bir çalışma yapılması
• Yer değiştirmeye gönüllü Türk ve AB vatandaşları, Türkiye ve
AB’deki STK’lar ve istihdam kurumlarına yönelik kılavuzların
hazırlanması
• 2 yıllık bir strateji belgesinin hazırlanması için paydaşların
katılımıyla 2 çalıştay düzenlenmesi
• Bir Eylem Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
• Çalışanların serbest dolaşımı ile ilgili AB ve Türk yönetmelikleri
hakkında bir seminer düzenlenmesi
• AB’de atık yönetimi sektörü için gerekli olan yeterlilikler ve bu
sektördeki istihdam fırsatları hakkında broşürlerin hazırlanması
• STK’lara, ilgili yerel ve bölgesel kamu kurumlarına ve atık
yönetimi kuruluşlarına, AB politikaları ve katılım süreci hakkında
eğitimlerin verilmesi

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, AB’ye katılım sürecini destekleyecek
iyi uygulamaların, becerilerin ve politikaların
paylaşılması yoluyla bilgi ve tecrübelerin artırılması
için Türkiye ve AB’den STK’lar arasında uzun süreli
diyalog ve ortaklıklar oluşturmaktır. Proje özellikle,
Türkiye ve İspanya’daki atık yönetimi sektörlerinin
ihtiyaçlarını meslek, istihdam ve istihdam açığı
açısından tespit etmek amacıyla İspanya ile ikili
bir paylaşım diyaloğu oluşturmayı, AB’ye katılımı
desteklemeyi ve STK’ların katılım sürecine dahil
olmasının önemi konusunda farkındalık arttırmayı
amaçlamaktadır.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kalp-damar hastalığı (kardiyovasküler hastalıklar), AB’de her
yıl 1,5 milyondan fazla kişinin, Avrupa genelinde ise 4 milyon
kişinin yaşamını kaybetmesine neden olmaktadır. Avrupa (%48)
ve AB’deki (%41) tüm ölümlerin neredeyse yarısı kalp-damar
hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Komisyon’un Avrupa çapında
sağlıklı kalpleri desteklemeye ve kalp-damar hastalığını önlemeye
yönelik çabaları en etkili şekilde destekleyebilmesi için Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Kalp Ağı (EHN) arasındaki görüşmeler
neticesinde, Avrupa Kalp Sağlığı Girişimi (EHHI) oluşturulmuştur.
Dolayısıyla, bu projenin çıktılarından biri olarak geliştirilecek
etkin, dinamik ve sürdürülebilir bir kalp-damar sağlığı sistemi,
kısa vadede Batman’da, uzun vadede ise Türkiye’de kalp-damar
hastalığı vakalarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Projenin
diğer çıktıları, ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve
yaşam kalitesinin temelinde yer alacak bir sağlık nosyonunun
oluşturulması; politika belirleyiciler, sağlık çalışanları ve tüm
kamuoyu nezdinde kalp-damar hastalığı riski, riskin azaltılmasına
yönelik etkin müdahaleler ve bu müdahalelerin kalp-damar
hastalığını önlemedeki rolü konusunda farkındalık yaratmaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Kalp-damar hastalığının tanıtılmasına yönelik faaliyetler (‘Türkİtalyan Kalp Forumu’nun kurulması, kongre ve çalıştayların
düzenlenmesi ve ‘Türk-İtalyan Sağlık Portalının” oluşturulması)
• İletişim Faaliyetleri

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, pilot eylem olarak Batman’daki
6-14 yaş grubu çocukların annelerini sağlıklı bir
yaşam tarzı benimsemeleri için desteklemek,
müdahale ve önleme politikaları belirlemeye
yönelik değişimi tetiklemek ve bu sorunla ilgili
farkındalığı artırmak için TIHF üyeleri arasındaki
ağı ve bilgi düzeyini geliştirecek kılavuzlar
hazırlamaktır. Proje, özellikle bu alandaki bilgi
düzeyinin geliştirilmesi ve elektronik medya
aracılığıyla STK’larla, politika belirleyicilerle, sağlık
çalışanlarıyla ve kamu ile paylaşılmasının yanı sıra
kalp-damar hastalığını önleme programlarının
desteklenmesi için Batman’daki kadınlara yönelik
geniş kapsamlı kalp sağlığı tanıtım faaliyetleri veya
kursları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin temel fikri, kıyı alanlarının gelişimi ve balıkçılık mirasının
korunmasına yönelik çözümlerin paylaşılması amacıyla, İtalya
ve Türkiye’deki balıkçılık kooperatifleri arasındaki bağlantıların
ve işbirliğinin güçlendirilmesidir. Projenin doğrudan etkileri, bir
yandan sürece dahil olan kooperatifler için yeni gelir getirici
fırsatlar doğururken, diğer yandan kooperatifler ve STK’ların
kurumsal kapasitelerini geliştirecektir. Bu amaçla, projenin
çıktıları yerel balıkçılık kooperatiflerinin desteklenmesine;
Türkiye’deki kooperatiflerin AB politikalarına ilişkin bilgisini ve
hazırlık düzeyini arttırmak amacıyla İtalyan balıkçılık kooperatifleri
ile ağ kurulmasına; yereldeki aktörlerin ve halkın kıyı alanlarında
sektörler arası gelişimi destekleyen AB Politika ve Programları
konusunda farkındalığının arttırılmasına odaklanacaktır. Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Mevcut balıkçılık kooperatifi işletmelerinin organizasyonu ve
faaliyetlerine ilişkin tanı çalışması
• Balıkçılık Kooperatiflerinin Yönetim, AB müktesebatı,
çeşitlendirme ve temel İngilizce konularında kapasitelerinin
geliştirilmesi
• İtalyan kooperatifleriyle eşleşme amaçlı çalışma ziyareti
(balıkçılık turizmi örneği)
• Yerel düzeyde kıyı alanlarının geliştirilmesine yönelik
paydaşların belirlenmesi
• Yerel düzeyde kıyı alanlarının geliştirilmesine yönelik paydaşlar
arasında “AB temas kişileri” belirlenmesi
• AB temas kişilerine eğitim (temel İngilizce, AB’nin yapısal
araçları, Balıkçılık Yerel Eylem Gruplarının (FLAG) işleyişi)
• Topluluk Temelli Yerel Kalkınma (CLLD) için çok paydaşlı
toplantılar
• Okullarda farkındalık arttırma.
• İletişim ve Tanıtım
• İnternet sitesi ve görünürlük materyalleri

PROJENİN AMACI
Projenin
amacı,
STK’ların
“Balıkçılık”
müktesebatına uyum konusunda hazır olmaları ve
sürece katılmalarını kolaylaştırmak yoluyla, Türkiye
ve AB Üye Devletleri arasında sürdürülebilir
bir Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesine
katkı sağlamaktır.
Proje özellikle, AB ve
Türkiye’de kıyı bölgelerinin gelişimi için çalışan
balıkçılık kooperatifleri ve STK’lar arasındaki
tecrübe paylaşımının arttırılmasını, balıkçılık ve
denizciliğe ilişkin AB Program ve Politikalarına
yönelik farkındalık ve kapasitelerin arttırılmasını
ve “Çeşitlilik içinde Bütünlük” ruhuyla kıyı
alanlarının kültürel değerlerini zenginleştirmeyi
amaçlamaktadır.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece WEglobal liderliğindeki
konsorsiyum sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
This publication is produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication is
the sole responsibility of Weglobal and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, Republic of
Turkey, Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs.

www.siviltoplumdiyalogu.org
www.civilsocietydialogue.org

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.
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Sivil Toplum Diyaloğu Programı
Avrupa Komisyonu, 2005 yılında yayımladığı “Avrupa Birliği (AB) ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu”
Tebliği ile üye ve aday ülke toplumları arasında güçlü, derin ve sürekli bir diyaloğu destekleyeceğini belirtti.
AB, bu yaklaşımla; vatandaşlarını, aday ülkelerin farklı kültürleri, siyasi ve ekonomik sistemleriyle tanıştırarak,
karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişinin sağlanmasını, böylelikle yeni üyeliklerle ortaya çıkabilecek fırsat ve
zorluklar hakkında toplumların bilgi sahibi olmalarını hedefliyor.
Bu gelişme üzerine, “Sivil Toplum Diyaloğu”, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin önemli bir
parçası olarak kabul edildi. Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ile AB arasında var olan önyargıların ve şüphelerin
ortadan kaldırılması, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya toplumsal
entegrasyonunun sağlanması yolunda önemli bir adım olarak öne çıktı.
AB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSD), Avrupa Birliği
Başkanlığı (o tarihlerde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden
sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplumların birbirini tanımaları,
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlandı.
Bugün, 10 yılı aşkın süredir yürütülmekte olan programın ilk uygulamasına 2008 yılında başlandı.
Sivil Toplum Diyaloğu Birinci Dönemi (2008-2009)
Sivil Toplum Diyaloğu Programlarının ilki olan Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi
(CSD-I) Programı, Türkiye - AB Mali İşbirliği kapsamında hayata geçirildi. “Kentler ve Belediyeler”, “Meslek
Örgütleri”, “Üniversiteler” ve “Gençlik Girişimleri” konularında yürütülen toplam 119 projeye 19,3 milyon avro
hibe sağlandı, Türkiye ve 21 AB üyesi ülke arasında 238 sivil toplum ortaklığı kuruldu.
Sivil Toplum Diyaloğu İkinci Dönemi (2010-2012)
Katılım Öncesi Yardım Aracının birinci döneminde (IPA I) finanse edilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum
Diyaloğunun Geliştirilmesi II (CSD-II) Programı çerçevesinde “Tarım ve Balıkçılık”, “Kültür ve Sanat” ve “STK
Projeleri için Mikro Hibe” başlıklı üç hibe programı yürütüldü, toplam 97 projeye 5,3 milyon avro destek verildi.
AB ve Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar arasında 154 ortaklık kuruldu.
Sivil Toplum Diyaloğu Üçüncü Dönemi (2014-2016)
Katılım Öncesi Yardım Aracının ikinci döneminde (IPA II) desteklenen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum
Diyaloğu III (CSD-III) Programı; “Siyasi Kriterler” ve “Medya” alanlarına odaklandı. Türkiye’nin AB’ye üyelik
sürecinde hayata geçirilen reformlar ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve bu reformların etkilerinin STK’ların
katılımıyla yaygınlaştırılmasını desteklemek üzere, insan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ile
hukukun üstünlüğü konularında diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen 55 projeye toplam 7 milyon avro
tutarında hibe tahsis edildi.
Sivil Toplum Diyaloğu Dördüncü Dönemi (2015-2017)
IPA II döneminde finanse edilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV (CSD-IV) Programı kapsamında
“Çevre”, “Enerji”, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet
Sunumu Serbestisi”, “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “İşletme ve Sanayi Politikası”, “Tarım
ve Balıkçılık” ve “Eğitim” başlıklı dokuz hibe programı altında toplam 80 diyalog projesine yaklaşık 11 milyon
avro destek sağlandı.
Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi
IPA II döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) Programı kapsamında
Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam
7 milyon avro destek sağlandı.
Program, sürdürülebilir diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte, projelerde engelliler,
yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yürütülüyor. Projeler
toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor.
Projelerin koordinatör faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden (4’ü İtalya, 2’si Yunanistan, 1’i
Polonya) ve 1’i potansiyel aday ülke statüsünde bulunan Bosna Hersek’ten.
Programa aşağıdaki ülkelerden STK’lar koordinatör faydalanıcı veya eş-faydalanıcı olarak katılıyor.
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PROJENİN AMACI

İTALYA

Projenin amacı sürdürülebilir bir sivil toplum
diyaloğu aracılığıyla, birbiriyle bağlantılı çevre ve
sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanmak
üzere Avrupa Birliği’ne ve Türkiye ile İtalya’daki
genişleme sürecine olan güveni güçlendirmek
ve yenilemektir.
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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje özellikle, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında, AB’den
(İtalya ve Brüksel merkezli STK’lar ve AB kurumları) ve Türkiye’den
hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar arasında etkili sivil toplum
diyaloğunu iyileştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu
proje, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin getirdiği güçlükler ve
fırsatlar ile çevre konusundaki AB müktesebatı açısından Türkiye
ve İtalya’daki STK’lar arasında ikili paylaşımların ve uzun vadeli
iş birliğinin arttırılması; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve
faydalarına ilişkin farkındalık arttırma girişimlerinin desteklenmesi
ve iklim dostu ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki iyi
uygulamaların teşvik edilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda,
proje kapsamında, İzmir ve Roma’da 2 Açılış Töreni; STK, özel
sektör ve belediye temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımı
ile Roma ve İzmir’de STD Toplantıları; sürdürülebilir şehirler ve
sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, çevre etiği ve adaleti
konularında 20 İyi Uygulama Çalıştayı; Çalışma Ziyaretleri, Ağ
Oluşturma Ziyaretleri, İzmir ve Roma’da 2.500 kişinin katılımı
ile 2 çevre festivali düzenlenecektir. Ayrıca, İzmir’den 25 yerel
STK temsilcisinin İzleme Çalıştayında tartışacağı ve yatay
mevzuat, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma,
kimyasallar, gürültü, iklim değişikliği ve yedinci çevre eylem
programı dahil olmak üzere AB çevre müktesebatını analiz
eden bir İzleme Raporu, 10 Eğitim Modülü, Savunuculuk ve
Politika Teklifleri Belgesi hazırlanacak; İklim değişikliği alanında
AB iyi uygulamaları, sürdürülebilir şehirler ve kalkınma alanında
AB iyi uygulamaları, çevre kanunu ve doğal sermaye konulu ve
Türkiye – AB sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi amacıyla
önyargı ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi ve Türkiye’nin çevresel
kaygılar göz önünde bulundurulduğunda AB’ye katılımın önemi
ile ilgili 4 Animasyon Videosunun hazırlanacak, sürdürülebilir
kalkınma alanında AB İyi Uygulamaları El Kitabı oluşturulacak ve
projenin medyada yer alması sağlanacaktır.Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• İkili Paylaşım Faaliyetleri (STK’ların, hedeflenen İtalyan ve Türk
STK’larla toplantılar düzenlemesi)
• Farkındalık Arttırma Faaliyetleri (Hedef gruplar ve nihai
faydalanıcılara yönelik Bilgi ve İletişim Kampanyaları)
• Uzun Vadeli İşbirliği Faaliyetleri (Katılımcı STK’lar ve ilgili
paydaşlarla ağ oluşturma faaliyetleri ve takip niteliğinde
faaliyetler)
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Gedi̇z Deltası Bi̇rli̇kteliği

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

FOUNDATION TOUR DU VALAT / FRANSA

PROJE SÜRESİ

15 AY

PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

Projenin genel amacı, uluslararası düzeyde
öneme sahip sulak alanların korunması ile ilgili
olarak Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun
ve iyi uygulamalara ilişkin bilgi alışverişinin
geliştirilmesidir. Proje özellikle, Türkiye ve AB
arasında bilgi alışverişi ve diyalog yoluyla,
faydalanıcının ve paydaşlarının sulak alanların
izlenmesi ve rehabilitasyonu konusundaki
kapasitesini geliştirmeyi, yerel ve bölgesel
paydaşların Gediz Deltasının izlenmesi ve
rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalara katılımını
sağlamayı ve AB’deki iyi uygulamalar temelinde
izleme ve rehabilitasyon faaliyetlerini belirlemeyi
ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

HİBE TUTARI/

PROJENİN AMACI

DOĞA DERNEĞİ

124.360,45 AVRO / 154.197,70 AVRO
GEDİZ DELTASI (İZMİR) / TÜRKİYE
www.dogadernegi.org
SERDAR ÖZUSLU
serdar.ozuslu@dogadernegi.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Gediz Deltası, tüm Akdeniz Havzasındaki en geniş sulak
alanlardan biri olup Türkiye’nin en geniş alana sahip kıyı sulak
alanıdır. Proje, uluslararası düzeyde öneme sahip sulak alanların
korunmasına yönelik genel amacı doğrultusunda önemli
çıktılar oluşturacaktır. Proje kapsamında Gediz Deltasında 2
teknik çalıştay ve 2 saha çalışması gerçekleştirilecek; sulak
alan online portalı ve mobil uygulaması geliştirilecek; Gediz
Deltası İzleme Rehberi hazırlanacak; Gediz Deltasında izleme
eğitimleri düzenlenecek; 3 afiş ve 3 broşür hazırlanacak; Gediz
Deltası Festivali düzenlenecek; kısa bir film çekilecek; Gediz
Deltası Yönlendirme Komitesi kurulacak; projenin medyada
yer alması sağlanacak ve bir Kapanış Çalıştayı düzenlenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Su ve kıyı kuşlarının izlenmesine yönelik bir teknik çalıştayın
düzenlenmesi
• Su ve kıyı kuşlarının izlenmesine yönelik teknik saha
çalışması
• Tuzla rehabilitasyonuna yönelik bir teknik çalıştayın
düzenlenmesi
• Tuzla rehabilitasyonuna yönelik saha çalışmasının
gerçekleştirilmesi
• Sulak alan online portalı ve mobil uygulamasının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Gediz Deltası Yönlendirme Komitesinin kurulması
• Farkındalık oluşturma ve görünürlük materyallerinin
hazırlanması
• Medya aracılığıyla farkındalık oluşturma ve savunuculuk
• Gediz Deltası Festivali
• Fransa’da proje kapanış çalıştayı
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Doğa Ve Şehi̇rler

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

DOĞA KORUMA MERKEZİ VAKFI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROSITE / HOLLANDA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

Projenin amacı Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi
konusunda farkındalığı arttırmak için etkin bir
araç olarak şehirlerde doğa temelli çözümleri
ve yeşil altyapıyı sivil toplum diyaloğu yoluyla
desteklemektir.

195.976,28 AVRO / 217.751,42 AVRO
TÜRKİYE-ANKARA ve HOLLANDA - KUZEY
BRABANT BÖLGESİ
www.dkm.org.tr
YILDIRAY LISE
yildiray.lise@dkm.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve doğal
kaynakların sürdürülebilir yönetimi hayati bir öneme sahiptir.
Doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
ancak insanların, kurumların ve farklı disiplinlerin işbirliği
yapması ve ortak çaba göstermesiyle sağlanabilir. Dolasıyla,
projenin hedefleri arasında, Hollanda’nın deneyimleri aracılığıyla
Türkiye’de doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı konusundaki
bilgilendirme; şehirlerde doğa temelli çözümleri ve yeşil
altyapıyı desteklemek için çeşitli sektörlerden Türk paydaşlar
arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi; şehirlerde
doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı konusunda sürdürülebilir
ve uzun süreli bir işbirliği için Türkiye ve Hollanda’daki STK’lar
arasında ortak anlaşmaların imzalanması; Türkiye ve Hollanda’da
doğa temelli çözümler, yeşil altyapı ve Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemi konusunda farkındalık arttırılması yer almaktadır. Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Ankara’daki doğal ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin
bir haritasının çıkarılması ve değerlendirilmesi.
• Her iki ülkede çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar aracılığıyla,
Hollanda ve Türkiye arasında iyi uygulamaların ve deneyimlerin
paylaşılması.
• Türkiye için doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili bir
platformun kurulmasına yönelik toplantılar ve bir çalıştay.
• Türkiye ve Hollanda’da ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir
ve uzun süreli bir işbirliğine yönelik uluslararası bir platformun
kurulması ve ortak anlaşmaların yapılması amacıyla ağ kurma
ve lobi faaliyetleri.
• Hollanda ve Türkiye’nin “doğa ve şehirler” ile ilgili tecrübeleri
hakkında bir belgesel ve iki kısa filmin hazırlanması.
• Şehirlerde doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili
başvuru kaynaklarının hazırlanması.
• Hollanda’da, Türkiye’nin doğal değerleri ile ilgili bir serginin
düzenlenmesi.
• Ankara’da Şehirlerde Doğa Temelli Çözümler ve Yeşil Altyapı
ile ilgili uluslararası bir çalıştayın düzenlenmesi.
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Türki̇ye 2050 Hesaplayıcısı: AB Düşük Karbon Poli̇ti̇kası Aracının
Uygulanması Yoluyla İkli̇m Poli̇ti̇kası Di̇yaloğunun Geli̇ştirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

SOUTHEAST EUROPEAN CHANGE NETWORK
FOUNDATION

PROJENİN AMACI

BOSNA-HERSEK

Projenin amacı, AB İklim ve Enerji politikaları alanındaki ilgili aktörlerle diyalog içerisinde olan
STK’ların harekete geçirilmesi, güçlendirilmesi
ve profesyonelleştirilmesidir. Proje özellikle, AB
ve Batı Balkanlar’daki STK’ları, savunuculuk ve
politikaya katılım becerilerini ve uzmanlıklarını
AB politikaları ve katılım süreçlerine yönelik bilgi
ve iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla güçlendirebilecek koalisyonlar oluşturarak harekete
geçirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Böylelikle STK’ların enerji ve iklim politikası diyaloğu üzerindeki etkileri ve Paris Anlaşması ile
AB hedeflerinin uygulanması açısından atılabilecek adımlarla ilgili karar alma ve farkındalık
yaratma süreçleri üzerindeki etkileri artırılacaktır.
Bu amaçla, yerel, ulusal ve Avrupa düzeylerindeki diyalog için “katılımcı senaryo geliştirme”
araçları kullanılacaktır.

TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA
VAKFI (TEPAV) / TÜRKİYE
CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

PROJENİN UYGULAMA YERİ

15 AY
198.693,84 AVRO / 220.770,93 AVRO
TÜRKİYE (ANKARA, İZMİR/HATAY/ ZONGULDAK,
ÇANAKKALE, SİNOP)
AB (VİYANA/POTSDAM, BRÜKSEL)
BATI BALKANLAR (SARAYBOSNA/BELGRAD)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ww.seechangenetwork.org
ANA RANKOVIC
ana-fractal@seechangenet.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
2020 Hedeflerinin ve Düşük Karbon Yol Haritasının
geliştirilmesiyle birlikte AB ve üye devletleri; politika belirleyiciler,
özel sektör ve sivil toplum arasındaki üçlü diyalog yoluyla,
politika belirleyicilerin politika fırsatlarını değerlendirmesine
yönelik araçları araştırmaktadır. Bu bağlamda proje çıktıları,
enerji sektöründeki temel zorlukların açık ve makul bir biçimde
dile getirilmesine yönelik geliştirilmiş bir kapasite temelinde
STK’ların tanınırlık ve katılımın artırılmasını; Avrupa Komisyonu
Politika ve Direktifleri ile uyumlu, daha sürdürülebilir enerji
ve iklim politikaları için “en iyi uygulamaların” sunulmasını;
politika kararlarının vatandaşların yaşamları üzerindeki etkiye
dikkat çekilmesini; kilit karar alıcıların, daha sürdürülebilir
enerji ve iklim politikalarının önünü açan adımlar atacak
şekilde yönlendirilmesini amaçlayacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Eğitimler, çevrimiçi koçluk ve akran değerlendirme
toplantıları aracılığıyla “ortak bir yaklaşım” temelinde bilgi
paylaşımında bulunulması ve bir uygulama topluluğunun
oluşturulması
• AB ve Türkiye’deki kurum ve ağların belirlenmesi ve harekete
geçirilmesiyle STK’lar arasında diyalog ve ağ oluşturulması;
Batı Balkanlar’da temel model çalıştayı; Türkiye’de diyalog
etkinlikleri; AB’ye çalışma ziyareti; çevrimiçi mentörlük ve
işbirliği
• Yasal çerçevenin gözden geçirilmesi yoluyla politika
çerçevesinin analiz edilmesi, mevcut durum çalışmasının
yayınlanması, AB ve Türkiye’deki politika belirleyicilerle bir
araya gelinmesi
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Sıfir Karbon Noktası

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME, MESLEKİ EĞİTİM VE
GELİŞTİRME DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

Projenin amacı, bir karbon farkındalık noktası
oluşturarak Türkiye ve Almanya’dan sivil toplum
kuruluşları arasındaki sürdürülebilir diyaloğa
katkı sağlamaktır. Proje, Sıfır Karbon Noktasının
kurulması yoluyla Türkiye ve Almanya’daki STK’lar,
belediyeler, özel sektör, eğitim kurumları ve
çevre ile ilgili diğer paydaşlar arasında güçlü bir
bağ kurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde karşılıklı bilgi alışverişi
ve işbirliği için somut bir adım atılacaktır. Projenin
bir diğer amacı ise, AB üye devletlerinde uygulanan
çevre ve enerji politikalarının entegrasyonunun
önemi ve faydaları konusunda kamu farkındalığı
oluşturmaktır.

RENAC ENERGY & CLIMATE gGmbH
EGE ORMAN VAKFI / TÜRKİYE
12 AY
189407,77 AVRO / 210453,075 AVRO
İZMİR, EGE BÖLGESİ
www.hboder.org.tr
KADİR BiLGiLi
kadirbilgili@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sıfır Karbon Noktasının amacı, STK’lar arasındaki sürdürülebilir
diyalog aracılığıyla çevre ve enerji konusunda somut bir
adım atılarak halk düzeyinde farkındalık arttırılmasıdır. İki
taraflı bilgi, tecrübe ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde en iyi uygulamalarla ilgili diyalog sonucunda
kurulacak Sıfır Karbon Noktasıyla (ZCP), çevre ve enerji,
düşük karbonlu şehirleşme, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir
kalkınma alanlarında örnek bir çalışma gerçekleştirilmiş
olacaktır. Bu nokta, enerji sektöründeki bileşenlerin günlük
hayata adaptasyonu ile ilgili iyi uygulama örnekleriyle
sera gazı emisyonunun azaltılmasına ve doğal kaynakların
verimli kullanılmasına katkıda bulunacak faaliyetlerin
yerinde gözlemlerinin sunulacağı, atık yönetiminde kapasite
gelişimini hedefleyen bir merkez olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır
• Almanya’ya çalışma ziyareti
• Sıfır Karbon Noktasının kurulacağı sahanın belirlenmesi
• Sıfır Karbon Noktasının kurulması için gerekli teknik
ekipmanın satın alımı
• Yenilenebilir enerji sistemleri bileşenlerinin tesis edilmesi
• Eş-faydalanıcının kendi ülkesinde düzenleyeceği çalıştaya
katılım ve “Wildpoldsried” kasabasına çalışma ziyareti
• Eğitim materyallerinin ve görsel araçların hazırlanması ve
eğitim bölümü için gerekli ekipmanın sağlanması
• Karbon ve su ayak izi hesaplama araçlarının geliştirilmesi
• Tanıtım kitapçıkları, roll-up, bayrak, görsel ve basılı medya
reklamları gibi görsel materyallerin hazırlanması
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Apollo’dan Athena’ya Anti̇k Kentler Ve Endemi̇k Çi̇çek
ANTALYA ORKİDELERİNİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KORUMA DERNEĞİ

Projenin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki STK’lar
arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu
geliştirilmesi, iyi uygulamaların sergilenmesi
ve pilot düzeyde uygulanmasıdır. Projenin
özel amacı, Türk ve Yunan STK’ları arasındaki
ortak inisiyatiflerin güçlendirilmesi; STK’ların
kapasitesinin geliştirilmesi ve AB’nin sivil katılım
konusundaki müktesebatının tanıtılması; Türkiye
ve Yunanistan’daki STK’lar arasında sürdürülebilir
bir ağ kurulması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemi ve faydalarına ilişkin inisiyatiflerle ilgili
farkındalığın arttırılmasıdır.

TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

HELLENIC SOCIETY for the PROTECTION of
NATURE / YUNANİSTAN
15 AY
129.959,31 AVRO / 146.979,54 AVRO
ANTALYA / TÜRKİYE – ATİNA / YUNANİSTAN
www.antok.org.tr
İSMAIL GÖKHAN DENIZ
igdeniz@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Arkeolojik alanlar önemli ve çoğunlukla endemik ve/veya
nadir görülen yerel çiçek türlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Bu türler, etraftaki yapılaşmış alanlara kıyasla korumalı olduğu
için bu alanlarda yaşamaktadır. Endemik türlere ev sahipliği
yapan Antalya - Side ve Atina Akropolis Tepesi bu alanlar
arasındadır. Akropolis ve Side’nin arkeolojik alanlarında çok
özel ve önemli bir doğal miras bulunmaktadır; bu miras, iki
ülke arasındaki sivil toplum diyaloğu açısından bir fırsat olup
kardeşliğin de sembolüdür. Bu anlamda, projenin çıktıları,
sürdürülebilir kalkınma için paydaşlar arasında işbirliği; yerel
düzeydeki STK’ların bilimsel ve idari kapasitelerinin arttırılması;
yerel çevrenin daha iyi korunması; halkın farkındalık ve bilgi
düzeyinin arttırılması; paydaşların çevrenin ve kültürel mirasın
korunmasına katılımının arttırılması; arkeolojik alanlarda
tehdit altındaki yerel çiçek türlerinin izlenmesine yönelik
ortak metodoloji geliştirilmesi; arkeolojik alanlarda yerel çiçek
türlerinin daha iyi korunması için yönetim uygulamalarına
ilişkin tavsiyeleri hedefleyecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Arkeolojik alanlarda yerel çiçek türlerinin yönetimine ilişkin
uygulamalı politika ve metodolojiler üzerine karşılaştırmalı
araştırma
• Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin izlenmesine yönelik
ortak metodolojiler hazırlanması
• Ortak çevre politika belgeleri ve protokoller hazırlanması ve
uygulanması
• Arkeolojik alanların yönetimi ve korunması sürecine dahil
olan tüm paydaşlarla bir ağ oluşturulması
• Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin sınıflandırılmasına
yönelik teknik kılavuzlar
• Bilgilendirici “Sanal Bahçe” uygulaması
• Çevre eğitimi materyali tasarlanması ve üretimi
• Arkeologlar, turist rehberleri ve ilgili paydaşlara yönelik
eğitimler
• Yunanistan’a Çalışma Ziyareti
• Farkındalık arttırma ve tanıtım kampanyası
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Elektri̇k Sektöründe Sf6 Kullanımı Doğrultusunda İkli̇m
Faali̇yeti
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ATIK VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF HUMAN
BEING AND ENVIRONMENT FOR A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE WORLD- ECOM
ROMANYA
ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

199.320,78 AVRO / 221.467,53 AVRO
TÜRKİYE (ANKARA - KOCAELİ), ROMANYA
(KÖSTENCE)
www.agedtr.com
ECE ARDA
ecearda@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sektörde yönetim, izleme ve geri dönüşüm uzmanlığı ve AB
deneyimi talebi bulunduğundan, elektrik sektöründe kullanılan
SF6’nın geri dönüşümüne odaklanmak son derece önemlidir. Katılım
sürecine katkıda bulunan bu proje, eğitim, izleme, yönetim ve geri
dönüşüm süreçlerinde mevzuatın uygulanmasına yönelik öneriler
sunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu projenin çıktıları arasında,
AB Üye Devletleriyle gelişmiş, güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog
yoluyla elektrik sektöründe SF6 gazının yeni mevzuata uygun geri
dönüşümü/yönetimi konusunda bir çerçeve oluşturmak ve elektrik
endüstrisinde SF6 gazı ile ilgili kişilere, STK’lara ve STK üyelerine AB
standartlarına uygun eğitimler vermek yer alacaktır. Belirtilen çıktıların
elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• AB ve Türkiye’deki mevzuat, standart ve istatistikler hakkında
masa başı çalışması ve karşılaştırma
• Masa başı çalışmaların desteklenmesi ve ağ oluşturulması için eşfaydalanıcı ülkeye bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi
• Taslak uygulama tavsiyesi raporunun hazırlanması için bir çalışma
grubunun oluşturulması
• Yerel ve ulusal politika belirleyicilerle 2 toplantının yapılması
• Taslak raporun hazırlanması ve (devlet kurumlarına) sunulması
• AB ve Türkiye’den ilgili STK’ların ve STK üyelerinin katılımıyla bir
komisyonun kurulması
• Paydaşlar için bir Bilgilendirme Konferansının Düzenlenmesi
• Bir AB F-Gaz Geri Dönüşüm Tesisine Çalışma Ziyaretinde
Bulunulması
• Teknik ve politika ile ilgili temel referans materyallerinin tercüme
edilerek dağıtılması
• STK’lara ve geri dönüşüm şirketlerinin temsilcilerinde SF6 gazı
hakkındaki AB standartları konusunda eğitim verilmesi
• İlgili çalışanlara, SF6 gazının kullanılması/izlenmesi konusunda
eğitim verilmesi
• Karbon ayak izi hakkında kamu farkındalığını artırmaya yönelik
seminer düzenlenmesi
• 3 yıllık bir diyalog stratejisi raporunun hazırlanması
• Etki Değerlendirme Raporu
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Projenin amacı, SF6 gazının yönetimi, izlenmesi
ve geri dönüşümünü standart hale getirmek için
Türkiye ve AB arasında işbirliği ve sürdürülebilir
bir diyalog oluşturmak ve STK’ların sürece daha
fazla dahil edilmesi yoluyla AB’ye katılım sürecine
katkıda bulunmaktır. Proje, özellikle karşılıklı bilgi
alışverişi ve işbirliği yoluyla elektrik sektöründe
SF6 gazının, F-gazları ile ilgili yeni mevzuata
uygun geri dönüşümü/yönetimi konusunda bir
çerçeve oluşturmayı ve elektrik endüstrisinde SF6
gazı ile ilgili kişilere, STK’lara ve STK üyelerine AB
standartlarına uygun eğitimler vererek farkındalık
arttırmayı amaçlamaktadır.

Türki̇ye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇:
Veri̇mli̇li̇k, Ri̇skler Ve Kırılganlıklar
AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (ASÜD)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

IBLF GLOBAL (IBLF) / BİRLEŞİK KRALLIK
WATER FOOTPRINT NETWORK 2.0 (WFN)
HOLLANDA
İKLİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (IAD)
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

Projenin amacı, Türkiye’deki sütçülük sektörünün
su ile ilgili risklere karşı güçlendirilmesidir.
Diyalog projesi kapsamında Birleşik Krallık’tan
ve Hollanda’dan ortaklar ile yalnızca çiftlik/
tesis düzeyindeki tedbirlerle ilgili değil, ortak
ülkelerdeki politika, teşvik ve düzenlemelerle de
ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır. Ortak ülkelerden
paydaşlar arasında kooperatifler, ilgili kamu
kurumlarından uzmanlar ve sektörden kuruluşlar
yer alacaktır. Bu sayede, farklı düzeylerde bilgi
ve deneyim paylaşımı arttırılacaktır. Eğitimler ve
belirlenen tesislerde gerçekleştirilecek yerinde
incelemeler ile yerel paydaşlar için (çiftçiler ve süt
ürünleri tesisleri) örnek çalışmalar geliştirilecektir.

188.408,07 AVRO / 209.342,3 AVRO
TÜRKİYE; ANKARA, İZMİR; BİRLEŞİK KRALLIK;
LONDRA; HOLLANDA; BRABANT, OVERIJSEL
www.asuder.org.tr
ANIL BAYÜLKER
anilbayulker@asuder.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sütçülük, tüm üretim zinciri itibariyle su ve iklimden ayrı
düşünülemez. Bu durum, sütçülüğü tüm ticari sektörler
arasında su konusunda en hassas sektörlerden biri haline
getirmektedir. Süt ve süt ürünleri üretimi, küresel ve ulusal
düzeyde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu amaçla,
proje çıktıları ile sütçülük sektöründe ve politika belirleyiciler
nezdinde su ile ilgili riskler hakkında farkındalığın arttırılması;
ileride gerçekleştirilecek çalışmalar, ölçümler ve kıyaslamalar
için “sütçülük sektöründe su kullanımına” ilişkin mevcut
durum çalışmasının gerçekleştirilmesi; su ile ilgili risklere karşı
sütçülük sektörünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Proje internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer
görünürlük materyalleri
• Türkiye’de sütçülük sektöründeki mevcut su kullanımının
analizi
• Sütçülük sektörünün kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve
haritalandırılması
• Karşılaştırma raporunun hazırlanması
• Ankara’da ve İzmir’de Eğitim ve Çalıştaylar
• Birleşik Krallık’a çalışma ziyaretleri
• Hollanda’ya çalışma ziyareti ve medya bilgilendirmesi
• Politika belgesinin hazırlanması
• Basılı ve çevrimiçi bir kılavuz
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KatIlImcI Nehi̇r Havza Yönetİmi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TEMA VAKFI
TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

BUREAU EUROPÉEN DE L'ENVIRONNEMENT
EŞ FAYDALANICI(LAR)

BELÇİKA
ZELENA AKCIJA / FRIENDS of the EARTH CROTIA
HIRVATİSTAN

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

15 AY
177.731,32 AVRO / 197.479,24 AVRO
TÜRKİYE,25 NEHİR HAVZASI, İSTANBUL;
HIRVATİSTAN-ZAGREB; BELÇİKA-BRÜKSEL
www.tema.org.tr
FERHAT TAZE
ferhat.taze@tema.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Su, tüm ekosistemlerin işlevselliği ve insanların varlığı için olmazsa
olmazdır ve Türkiye yakın zamanda su kıtlığı yaşayan bir ülke
haline gelme riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, sürdürülebilir
su yönetimi bireysel düzeyden havza temelli yönetim düzeyine
kadar tüm seviyelerde bir öncelik olmalıdır. Durumu iyileştirmek
üzere proje çıktıları, çok yönlü bir bakış açısıyla havza koruma
ve yönetim modelinin uygulamaya konması; TEMA temsilcileri,
STK’lar ve yerel halkın kapasitesinin yerel düzeyde suya ilişkin
tehditler, NHYP’ler ve SÇD’ye halkın katılımı konusunda
geliştirilmesi; örnek olay incelemeleri ile NHYP’lere yönelik
eğitimler verilmesi; iyi uygulamalara ilişkin raporlar hazırlanması
ve uzmanlık aktarımı; STK’lar ve Su Yönetimi GM arasındaki
diyaloğun geliştirilmesi; TEMA’nın taslak Su Kanunun revizyonu
ve sunumu; TEMA Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritasının
güncellenmesi; yerel düzeyde faaliyetler ve sosyal medya
kampanyaları düzenlenmesi ve medya ilgisinin sağlanmasına
odaklanacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• TEMA ve Friends of the Earth Croatia’nın (FoE) katılımıyla EEB
Çalışma Grubu Toplantısı
• Paydaşların haritalandırılması ve ziyaretler
• STK’lara NHYP ve SÇD konusunda eğitim verilmesi
• Web seminerleri
• Zagreb yakınlarında nehir havzası çalışma ziyareti
• Zelena akcija/ Friends of the Earth Croatia tarafından uzmanlık
aktarımı raporu hazırlanması
• Avrupa Çevre Ajansı (EEB) tarafından halkın SÇD uygulamasına
katılımına ilişkin iyi uygulamalar raporu hazırlanması
• Ortaklar arasında çevrimiçi iletişim, Ankara’da ara dönem
İzleme ve Değerlendirme toplantısı
• Kamu görevlileri ve STK’larla Su Diyaloğu toplantıları
• İstanbul’da TEMA Saha Koordinasyon Toplantısında su
çalıştayları
• Proje koordinatörü ve Avrupa Komisyonu arasında Türkiye ve
Su Diyaloğu toplantıları
• İletişim ve farkındalık arttırma faaliyetleri
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Projenin amacı, yerel halk ve STK’ların suyun
korunmasına yönelik kapasitelerini arttırmak,
NHYP’lere (Nehir Havza Yönetim Planı) katılımlarını
güçlendirmek ve yerel/ulusal düzeyde kamu
kurumları ve yerel paydaşlar arasındaki diyaloğu
geliştirmektir. Bu temelde, Türkiye’nin su kaynakları
AB 27. Fasıl (Çevre) kapsamında alınan su politikası
tedbirleri doğrultusunda iyi bir şekilde korunacak
ve yönetilecektir.

2018 Avrupa İslamofobi̇ Raporu

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

SETA VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

LEOPARD WEISS INSTITUTE FOR THE STUDY OF
CONTEMPORARY MUSLIM LIFE AND THOUGHT /
AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ

13 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

126,951.81 AVRO / 141.057,57 AVRO
ANKARA/TÜRKİYE
www.setav.org
ENES BAYRAKLI
bayrakli@tau.edu.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Somut çıktılar doğrultusunda hem projenin özel hedefi olan
Avrupa’da İslamofobiye ilişkin güncel verilerin toplanması
ve paylaşılması sağlanacak hem de İslamofobi konusunda
STK’lar ile paydaşlar arasındaki iş birliği platformu
geliştirilecek ve iyileştirilecektir. Sonuç olarak bu eylemlerle,
Avrupa’dan ve ulusal düzeyden temsilciler, akademisyenler,
gazeteciler, aktivistler ve genel halk arasında İslamofobiye
yönelik farkındalık arttırılmasının yolu açılacaktır. İslamofobiye
ilişkin kitapların yayınlanması ve paylaşılmasının ötesinde,
Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı ile proje, uluslararası
düzeyde 7 panel, 2 etkileşimli çalıştay düzenleyecek, kısa
klipler çekecek, AİR web sitesini yeniden tasarlayacak ve
tüm projenin en dikkat çeken sonuçlarını kısaca derleyen bir
kitapçık yayınlayacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• “2018 Avrupa İslamofobi Raporu (AİR)” yayınlanması ve
dağıtımı
• “Avrupa’da
İslamofobi
ile
Mücadele”
panelleri
düzenlenmesi
• Diyalog Çalıştayları: “İslamofobiye karşı Ortak Eylem”
• E-infografikler: “Sayılarla İslamofobi”
• Sosyal Medya Aktiviteleri
• AİR web sitesinin yeniden tasarlanması
• Kısa klipler: “İslamofobi, Avrupa Demokrasileri için tehdit”
• Proje sonuçları ve perspektifine ilişkin Nihai Kitapçığın
yayınlanması
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Projenin amacı, Avrupa’da İslamofobiye ilişkin
farkındalık arttırma yoluyla, Avrupa ve Türkiye sivil
toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine
katkı sağlamaktır. Avrupa’da Müslümanlara
yönelik yanlış kanılar, ön yargılar, ırkçılık ve nefret
suçlarının irdelenmesi yoluyla “2018 Avrupa
İslamofobi Raporu ” AB-Türkiye ilişkilerinin
geliştirilmesini ve Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin
gayretlerini desteklemektedir. Proje, Türkiye ve
Avrupa toplumları arasında daha güçlü bir bağ
kurulmasına ve dayanışma sağlanmasına katkı
sunmayı amaçlamaktadır.

Türki̇ye ve AB’de Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarının
Çokkültürlülük Yaklaşımının Geli̇şti̇ri̇lmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

YAŞAMA DAİR VAKIF
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITÉ ET
ECHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT (AMSED)
FRANSA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

161.095,13 AVRO / 178.994,59 AVRO
TÜRKİYE, FRANSA
www.yada.org.tr
RÜMEYSA ÇAMDERELI ERDOĞDU
camdereli@yada.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Farklı etnik, dini ve kültürel gruplar arasındaki diyalog eksikliği
hem Türkiye hem de AB için önemli bir sorundur. Bu konunun
iki bölgede de yoğun şekilde gündeme gelmesinden dolayı,
projenin çıktıları, Türkiye ve Fransa’da farklı etnik, dini ve
kültürel kimlikler arasında diyalog kurulmasına ilişkin deneyim
ve bilginin derlenmesi ve raporlanması; STK’ların diyalog
kapasitesinin arttırılması; proje kapsamında atılan adımların
sürdürülebilirliği için Türkiye ve Avrupa’da toplumun farklı
kesimleri ile diyalog kurulması üzerine çalışan STK’lardan
oluşan kapsayıcı ve kapsamlı bir çevrimiçi ağ kurulmasına
odaklanacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Mevcut Durum Haritası
• Sorun analizinin yapılabilmesi için bir temel bilgi notu
hazırlanması
• Diyalog “Arama Çalıştayları”
• Çalışma Ziyaretleri
• Tanıtım etkinlikleri
• Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı için Çevrimiçi Platform
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Projenin amacı, farklı temellere sahip, etnik, dini ve
kültürel kimlikler üzerine çalışan STK’ların bir araya
getirilmesi ve çok kültürlülük metodolojilerini
birbirleriyle
paylaşmalarının
sağlanmasıdır.
Diğer bir deyişle, Türkiye ve AB’den STK’lar
arasındaki diyalog desteklenerek demokrasinin
çok kültürlülük temelinde inşası uygulamalarına
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin
özel amacı, çok kültürlülük uygulamalarına
ilişkin mevcut deneyim ve bilgilerin sivil toplum
yaklaşım ve faaliyetleri açısından derlenmesi ve
haritalandırılması, bu ortak bilginin ilgili taraflarla
paylaşılmasıdır. Ayrıca, demokratik ve çok kültürlü
bir toplum inşa etmek üzere, Fransa ve Türkiye
arasında deneyim paylaşımı sağlanarak farklı etnik,
dini ve kültürel kimlik gruplarıyla çalışan STK’ların
etki kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Dezavantajlı Gruplar için Yeni̇ Bi̇r Di̇yalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANADOLU İLETİŞİM VE EĞİTİM DERNEĞİ (ANILDER)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI (COPE) / İTALYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

165.761,19 AVRO / 184.179,10 AVRO
TÜRKİYE-ANKARA VE İTALYA-KATANYA
www.anilder.org
MEDINE HÜLYA ÖĞÜT
aid.bilgi@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikalara ve faaliyetlere
odaklanan sürdürülebilir bir diyalog ve işbirliği geliştirilmesi
için projenin çıktıları doğrultusunda, ANILDER ve COPE
arasında etkin ve sürdürülebilir bir diyalog oluşturulacaktır:
ANILDER ve COPE’un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,
ortaklar arasında bilgi ve beceri alışverişi, Avrupa, İtalya
ve Türkiye’deki dezavantajlı gruplar hakkındaki sosyal
politikaların incelenmesi ve raporlanması; Türk toplumunun,
AB üyeliğiyle sosyal politikalarda sağlanacak gelişme fırsatları
konusunda farkındalığının arttırılması; 19. Fasıl-Sosyal
Politika ve İstihdam konusundaki katılım müzakereleri için
STK’ların tavsiye ve ihtiyaçlarının ele alınması; paydaşların,
AB’nin mali ve teknik destekleri hakkında bilgilendirilmesi;
60 dezavantajlı çocuk için bir pilot faaliyetin uygulanması,
sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması; devlet
koruması altında olan çocuklar veya mülteci çocuklara yönelik
gelecekteki faaliyetlerin başarısının artırılması.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapasite Geliştirme Eğitimleri
İtalya’da Eğiticilerin Eğitimi
Dezavantajlı Çocuklar İçin Pilot Eylem
ANILDER’de Görevlendirme
Paydaşlarla iletişim
AB, İtalya ve Türkiye’deki Sosyal Politikaların Analizi
Pilot Eylem Raporu (edinilen dersler)
Çalıştay ve Kapanış Konferansı
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PROJENİN AMACI
Projenin genel amacı, “dezavantajlı gruplara
yönelik sosyal politikalara ve faaliyetlere odaklanan
sürdürülebilir bir diyaloğun ve işbirliğinin
geliştirilmesi”dir. Proje özellikle, “dezavantajlı
çocuklar için ortak eylemler yoluyla ANILDER
ve COPE arasında sürdürülebilir ve başarılı bir
işbirliği oluşturmayı” ve “Avrupa, İtalya ve Türkiye
sosyal politikaları, mevzuatları ve uygulamaları
konusunda bilgi alışverişinde bulunmayı; Türk
ve İtalyan halklarının, Türkiye’nin AB üyeliğinin
faydaları konusunda farkındalıklarını arttırmayı”
amaçlamaktadır.

Kadın Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇ği̇ni̇n Geli̇ştirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANKARA ERZİNCANLI SANAYİCI VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROPEAN ACADEMY OF THE REGIONS / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI
Projenin amaçları, Türkiye
arasında kadın girişimciliği
paylaşımı ve işbirliğini yerel
arttırmak ve Türkiye’nin AB
ve önemini tanıtmaktır.

176.696,96 AVRO / 196.329,96 AVRO
TÜRKİYE: ERZİNCAN, BAYBURT, ANKARA;
BELÇİKA: BRÜKSEL
www.ersiadankara.com
TURGAY BATUR
ersiadankara@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kadın girişimci sayısı Türkiye
ortalamasının altında olmakla birlikte, TÜİK 2014 verilerine
göre, Erzincan Türkiye’de en düşük kadın girişimci oranına
sahip on ilden biridir. Bu nedenle, Erzincan’daki durumu analiz
ettikten ve farklı sivil toplum kuruluşları, iş dernekleri, kamu
kurumları ve ilgili Bakanlıklarla yapılan istişarelerin ardından,
ERSİAD, sorunu ele almak için harekete geçmeye ve bir proje
başlatmaya karar vermiştir. Projenin çıktıları; Erzincan ve TRA
1 Bölgesindeki kadınların kapasitelerinin geliştirilmesi, TRA1
Bölgesinde kadın girişimciliğine ilişkin AB bağlamı hakkında
farkındalık ve bilgi düzeyinin arttırılması, Türkiye ve AB’de
kadın girişimciliği ve kadınların sosyal ve ekonomik katılımı
alanında bölgesel politikaların uygulanması konusunda faaliyet
yürüten STK’lar ve ilgili kamu kurumları (Bölgesel Kalkınma
Ajansları, ilgili Bakanlıklar) arasında iki taraflı ve sürdürülebilir
bilgi paylaşımı ve işbirliğinin kolaylaştırılması ve arttırılması
olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Brüksel’e çalışma ziyareti
• Kadın Girişimciliğine ilişkin Çalıştaylar (2)
• Kadın Girişimciliğine ilişkin bir Mevcut Durum (Baseline)
Araştırması
• Kadın Girişimcilerle Toplantı
• Kadın Girişimciliği konusunda Eğitimler (3)
• Kadın Girişimciliği Rehberi Hazırlanması
• Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri
• Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Toplantı
• İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
• Eğitim katılımcılarının Ankara ve İstanbul Ziyaretleri
16

ve AB’deki STK’lar
alanındaki ikili bilgi
ve bölgesel düzeyde
üyeliğinin faydalarını

YENİDEN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE CULTURE “IL VERGANTE” / İTALYA
CRIME PREVENTION FUND / BULGARİSTAN
15 AY
161.374,72 AVRO / 179.305,25 AVRO
TÜRKİYE (KONYA, İSTANBUL), BULGARİSTAN, İTALYA
www.tcyov.org
NEVIN ÖZGÜN
nevin@tcyov.org
iletisim@tcyov.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, suçla ilişkilenmiş gençlere (15-21 yaş) özel olarak
geliştirilmiştir. Türkiye’de 12 yaşın üzerinde olan ve suça
karışan çocuklar adli süreçlere dahil olmaktadır. Mevcut durumunun iyileştirilmesi için proje çıktıları arasında şunlar yer
alacaktır; suçla ilişkilenmiş 20 gencin istihdam edilmesi, 32
gence psikososyal, mesleki ve adli hususlarda mentörlük
desteği verilmesi, 20 mentörün mentörlük kapasitesinin
geliştirilmesi, STK’lar arasında istihdam ve sosyal uyum konularında farkındalığın arttırılması, çocuk adalet sistemine ilişkin sosyal politikalar üzerine bir rapor hazırlanması, TÇYÖV
bünyesinde bir destek biriminin kurulması, hedeflenen
gençlerin yeniden suç işleme eğilimlerinin azaltılması, politika belirleyicilere bir politika belgesinin sunulması, Avrupa’nın
bu alandaki iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması, çocuk
adalet sisteminde faaliyet gösteren kurumların ve aktörlerin
arasında güçlü bir diyaloğun oluşturulması ve başvuru sahibi
kurumun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Araştırma Çalışma Planı (Mülakatlar, anketler, literatür
taraması, odak grup toplantıları, ulusal rapor)
• Eğitim Çalışma Planı (Mentör eğitimleri, kitapçık hazırlama,
Bulgaristan ve İtalya’ya çalışma ziyaretleri)
• Uygulama ve Etki Analizi Çalışma Planı, Mentörlük
Uygulamaları, Birim destekleri (farkındalık toplantıları,
istihdam edilebilirlik faaliyetleri)
• Tanıtım ve Halkla İlişkiler çalışma planı (Film, Proje Kitabı,
Kapanış Konferansı)
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Projenin amacı, Türkiye ve AB Sivil Toplum Kuruluşları
arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde
karşılıklı bilgi alışverişini ve işbirliğini geliştirmektir.
Proje, suçla ilişkilenmiş gençlere yönelik sosyal
uyum ve istihdam araçlarının geliştirilmesi için
çocuk adaleti sistemi konusunda çalışan STK’lar
arasında yapılandırılmış bir diyalog oluşturarak
bu amaca katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje
kapsamında, suçla ilişkilenmiş gençlere sosyal ve
adli destek sağlanması hedeflenmektedir. Sosyal
destek; psikososyal danışmanlık, istihdama yönelik
sosyal uyum ve eğitim sistemine yeniden katılım
şeklinde tanımlanabilir.

Beni Fark Et !

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

İLGİ OTİZM DERNEĞİ
TÜRKİYE
BHRG FOUNDATION / MACARİSTAN
RATA O.Z. / SLOVAKYA
15 AY
142.137,09 AVRO / 157.930,10 AVRO
TÜRKİYE – ANKARA, MACARİSTAN – BUDAPEŞTE,
SLOVAKYA –BRATİSLAVA
www.ilgiotizmdernegi.com
ÖZGÜN EREN
ozgun.eren@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar arasında OSB’nin erken
tanısına ilişkin farkındalık eksikliği, OSB’den etkilenme
eğilimindeki çocukların erken aşamalarda fark edilememesi
ve klinik muayene/özel eğitime yönlendirilememesi, bu
projenin temel aldığı noktalardır. Proje çıktıları, STK’ların
erken müdahaleye yönelik eğitim yaklaşımları ile ilgili bilgi ve
deneyimlerinin arttırılmasını; okul öncesi eğitim çalışanlarına
yönelik bir eğitim programı hazırlanmasını; eğitim alanında
çalışanlar ve aileler arasında OSB’ye erken müdahale
konusunda farkındalık geliştirilmesini; okul öncesi eğitim
çalışanlarının OSB göstergelerinin fark edilmesi konusunda
eğitim almasını; çevrimiçi eğitim sunmak üzere bir çevrimiçi
platform kurulmasını ve faydalanıcıların proje yönetim
kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Çalışma ziyareti (bilgi ve deneyim paylaşımı)
• Okul öncesi eğitim çalışanlarına yönelik bir eğitim
programı hazırlanması
• Bu alanda çalışan kişiler ve ailelere yönelik farkındalık
arttırma faaliyetleri
• Pilot öğretmen eğitimleri
• Çevrimiçi platform hazırlanması
• Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri
• İzleme ve değerlendirme
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Projenin amacı, Avrupalı STK’larla işbirliği
arttırılarak Otizm Spektrum Bozukluklarının
(OSB) erken tanı ve tedavisine yönelik eğitim
mekanizmaları ve yaklaşımların geliştirilmesidir.
Projenin özel amacı, OSB’nin erken çocukluk ve okul
öncesi dönemde erken tanı ve tedavisi hakkında
eğitimciler ve ailelerin farkındalığının arttırılması
konusunda deneyim paylaşımının sağlanması,
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar için
uygun araçlar kullanılmaya başlanması amacıyla
bilgi ve yeterlilik edinmek üzere eğitimciler
arasında etkileşimin desteklenmesi ve erken
tedaviye yönelik daha iyi eğitim yaklaşımlarının
kararlaştırılması ve iyi uygulamaların aktarımı
amacıyla, Avrupalı eş faydalanıcı kuruluşlarla bilgi
ve deneyim paylaşımının sağlanmasıdır.

Yaşlılar İçi̇n Si̇vi̇l Toplum Örgütleri̇ Arasında İşbi̇rliği

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI
İTALYA

PROJENİN AMACI

SOSYAL POLİTİKA VE KALKINMA DERNEĞİ
TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)

Projenin amacı, Türkiye’den ve Avrupa
Birliği’nden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki
işbirliğini güçlendirmektir. Projenin özel amacı,
Türkiye ve İtalya’da yaşlılarla ilgili faaliyet
gösteren STK’lar arasında iki taraflı bilgi
paylaşımı ve işbirliğini arttırmaktır.

AUSER- ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE
DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA-ONLUS
İTALYA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

15 AY
167.200,2 AVRO / 196.706,114 AVRO
İTALYA (ROMA ve MARCHE BÖLGESİ) / TÜRKİYE
(ANKARA, İSTANBUL, İZMİR)
www.fondazionebrodolini.it

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’de yaşlanmakta olan nüfus gittikçe artmakta ve İtalya’da
birkaç yıldır devam eden eğilimi takip etmektedir. Her iki ülkede
de kamu sektörünün sunduğu bakım hizmetlerinin dağınık olması
nedeniyle STK’ların daha önemli ve daha iyi bir rol üstlenmesi
gerekmektedir. STK’lar arasındaki diyalog, bilgi/iyi uygulama
paylaşımını sağlayacak ve yaşlıların sosyal katılımı alanında uzun
dönemli işbirliğinin önünü açacaktır. Bu nedenle, proje çıktıları
ile AB ve Türkiye’den STK’lar arasında uzun soluklu bir diyalogun
oluşturulması ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri / aktif katılım
alanında çalışan Türk STK’ların güçlendirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik politika ve hizmetleri
düzenleyen sistemin karşılaştırmalı analizi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlıların aktif yaşlanması/yaşam kalitesinin
arttırılması alanında iyi uygulamaların derlenmesi
• Türkiye ve İtalya’da yaşlılara ilişkin mevcut durumun
değerlendirilmesi, STK’lar tarafından yürütülen faaliyetlerin
değerlendirilmesi ve iyi uygulamaların incelenmesi” konulu 2
ülke raporu hazırlanması
• İtalya ve Türkiye’de 2 çalıştay düzenlenmesi
• Yaşlılara destek alanında faaliyet gösteren Türk STK’ların
seçilmesi ve Eğitim İhtiyaç Analizi
• Yaşlılara İlişkin Mevcut Durum; Türkiye ve AB bağlamında
Politika Geliştirme, Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Metodolojisi
konularında (3 adet) 2 günlük eğitim düzenlenmesi
• İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlenmesi
• İletişim planı ve iletişim araç kiti tasarlanması
• Yaşlılara yönelik içerme konusunda STK’ların rolü ve yenilikçi
yaklaşımlar hakkında bir uluslararası konferans düzenlenmesi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmet veren STK’lar
arasında iyi uygulamalar-projelere ilişkin akran inceleme
toplantları düzenlenmesi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik bakım hizmetlerine ilişkin
politika tavsiyeleri hazırlanması
• Uzun dönem işbirliğine yönelik bir ağ oluşturulması
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İş Yaşamında Kadın Statüsünün Güçlendi̇ri̇lmesİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

İZMİR İŞ KADINLAR DERNEĞİ (İZİKAD)

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIATION OF FEDERATIONS AND
ASSOCIATIONS OF BUSINESSWOMAN FROM THE
MEDITERRANEAN (AFAEMME) / İSPANYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

96.389,12 AVRO /107.099,0235 AVRO
TÜRKİYE- İZMİR, İSPANYA- BARSELONA
www.izikad.org
CANAN ÖZTÜRK
cananozturk.eu@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişiklikler, kadınların ev
içindeki rollerinin ötesinde, ekonomik faaliyetlere daha fazla
katılmalarına yönelik fırsatlar yaratmış ve “ücretli kadın emeği”
kavramının oluşmasını sağlamıştır. Ücretli kadın emeği, kadın
toplumda görünür olduğunda ve her alanda eşit olduğunda
etkili olan bir kavramdır. Günümüzde ülkelerin, kadınların iş
gücü piyasasına katılımı olmadan dengeli ve sürdürülebilir
bir kalkınmaya ulaşamadığı görülmektedir. Bu gerçekler bu
projenin geliştirilmesinin önünü açmıştır ve proje çıktıları,
Türkiye ve İspanya arasında iş yaşamında kadın statüsüne
ilişkin sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu kurulması;
AB’nin kadın ve erkek istihdamı politikalarına (19. Fasıl:
sosyal politika ve istihdam) yönelik farkındalığın arttırılması;
iş yaşamına katılım oranı açısından kadın ve erkekler
arasındaki farkın azaltılması; kadınların üst düzey yönetimde
temsil düzeyinin arttırılması; Türkiye’deki kadınların çalışma
koşullarının iyileştirilmesi (kadınlar için daha iyi iş imkanları
ve ücretler, standart dışı işlerde çalışma koşulları, sosyal
güvenlik, sağlık ve güvenlik, aile ihtiyaçlarına saygılı iş yeri
koşulları, mesleklerde ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi)
olacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Eğitim Faaliyetleri (“Liderlik Gelişim Programı” Eğitimleri;
“Okulları Kızlar Yönetiyor” Eğitimleri.)
• Toplantı Faaliyetleri (Proje Açılış ve Kapanış Toplantıları;
“İçerme ve Çeşitlilik” Çalıştayı; “Türkiye İspanya İş Kadınları
Ağı” Toplantıları; En iyi Firma Ödül Töreni; Mentörlük
Programı Uygulaması)
• Ağ Oluşturma Faaliyetleri
• İspanya’ya Çalışma Ziyareti (Akdeniz İş Kadınları Örgütleri
Derneği / AFAEMME Ziyareti)
• Tanıtım Faaliyetleri (İnternet sitesi ve Sosyal Medya
Sayfaları; Kısa Film Yarışması; Kamu Spotu Hazırlanması;
Bilgilendirici Doküman Yayınlanması; Medya reklamları)
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Projenin amacı, Türkiye ve İspanya arasında
sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğunun
geliştirilmesidir. Projenin özel amacı, Türkiye ve
İspanya’daki sivil toplum kuruluşları arasında iş
yaşamında kadın statüsünün güçlendirilmesine
ilişkin ikili bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttırılması,
Türkiye’nin AB üyeliğinin “sosyal politika ve
istihdam” uygulamaları açısından önemi ve
faydaları hakkında farkındalık arttırma girişimlerinin
desteklenmesidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Si̇vi̇l Toplum
İşbi̇rli̇ği̇ni̇n Güçlendi̇rilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

CSR EUROPE - THE BUSINESS NETWORK FOR
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ

Projenin amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında
müktesebatta yer alan amaçlara ulaşılması; Avrupa
Birliği ülkelerinde Sivil Toplum ve Özel Sektör
arasındaki iyi ortaklık örneklerinin öğrenilmesi
ve bu işbirliğine yönelik koşul ve düzenlemelerin
incelenmesidir. Projenin özel amacı, kurumsal
sosyal sorumluluk 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 uygulamalar genişletilerek yeni
işbirliklerinin tesis edilmesidir.

124.724,83 AVRO / 138.829,95 AVRO
TÜRKİYE; ANKARA, İSTANBUL, İZMİR
BELÇİKA; BRÜKSEL
www.kssd.org
HÜSEYIN YILMAZ
huseyin.yilmaz@kssd.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, özel sektörün bu yeni rolü
benimsemesi, kullanabilmesi ve başarabilmesine yönelik
en etkin yoldur. KSS yapısı yalnızca bir uzmanlık alanı değil,
farklı alan ve aktörlerin uzmanlığını gerektiren bir konudur.
Sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik yapı oluşturabilmek
için kamu kurumlarının yanı sıra, STK’lar ve özel sektör
arasında da güçlü bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, bu
projenin çıktıları, proje paydaşları arasında güçlü bir işbirliği
oluşturulması; farklı alanlarda uzman paydaşların katılımı
ile bir Danışma Kurulu kurulması; proje paydaşları arasında
çalışma ziyaretleri düzenleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımı
yapılması; toplantı ve ziyaretlerle taslak raporlar ve eğitim
içeriği hazırlanması; sivil toplum ve özel sektör ortaklıklarında
karşılaşılan zorluklar ve avantajların belirlenmesi; Kurumsal
Sosyal Sorumluluk kapsamında aktörler arasında farklı yeni
yöntemler ve platformlar oluşturarak Türkiye’nin AB üyeliği
yolunda gelişimine katkı sağlanmasını hedefleyecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır::
• “Türkiye’de KSS Yoluyla Özel Sektör ve Sivil Toplum
İşbirliği” ve “Avrupa’da
• KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İşbirliği” Raporları
hazırlanması
• Çalışma Ziyareti
• Değerlendirme Toplantısı
• “Avrupa ve Türkiye’de KSS Yoluyla Özel Sektör ve Sivil
Toplum İşbirliği” Raporu hazırlanması
• Türkiye’nin 7 Farklı Bölgesinde Kapasite Geliştirme
Eğitimleri
• Kapanış Konferansı Düzenlenmesi
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Yerelde Yap, Küreselde Tanın
PROJENİN AMACI
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT
İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI
DESTEKLEME MERKEZİ DERNEĞİ / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

199.952,55 AVRO / 222.169,50 AVRO
MILANO, ITALYA; ANTALYA,TÜRKİYE
www. associazionejoint.org
TOMMASO PESCETTO COSENTINO
tommaso@associazionejoint.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje ortakları, bu projeye katılan STK’ların geçmiş deneyimleri,
güçlü yönleri ve (“tanınma konusunda uzmanlık”, “sektörler
arası ağ” ve “sivil toplum ağı” gibi) kaynaklarına dayalı
olarak, Türkiye ve İtalya’da tüm sivil toplumu destekleyecek
ve gelecekteki işbirliğine temel oluşturacak yenilikçi bir
belgelendirme platformu oluşturulması fikrini ortaya koymuştur.
Bu amaçla, projenin çıktıları, AB çapında bir ağ oluşturulmasını;
Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları/özel kuruluşlar/
eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliğini; karşılıklı kalıp
yargıların azaltılmasını; yaygın eğitim ve VCP’nin tanınmasının
desteklenmesini; Global-Lokal Belgelendirme Sisteminin
STK’lar, üniversiteler ve belediyeler de dahil olmak üzere 40
paydaş ve 120 VCP üyesi tarafından kullanılması ve 4 üniversite,
4 yerel makam, 2 gönüllülük merkezi ve 60 STK tarafından
tanınmasını; Yaygın Eğitim modülleri, kullanıcı rehberi ve
e-öğrenme modüllerinin oluşturulmasını içermektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Belgelendirme ve Destek Sisteminin Geliştirilmesi (İhtiyaç
Analizi, Çalışma Ziyaretleri, Belgelendirme sistemi ve
Çevrimiçi Platform Geliştirilmesi, geri bildirimlerin alınması
ve sistemin nihai hale getirilmesi, Yaygınlaştırıcıların Eğitimi)
• Ağ kurma ve Tanıtım (Çevrimiçi Tanıtım, Ulusal konferanslar,
Basın toplantıları, sonraki stratejinin planlaması)
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Projenin amacı, karşılıklı anlayış, sürdürülebilir
diyalog ve gelecekte işbirliğini sağlamak amacıyla
AB ve Türkiye’de yerel düzeyde Gönüllülük
veya Sivil Katılımın (VCP) desteklenmesi
ve tanınması için çalışan STK’lar arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesidir. Projenin özel amacı,
AB çapında Mutabakat Zaptı ile desteklenen
bir sektörler arası ağ kurulması; uluslararası ağ
yönetiminin güçlendirilmesi; ortak bir GlobalLokal Belgelendirme Sistemi oluşturulması;
VCP’nin tanınması hakkında Türkiye ve İtalya’daki
iyi
uygulamaların
geliştirilmesi;
VCP’nin
tanınmasına ilişkin bir politika reformunun
teşvik edilmesi; STK üyeleri ve gençler arasında
kültürlerarası öğrenmenin desteklenmesi; STD4
kapsamında proje tarafları arasında kurulan
diyaloğun sürdürülmesi ve gençlerin kapasitenin
geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Türki̇ye’de Ai̇le Bi̇rleşmesi̇ Programının Avrupalı Paydaşlar
Tarafindan İyi̇leştirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR
VAKFI (KORUNCUK)

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)

L’ACCUEIL CENTRE DE PROTECTION DE I’ENFANT
ASBL / BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

171.942,75 AVRO / 191.047,5 AVRO
TÜRKİYE – İSTANBUL, İZMİR VE DİĞER ŞEHİRLER,
BELÇİKA
www.koruncuk.org
GÖRKEM DEMIRDÖĞER GÜLLER
gorkem.demirdoger@koruncuk.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Toplumun geleceği olan çocuklara yönelik bakım ve koruma
hizmetleri, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal bir
olgudur. Ülkemizde devlet, devlet koruması ve kurum bakımı
altındaki çocukların uygun olduğu takdirde biyolojik ailelerine
iade edilmesi politikası izlemiştir. Fakat bu geçiş dönemindeki
uygulamalar yetersizdir. Bu nedenle, projenin çıktıları, Avrupa’daki
çocuk koruma sistemi ve aile birleşmesine ilişkin iyi uygulamaların
incelenmesi; mevcut aile birleşmesi programı kapsamında bir
model geliştirilmesi; Avrupalı meslektaşlarla diyalog ve işbirliği
ortamı geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ve Türkiye’deki
çocuk koruma sisteminin işleyişini iyileştirmeye yönelik politika
tavsiyeleri sunulması olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
•
•
•
•
•

İyi Uygulamaların Paylaşılmasına yönelik Toplantı
KORUNCUK’un pilot çalışmalarının takibi
Avrupa’daki İyi Uygulamaların İncelenmesi
Çalıştay: Türkiye’nin Aile Birleşmesi Modeli
Savunuculuk ve Görünürlük Çalışmaları
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Projenin amacı, AB ülkelerindeki aile destek ve
birleşme süreçlerinin incelenmesi, öğrenilenlerin
yerel paydaşlarla paylaşılması ve Türkiye’deki
mevcut aile birleşmesi programının geliştirilmesini
sağlayacak yeni bir model geliştirilmesidir. Projenin
özel amacı, Türkiye ve Avrupa’da korunmaya
muhtaç çocuklara odaklanan kuruluşlar arasında
bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttırılması, sivil
toplum diyaloğunun geliştirilmesi ve bu diyaloğun
AB mali yardımı ve diğer birlik programları
yardımıyla sürdürülebilir hale getirilmesidir.

Gençli̇k Değerleri̇ni̇ Anlamak: AB Ve Türki̇ye’de Gençli̇k Ve
Etkileşimi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KAMUSAL POLİTİKA VE DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI
DERNEĞİ (PODEM)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD COUNCIL (ENC)
BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

14 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

170.330,54 AVRO / 191.060,62 AVRO
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, DİYARBAKIR,
TRABZON; BELÇİKA: BRÜKSEL; FRANSA: PARİS;
ALMANYA: BERLİN; HOLLANDA: AMSTERDAM
www.podem.org.tr
GÜLŞAH DARK KAHYAOĞLU
gulsah.dark@podem.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye ve AB’deki sivil toplum grupları arasında diyalog
platformları oluşturulmasına yönelik bir ihtiyaç bulunmaktadır.
Proje, her iki taraftaki gençler arasında “öz imajı” araştırırken
birbirlerine yönelik “algılanan imajı” da dikkate alacaktır.
Tüm bunlar ışığında, proje çıktıları ile Türkiye’den ve AB’den
gençlerin siyasi inançları, değerleri ve açıklık, hoşgörü,
çok taraflılık gibi Avrupa değerlerine yönelik algıları
doğrultusunda görüşlerinin daha iyi anlaşılması ve öğrenim
hareketliliğinin gençlerin algısı üzerindeki rolünün kavranması
hedeflenmektedir. Araştırma, gençlerin algılarının incelenmesi
yoluyla, gençlerin duyguları ve beklentileri ile şekillendirilen bir
değerler haritası oluşturmayı amaçlamaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Türkiye ve AB üye ülkelerindeki üniversitelerin Erasmus
masalarına ziyaretler düzenlenmesi
• Hedef grupla derinlemesine mülakatlar, anketleryapılması
• Tartışma grupları, Brüksel ve İstanbul’da uzman çalıştayları
yapılması
• Araştırma Raporu yayımlanması ve yaygınlaştırma toplantıları
düzenlenmesi

24

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve AB ülkelerinden üniversite
seviyesindeki gençlerin siyasi ve toplumsal
değişimlere bağlı olarak değer yargılarının nasıl
şekillendiğini anlamak ve diyaloğu teşvik ederek,
Avrupa Birliği ve Türkiye’de sivil toplum konusunda
ilgili ve sürdürülebilir araştırmalar geliştirmektir.
Bu çağrının amacına uygun olarak, proje, Türkiye
ve AB’deki sivil toplum grupları arasında diyalog
platformları oluşturulmasının teşvik edilmesine
yönelik ihtiyacı temel almıştır.

Ben Varsam Okulum Bütün

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
TÜRKİYE
CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM (INCLUSION
SUPPORT CENTER IDEM)/HIRVATİSTAN
PRAXIS EUROPE / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

15 AY
191.815,15 AVRO / 213.127,95 AVRO
TÜRKİYE – İSTANBUL / BİRLEŞİK KRALLIK –
BIRMINGHAM / HIRVATİSTAN - ZAGREB
www.tscv.org.tr
BURAK KESKIN
burakkeskin@tscv.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu proje, Özel Eğitim İhtiyacı olan öğrencilerin eğitiminin;
öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarının araştırmalar
yoluyla belirlenmesi, karşılıklı saygının geliştirilmesi ve bu
öğrencilere yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla
desteklenmesine odaklanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak,
proje çıktıları; eğitimcilerin kullanımına yönelik kaynaştırma
eğitimi eğitim modüllerinin hazırlanması; tüm Türkiye’de
eğiticilerin eğitiminde dağıtılmak ve devam ettirilmek
üzere kaynaştırma eğitimi hakkında bir öğrenme rehberi
hazırlanması; 10 STK’nın kampanya yönetimi kapasitesinin
geliştirilmesi; STK’ların engellilik alanında desteğinin
sürdürülebilir kılınması için bir öğrenme aracının ve eğitim
içeriğinin geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
öğrenme potansiyellerine ve okula devamlarına katkıda
bulunulması ve Türkiye’nin AB üyeliğinin kaynaştırma
eğitimi bağlamında önemi hakkında kamuoyu görüşünün
iyileştirilmesi olacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Farkındalığın ve görünürlüğün arttırılması için yerel
paydaşlarla toplantı
• Özel eğitim hakkında araştırma: yuvarlak masa toplantıları,
yoğun mülakatlar, durum tespiti konferansı, literatür tarama
ve araştırma raporu
• Kapasite Geliştirme ve Mentörlük: eğitimciler, STK’lar ve
sosyal çalışmacılara yönelik eğitimler, çalışma ziyaretleri
• Yerel Çalışmalar ve Farkındalık Arttırma: seminerler,
farkındalık
arttırma
toplantıları
ve
kampanyaları,
öğretmenlere yönelik eğitimler
• Halkla İlişkiler, Görünürlük ve Tanıtım: eğitim el kitapları,
proje kitapçıkları, proje filmi
• Paydaşlar ile son değerlendirme toplantısı
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Projenin amacı, kaynaştırma eğitiminin kalitesinin
arttırılması, Türkiye’de eğitimdeki başarının
güçlendirilmesi ve AB müktesebatının Eğitim
ve Kültür Faslı kapsamında, Türkiye ve AB’den
yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki Sivil Toplum
Kuruluşları arasında kaynaştırma eğitimine yönelik
ikili paylaşımların ve işbirliğinin arttırılmasıdır. Proje
ile özellikle, Türkiye’de kaynaştırma eğitimindeki
öğrencilerin okul terkininin nedenlerinin ele
alınması, STK’lar ve toplum düzeyine, özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilere ayrımcılıkla mücadele
ve karşılıklı saygının geliştirilmesi, STK’ların ülke
çapında kaynaştırma eğitiminin önemine dair
kapasitelerinin Avrupa’dan bilgi aktarımı yoluyla
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özgürleşen Umutlar

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜVANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (TOÇEV)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTIGONE INFORMATION AND DOCUMENTATION
CENTRE ON RACISM, ECOLOGY, PEACE AND NON
VOILENCE / YUNANİSTAN

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

196.967,20 AVRO / 218.852,45 AVRO
TÜRKİYE: KAYSERİ, MERSİN (TARSUS), ADANA
(KARATAŞ), BURSA (YENİŞEHİR), BALIKESİR (AYVALIK),
SAKARYA VE SİVAS; YUNANİSTAN: SELANİK
www.tocev.org.tr
AYBIKE YURTSEVER GUŞA
ayurtsever@tocev.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’deki kanuna göre, anneleri hükümlü olup da dışarıda
korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş arası
çocuklar anneleriyle kalmak zorunda oldukları için bu proje
cezaevlerindeki okul öncesi eğitime odaklanmaktadır.
Anneleri cezaevindeyken başka bir akrabalarının korumasında
değillerse, 6 yaşından sonra devletin bir yetiştirme yurduna
alınmaktadırlar. Bu çocuklar cezaevlerinde sürdürülebilir ve
yeterli bir okul öncesi eğitim alamamaktadır. Bu nedenle,
projenin çıktıları; 7 şehirde bulunan 7 cezaevinde 100 çocuk
ve 80 anneye profesyonel destek sağlanmasını; 40 cezaevi
personeline kişisel ve mesleki konularda profesyonel destek
sağlanmasını; tüm ortak STK ekiplerinin başta cezaevindeki
çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplarla çalışma
kapasitelerinin arttırılmasını ve cezaevlerinde okul öncesi
eğitime ilişkin politika tavsiyesi geliştirilmesini içerecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Açılış Etkinliği ve ANTIGONE’un Türkiye’ye ilk çalışma
ziyareti
• Durum tespiti için seçilen cezaevlerine ön çalışma
ziyaretleri
• Eğitim faaliyetleri
• Yunanistan’a Çalışma Ziyaretleri; Türkiye’den Cezaevi
Personeli için Yunanistan’da çalıştay ve eğitimler
• Cezaevi Faaliyetleri (her cezaevine 10 ziyaret, toplam 70
ziyaret)
• Cezaevlerinde okul öncesi eğitime ilişkin rapor
hazırlanması
• Kapanış Etkinliği ve ANTIGONE’un Türkiye’ye 2. Çalışma
Ziyareti
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki sivil
toplum arasında sürdürülebilir ve üst düzey
işbirliği tesis edilmesidir. Projenin özel amacı
ise, cezaevlerinde okul öncesi eğitime ilişkin
metodoloji ve politika geliştirilmesi ve TOÇEV ile
ANTIGONE arasında sürdürülebilir ve uzun vadeli
bir ortaklık kurulmasına katkı sağlanmasıdır..

Yaygın Eği̇ti̇m İçi̇n Di̇yalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE
ERGON TRAINING NGO / YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR)

MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS
ESTONYA
MÜTEŞEBBİS GELİŞİM VAKFI (MESVAK) / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

190.250,28 AVRO / 211.389,20 AVRO
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, KAYSERİ
YUNANİSTAN: ATİNA; ESTONYA: TALLINN
www.demturkey.com
MUSTAFA ERDOĞAN
bayrakli@tau.edu.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin amacı, AB Müktesebatı Eğitim ve Kültür Faslı
kapsamında Türkiye’deki yaygın eğitimin evrensel değerler
temelinde geliştirilmesi ve Türkiye’deki STK’lar, Türkiye
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Estonya ile Yunanistan’da
yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren mevkidaşları
arasında uzun vadeli bir işbirliği oluşturarak yaygın eğitimin
tanınması ve katılımın arttırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla,
projenin çıktısı, Türkiye’deki Sivil Yaygın Eğitim Kuruluşlarının
tanınması için eğiticiler ve STK’lar arasında katılımcı bir
Sivil Toplum Diyaloğu Platformunun kurulması olacaktır.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Millî Eğitim Bakanlığının yaygın
eğitim programları listesine resmi olarak eklenecek evrensel
değerler ve sosyal beceriler eğitim modülleri ve evrensel
temellere dayalı yaygın eğitim programlarına yönelik talebi
arttırmak üzere tanıtım araçları geliştirilecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• İdari Faaliyetler
• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Bilgi Toplama ve
Odak Grup Toplantıları, Çalışma Ziyaretleri)
• Kapasite Geliştirme Faaliyetleri (Eğiticilerin Eğitimi, Yerel
Uygulama)
• Farkındalık Arttırma Faaliyetleri (Videolar ve Sosyal
Kampanyalar)
• Tanıtım Faaliyetleri (Web Portalı, Türkiye ve AB’de Tanıtım
Etkinlikleri, Kapanış Konferansı)
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Projenin amacı, yaygın eğitimin geliştirilmesi ve
tanınması için Türkiye ve AB’deki Sivil Toplum
Kuruluşları arasındaki ikili bilgi paylaşımı ve
işbirliğine katkı sağlamaktır. Projenin özel amacı,
AB Müktesebatı Eğitim ve Kültür Faslı kapsamında
Türkiye’deki yaygın eğitimin evrensel değerler
temelinde geliştirilmesi ve Türkiye’deki STK’lar,
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve
Estonya ile Yunanistan’da yaygın eğitim alanında
faaliyet gösteren mevkidaşları arasında uzun vadeli
bir işbirliği oluşturarak yaygın eğitimin tanınması
ve katılımın arttırılmasının sağlanmasıdır.

Erken ve Genç Yaşlardaki̇ YabancI Di̇l Öğreti̇mi̇nde Daha İyi̇
Yöntemler İçi̇n Diyalog
PROJENİN AMACI

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ (TÖZOK )
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ECNAIS - EUROPEAN COUNCIL OF NATIONAL
ASSOCIATIONS OF INDEPENDENT SCHOOLS
BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

162.120,36 AVRO / 180.153,75 AVRO
TÜRKİYE VE ECNAIS (AVRUPA KONSEYİ ULUSAL
ÖZEL OKULLAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ) AĞINDAKİ
DİĞER AB ÜLKELERİ
www.tozok.org.tr
SABİHA YANIK
turkeyunionops@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Gümümüzde, çok dillilik her zamankinden daha fazla önem
taşımaktadır. Yabancı bir dil bilmek son derece önemli hale
gelmiştir. Bu nedenle, projenin çıktıları, okul müdürleri
arasında yabancı dil eğitiminin kalitesinin arttırılması için bir
ağ kurulması; öğretmenler arasında yabancı dil eğitiminin
kalitesine yönelik unsurlarla ilgili ortak ve çok kültürlü bir anlayış
ile diyalog oluşturulması; yabancı dil eğitiminin kalitesinin
arttırılmasını amaçlayan yeni konseptler uygulanması; karar
vericiler ve politika belirleyiciler, STK’lar, özel okullar ve
devlet okulları, veliler ve eğitim sektöründeki diğer aktörler
arasında erken ve genç yaşlarda yabancı dil eğitimine ilişkin
farkındalığın arttırılması ve eğitim sektörünün kaliteli yabancı
dil eğitimi için alternatif konseptleri desteklemeye yönelik
teşvik edilmesi olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve
çalıştaylar
• Saha ziyaretleri ve çalıştayların analizine yönelik
değerlendirme çalıştayı
• İyi Uygulama Rehberi, Karşılaştırma Raporu ve
Sürdürülebilir Stratejik Plan Hazırlanması
• Bir internet platformunun geliştirilmesi
• “Yabancı dil öğreniminin önemi” Konferansı
• Medya ve İletişim Faaliyetleri
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Projenin amacı, yabancı dil öğrenimi açısından
Avrupa’nın eğitim seviyesine ulaşabilmek amacıyla,
Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki okullar arasında
üniversite öncesi eğitimin tüm seviyelerinde
yabancı dil öğretiminin kalitesinin geliştirilmesine
ilişkin karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğinin
arttırılmasıdır. Projenin sonunda, Türkiye ve Avrupa
ülkelerindeki okullar arasında üniversite öncesi
eğitimin tüm seviyelerinde yabancı dil öğretiminin
kalitesinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı anlayış
ve sürdürülebilir işbirliği, Türkiye’de ikinci bir dil
öğrenimine ilişkin başarı oranını arttırmış olacaktır.

Gençli̇k Kentsel Eylem LaboratuvarI: Katılımcı Kamusal Alan Karar Verme
Programları İle DezavantajlI Gençleri̇n Si̇vi̇l Toplum Di̇yaloğuna Katılması

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

FUNDACJA POLITYKI ROZWOJOWEJ
(DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION)
POLONYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TOÇEV-TÜVANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUK EĞİTİM
VAKFI/TÜRKİYE
UÇAN BALON ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

12 AY
176.999,24 AVRO / 197.742,42 AVRO
TÜRKİYE: İSTANBUL, ADANA; FİNLANDİYA
www.fpr.org.pl
SYLWIA SZPARKOWSKA
s.szparkowska@fpr.org.pl

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
İstanbul ve Adana’nın hedeflenen topluluklarında vatandaşlık
haklarından mahrum kalan gençlerin karmaşık ve hassas
politik ve sosyoekonomik durumu, az gelişmiş demokratik
ve hesap verebilir sivil toplum ve yerel yönetim kurumlarıyla
ve toplulukların sosyal entegrasyonunu güçlendirmek için
uygulanabilecek sonuç odaklı eylemlerin eksikliğiyle bir araya
geldiğinde, bu grupların son derece düşük sosyal sermayesi
de dikkate alındığında, dışlanmaya yok açmakta ve bu gruplar
sivil toplum diyaloğuna katılma konusunda isteksiz ve yetersiz
bir hale gelmektedir. Dolayısıyla bu projenin çıktıları arasında,
STK’ların ve yerel makamların kurumsal kapasitelerinin ve
dezavantajlı gençlerin kapasitesinin geliştirilmesi; dezavantajlı
gençlerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi; hedeflenen yerlerde
kamu alanlarında erişilebilirlik ve güvenliği kısıtlayan temel
engellerin tespit edilmesi ve kapsayıcı kamu alanlarının
oluşturulması yer alacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Yerel kamu alanı sorunlarına ilişkin verilerin toplanması
amacıyla bir mobil e-aracın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması
• İhtiyaç analizi (projenin tanıtılması, açılış toplantısı ve basın
toplantısı)
• Yerel STK’lara yönelik kapasite geliştirme eğitimi
• Halkla istişare etkinlikleri
• Mimariyle ilgili çalıştaylar: Kentsel Eylem Laboratuvarı
(İstanbul ve Adana)
• Tanıtım konferansları
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Projenin amacı, yerel düzeydeki diğer paydaşlarla
ortaklıkta sosyal bir değişim başlatmak ve
gerçekleştirmek üzere, Türkiye’nin düzenlediği
sivil toplum kapasite geliştirme çalışmalarına
katkıda bulunacak, Türkiye ve AB arasında
uzun süreli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir
sivil toplum diyaloğunu desteklemektir. Proje
özellikle, hedeflenen alanlardaki STK’ların,
yerel yönetimlerin ve dezavantajlı gençlerin
liderlik becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeyi;
dezavantajlı gençlere yerel düzeydeki karar alma
süreçlerinde eşit fırsatlar, eşit derecede temsil ve
katılım hakkı sağlamayı; bu gençlerin verimliliğini,
STK’ların ön ayak olduğu, en iyi evrensel
tasarım ve mimari uygulamaları bir araya getiren
açık, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanların
denenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi
yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Eği̇ti̇mi̇nde Kuramsal Yaklaşımlar Ve Prati̇k
Uygulamalar - Yunus

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

HELLENIC SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE
YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

168.988,69 AVRO / 187.786,08 AVRO
ANKARA, TÜRKİYE – ATİNA, YUNANİSTAN
www.eepf.gr
CHRISTOS GEORGIADIS
cgeorgiadis@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Avrupa Birliği’nin çevre politikası son yirmi yılda gelişmiş
olup Çevre Eğitimi (ÇE), bu politikanın etkili bir şekilde
uygulanmasına yönelik son derece önemli bir unsur olarak
görülmektedir. ‘Çevre’ konsepti zaman içinde değişerek sosyal,
ekonomik, kültürel boyutları ve son olarak da sürdürülebilir
kalkınmayı kapsamış ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE)
bir standart haline gelmiştir. Bu doğrultuda, proje çıktıları
ile ortak çevre eğitimi metodolojilerinin ve faaliyetlerinin
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve tasarlanması; ortak çevre
ve kültürlerarası eğitim programlarının hazırlanması ve
uygulanması; öğretmenlerin ve öğrencilerin AB uygulamaları
ile politikaları konusunda farkındalığının arttırılması; Türkiye
ve Yunanistan eğitimcileri ile toplumları arasında iş birliğine
ve ortak anlayışa yönelik sürdürülebilir ağların kurulması
hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• ÇE ve SKE kapsamında iyi uygulama analizi (Çevre Eğitimi
Merkezleri, Yunanistan örneği); Türk Heyetin Yunanistan’a
çalışma ziyareti; Kuramsal yaklaşımlar.
• Yaz Okulu; Ortak ve Pratik yaklaşımlar; Ortak çevre ve
kültürlerarası eğitim projelerinin geliştirilmesi; Projelerin
Türkiye’den ve Yunanistan’dan seçilen okullara sunulması
ve STK’ların faaliyetlerine dahil edilmesi
• Akıllı cihazlar için Uygulama geliştirilmesi
• Tanıtım faaliyetleri (Proje afişi, broşür, kapanış konferansı,
bilgilendirme günleri ve mentörlük faaliyetleri)
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’den ve Yunanistan’dan
katılımcı STK’lar arasında sürdürülebilir bir
diyalog kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye
ve Yunanistan’da eğitim alanında çalışan
paydaşlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği
ağı kurmayı, AB müktesebatını Türk toplumuna
tanıtmayı,
Türkiye’den
ve
Yunanistan’dan
STK’ların gelecekteki iş birliğine yönelik bir
çerçeve oluşturmayı, Türkiye ve Yunanistan’daki
kurumlar arasında ortak anlayışı geliştirmeyi ve
Türkiye’deki kurumlara AB Politikalarını tanıtmayı
amaçlamaktadır.

Kadınlar Göç Yolunda II

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE
EUROCULTURA- EUROCULTURA VICENZA OBILITA
INTERNAZIONALE / İTALYA
RETAS – REFUGEE EDUCATION TRAINING ADVICE
SERVICE / BİRLEŞİK KRALLIK
12 AY
162.081 AVRO / 180.090 AVRO
TÜRKİYE (İSTANBUL, GAZİANTEP, ŞANLIURFA,
SAKARYA, HATAY, İZMİR, BURSA), İTALYA
(VİCENZA, VENEDİK), BİRLEŞİK KRALLIK (LEEDS)
www.kadem.org.tr
SEZEN GÜNGÖR
sezen.gungor@kadem.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Mülteci kadınlar yasal haklarını bilmemekte ve karşılaştıkları
şiddete ilişkin gerçek durumlarını paylaşmamaktadırlar.
Bunun nedeni büyük ölçüde kadına yönelik şiddetin ne
olduğu, haklarının ne olduğu ve bu tarz bir şiddete maruz
kaldıklarında nereye başvuracakları konusundaki bilgiye sahip
olmamalarıdır. Bu amaçla, proje çıktıları (30 STK, 300 mülteci
ve 300 yerel kadınla yapılacak bir anketle) bir ülke raporu
hazırlanması; mülteciler ve yerel halkın birlikte yaşayışına
yönelik bir Toplumsal Arabuluculuk Modeli geliştirilmesi; 3
kültürler arası etkileşim etkinliği düzenlenmesi; KYŞ eğitim
şablonu tasarlanması ve 1000 mülteci kadına sunulması;
KYŞ bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi olacaktır. Proje
sonuçlarını sunmak ve mülteciler ve yerel halk arasında
sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak amacıyla kültürler
arası etkileşimi teşvik etmek üzere bir kapanış etkinliği
düzenlenecektir. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Uluslararası düzeyde ve Avrupa’daki Finansman Fırsatlarına
ilişkin STK Bilgilendirme Etkinlikleri
• Açılış Toplantısı ve Toplumsal Arabuluculuk Eğitimi
• Toplumsal Arabuluculuğa ilişkin Anket Uygulaması,
Mülteciler ve Yerel Halk arasında Toplumsal Arabuluculuk
Alanlarının Belirlenmesine yönelik Ülke Raporları
• Mülteciler ve Yerel Halk Arasında Toplumsal Arabuluculuk
Çalıştayı
• Kanaat önderleri aracılığıyla Birlikte Yaşamaya Yönelik bir
Toplumsal Arabuluculuk Modelinin Uygulanması
• Kültürlerarası Etkileşim Etkinlikleri Planlama Toplantısı
• Kültürlerarası Etkileşim Etkinlikleri
• KYŞ (Kadına Yönelik Şiddet) Çalıştayı ve Bilgilendirme
Seminerleri
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Projenin amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği
Üye Devletleri arasında mülteci kadınlara
yönelik sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu
geliştirmektir. Projenin özel amacı, mülteci
kadınların yasal haklarına ilişkin bilgilerinin, kadına
yönelik şiddetin ne olduğu ve bu türden bir
şiddet mağduru olmaları halinde mevcut yasal
mekanizmalar hakkında farkındalıklarının ve yasal
hizmetlere erişimlerinin arttırılmasıdır.

Mülteci̇ Ve Göçmenleri̇n Entegrasyonunun Desteklenmesi̇ İçi̇n
AB-Türki̇ye Si̇vi̇l Toplum İşbi̇rli̇ği̇ni̇n Güçlendirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING
EXPERTS (ANCE)

PROJENİN AMACI

YUNANİSTAN

EŞ FAYDALANICI(LAR)

CENTRO INFORMAZIONE DOCUMENTAZIONE
E INIZIATIVA PER LO SVILUPPO - CIDIS ONLUS
İTALYA
KAMER VAKFI/ TÜRKİYE
BEYAZAY DERNEĞİ / TÜRKİYE
ANADOLU KALKINMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

180.996,81 AVRO / 201.107,57 AVRO
TÜRKİYE: DİYARBAKIR, ELAZIĞ, İSTANBUL, ADANA
YUNANİSTAN: ATİNA, İTALYA: PERUGIA
www.ance-hellas.org
EIRINI VLACHAKI
evlachaki@ance-hellas.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Benzeri görülmemiş bir mülteci krizi ve göç dalgalarının
devam edeceği öngörüsü doğrultusunda, sivil toplum
kuruluşları, mülteciler ve göçmenlerin entegrasyonunu
destekleme konusunda son derece önemli bir rol
oynamaktadır. Bu proje kapsamında, göçmenlerin ve
mültecilerin ev sahibi topluluklara entegrasyonu konusunun
daha iyi bir şekilde ele alınması ve desteklenmesi amacıyla,
AB ve Türkiye arasında açık ve uluslar ötesi bir diyaloğun
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla, proje çıktıları,
mülteci ve göçmenlerin entegrasyonunun desteklenmesi
için AB-Türkiye arasında uluslar ötesi bir sivil toplum ağının
kurulmasını; çalıştaylarda deneyimlerin ve iyi uygulamaların
paylaşılması yoluyla STK’ların kapasitelerinin arttırılmasını;
tavsiyeler geliştirilmesini; ilgili paydaşlarla toplantılar
düzenlenmesi yoluyla STK’ların politika ve savunuculuk
alanındaki rollerinin güçlendirilmesini; yerel halkla toplantılar
düzenlenmesi yoluyla kamu farkındalığının arttırılmasını
ve mülteciler ile göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yol
haritası hazırlanmasını kapsamaktadır. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımına yönelik
etkinlikler
• STK’ların ilgili paydaşlarla ve yerel halkla bir araya
getirilmesi
• Mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yol
haritası
• AB-Türkiye Sivil Toplum Ağının oluşturulması
• Tanıtım (Proje-Ağ İnternet Sitesi, Sosyal medya
kampanyası, tanıtım materyallerinin hazırlanması, Kapanış
Konferansı)
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Projenin amacı, mültecilerin ve göçmenlerin
ev
sahibi
topluluklara
entegrasyonunun
desteklenmesine yönelik AB-Türkiye sivil toplum
işbirliğinin güçlendirilmesidir. Proje özellikle,
Avrupa ve Türkiye’den STK’lar arasındaki işbirliğini
ve ağları güçlendirmeyi; STK’ların göçmen ve
mültecilerin entegrasyonunun teşvik edilmesine
ve desteklenmesine yönelik kapasitesini arttırmayı;
sivil toplum kuruluşlarının belirtilen alanda politika
şekillendirme ve çözüm geliştirmedeki rolünü
güçlendirmeyi; mülteciler ve göçmenlerin hakları ve
mültecilerin/göçmenlerin ev sahibi topluluklardaki
faydaları konusunda kamu farkındalığını arttırmayı
amaçlamaktadır.

Photoli̇ft: Suri̇yeli̇ Çocukların Sosyal Uyumu için Fotoğraf
Temelli̇ Psi̇kososyal Destek Projesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

MAYA VAKFI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

KULTURHAFEN WIEN (KHW)/ AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

Projenin amacı, tabandan tavana yaklaşımlarla,
Suriyeli
gençlerin
ev
sahibi
topluluğa
entegrasyonunu kolaylaştırmak ve gelecekteki
olası toplumsal çatışmaları engellemektir. Proje
özellikle, fotoğrafçılığı kendini keşfetme, ifade
etme ve iyileştirme aracı olarak kullanarak
katılımcı Suriyeli genç mültecilerin kendileri ile
ilgili bilgi düzeylerini, farkındalıklarını ve genel
iyi olma hallerini arttırmaya katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.

189.852,03 AVRO / 219.837,92 AVRO
İSTANBUL / TÜRKİYE; VİYANA / AVUSTURYA
www.mayavakfi.org
JULIDE ERGIN
julide.ergin@mayavakfi.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’nin Suriye’deki savaş nedeniyle yerinden edilen 3.4
milyon kişiye ev sahipliği yapma konusunda 2011 yılından
bu yana gösterdiği olağanüstü dayanıklılık inkar edilemez
boyuttadır. Çocuklar, erken dönemde entegrasyonlarının
sağlanabilmesi amacıyla özel politikaların uygulanmasını
gerektiren bir kategoridedir. Erken dönemde sağlanan
entegrasyon, sağlıklı yetişkinler olmalarının desteklenmesi
ve suçlara ya da radikalleşmeye maruz kalma riskinin en aza
indirilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle,
proje çıktılarıyla, 80 ila 120 Suriyeli mülteci çocuğa dijital /
mobil fotoğrafçılık ve hikaye anlatımı semineri verilmesi;
Türkiye ve Avusturya arasında teknik bilgi ve deneyim
paylaşımının gerçekleştirilmesi; sorunun çözümü için ortak bir
yaklaşımın ve çalışma modelinin birlikte geliştirilmesi; mülteci
çocukların durumu ile ilgili kamu anlayışının ve farkındalığının
arttırılması; tüm ilgili aktörler arasındaki sinerjinin, iş birliğinin
ve sürdürülebilir diyaloğun teşvik edilmesi ve söz konusu
pilot girişimin belgelendirilmesi temelinde bir metodolojinin
/ iyi uygulamalar el kitabının birlikte hazırlanması
hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• PhotoLift Müfredatının Geliştirilmesi
• Suriyeli mülteci çocuklara yönelik Dijital / Mobil Fotoğrafçılık
ve dijital hikaye anlatımı seminerleri
• İstanbul’da ve Viyana’da 2 Çalıştay
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması için 2 çalışma ziyareti
• İstanbul’da ve Viyana’da Sanat Sergileri
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması
• Dijital medya platformunun oluşturulması
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AB Ve Türki̇ye’de Mutlu Hayvancılık Projesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (SETBİR)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE
AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA / İSPANYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

PROJENİN AMACI

178.933,10 AVRO / 198.814,56 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE (EDİRNE, BURSA, BALIKESİR, MERSİN,
ERZURUM) İSPANYA (VALENSİYA) BELÇİKA
(BRÜKSEL)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.setbir.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ELİF YÜCEL
elifyucel@setbir.org.tr
setbir@setbir.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin çıktıları, hedef grupların hayvan refahıyla ilgili
düzenlemelere yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi;
kullanıcı dostu araçlarla uygulama standartlarının geliştirilmesi;
AB ve Türkiye’de hayvan refahının ve iyi uygulamalarının
desteklenmesine yönelik farkındalık arttırma, ağ kurma ve
bilgi paylaşımı faaliyetleri olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Kılavuz Örnekler ve İyi Uygulamaların Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması, Karşılaştırılması, Türkiye’ye Uyarlanması,
Kılavuz Örneklerden Oluşan Rehberler ve Broşürlerin
Tercüme Edilmesi, Basılması ve Dağıtılması
• Tarım ve Orman Bakanlığı ile Temel Düzenlemelerin
Uygulanmasına İlişkin Kullanıcı Dostu Araçların
Geliştirilmesine yönelik Kılavuz Hazırlanması
• Hayvan Yetiştiricileri ve Sınır Kontrol Şube Müdürleri ve
Çalışanlarına Eğitim Sunulması
• İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
• AB’deki İyi Örnekleri Görmek ve Paylaşmak amacıyla İki
Çalışma Ziyareti
• Projenin Raporlanması ve Kapanış Etkinliği
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Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri,
sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol
noktalarındaki görevliler tarafından yaygın
olarak bilinen uygulamalarla hayvan refahının
arttırılmasıdır. Projenin özel amacı ise, hedef
grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin
güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi
ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda
standart bir uygulama haline getirilmesine yönelik
farkındalığın arttırılmasıdır.

Zehi̇rsi̇z Sofralar

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PESTICIDE ACTION NETWORK (PAN) EUROPE
BELÇİKA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

194.181,10 AVRO / 215.756,78 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

İSTANBUL, TÜRKİYE GENELİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.bugday.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

DUYGU KAYADELEN
duyguk@bugday.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Pestisit kullanımı giderek azaltılmalıdır. Deneyimler, verim
çok düşmeden veya üretim maliyetleri yükselmeden
pestisit kullanımının önemli ölçüde azaltılabileceğini
göstermektedir. Bununla birlikte, halihazırda mevcut olan
üretim sistemleri dahilinde, mevcut bilgiler, teknolojiler ve
alternatifler kapsamında pestisit kullanımının azaltılması
mümkündür. Son derece tehlikeli pestisitlerin kullanımının
yaygınlaşması ve risklere ilişkin farkındalığın düşük olması
nedeniyle bazı gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de
durum özellikle vahimdir. Bu doğrultuda, projenin çıktılarıyla,
Türkiye’de pestisit kullanımının azaltılması için işirliği yapan
STK’lar arasında bir ağ oluşturulacak; bir internet sitesi
ve bilgilendirme materyalleri geliştirilecek; pestisitlerin
kullanımının sınırlandırılması ve alternatiflerin gösterilmesine
yönelik bir kampanya düzenlenecek; Buğday ve ağ üyelerinin
kapasitesi güçlendirilecek; Türkiye’deki STK’lar ile PAN
Avrupa ve üyeleri arasında işbirliği ve diyalog geliştirilecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Paydaş toplantıları ve ağ kurma faaliyetleri
• İnternet sitesinin ve bilgilendirme materyallerinin
hazırlanması
• Kampanya hazırlıkları ve uygulaması
• Pestisitlere ilişkin Konferans ve diğer bilgilendirme
faaliyetleri
• Buğday Derneği çalışanları ve ağ üyelerine yönelik
kapasite geliştirme faaliyetleri
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye ve AB’deki STK’lar
arasında artan ikili paylaşımlar ve iş birliklerine
katkıda bulunmak ve pestisitlerin kullanımının
azaltılması yoluyla Türkiye’de gıda güvenliği,
sağlık ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktır.
Proje özellikle, pestisit kullanımının olumsuz
etkileri ve pestisite alternatif yöntemler hakkında
üreticiler ve tüketicilerin farkındalığını arttırmayı,
Türkiye ve AB’de pestisit konusunda çalışan
STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, Buğday
ve Türkiye’deki diğer STK’ların pestisit kullanımının
sınırlandırılmasına ilişkin kampanya yürütme,
lobi ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunma
kapasitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Proje Yöneti̇mi̇ İyi̇ Uygulamaları Kullanılarak, Yeni̇ Kurulan İşletmeleri̇n
Kuruluş Yapısı, Organi̇zasyonu ve Yöneti̇mi̇ni̇n Güçlendi̇ri̇lmesi̇ Amacıyla
AB ve Türki̇ye Arasında Di̇yalog Oluşturulması

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PMI TR (PROJE YÖNETİM MESLEĞİ İLKELERİ
TEKNİKLERİ VE ROTASI DERNEĞİ)

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ZDUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT PMI
SLOVENYA
SDRUZHENIE “PI EM AY / BULGARİSTAN
PMI FRANCE / FRANSA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

15 AY
192.358,13 AVRO / 213.969,00 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ANKARA/TÜRKİYE, İSTANBUL/TÜRKİYE,
LJUBLJANA/SLOVENYA, SOFYA/BULGARİSTAN,
PARİS/FRANSA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.pmi.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

GÖKÇE PHILIPS
gokce.phillips@pmi.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, AB İşletme ve Sanayi Politikasına tam uygunluğun
sağlanması ve ilkelerinin desteklenmesi doğrultusunda yeni
işletmelerin kuruluş, organizasyon ve yönetim yapısının
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, proje
çıktılarıyla, en az 100 yeni işletmeye proje yönetim araç ve
metodolojileri üzerine 2 günlük yüz yüze eğitim verilmesi; en
az 60 mentör ve 2 iş geliştirme (kuluçka) merkezi yöneticisi
ile projenin motivasyonu ve Uygulama Rehberinin nasıl
kullanılacağı konusunda yarım günlük bir toplantı yapılması;
Proje Yönetimi araç ve yöntemlerine ilişkin deneyimlerin
paylaşılması için taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog
oluşturulması amacıyla bir web portalı geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Mevcut Durum Analizi ve AB ülkeleri ile Türkiye arasında
bir Karşılaştırma Çalışması yürütülmesi
• Çalışma Ziyaretleri aracılığıyla, AB’den Ortaklarımızla
Yeni İşletmelere ilişkin Proje Yönetimi İyi Uygulamalarının
derlenmesi
• Proje Yönetim Araç ve Metodolojilerinin rutin
operasyonlar için nasıl kullanılacağı konusunda Yeni
İşletmeler için Uygulama Rehberi Yayınlanması ve
Çevirisinin yapılması
• Deneyim paylaşımının kolaylaştırılması için bir web portalı
• Eğitimler (en az 100 yeni işletme ve 60 mentör)
• Uygulama Rehberinin en az 2 İş Geliştirme (Kuluçka)
Merkezi Yöneticisine Tanıtılması
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Projenin amacı, koordinatör faydalanıcı ve eş
faydalanıcının uzmanlık ve deneyiminden edinilen
proje yönetimi iyi uygulamaları kullanılarak, yeni
kurulan işletmelerin kuruluş yapısı, organizasyonu
ve yönetiminin güçlendirilmesidir. Projenin özel
amacı, referans olarak kullanılmak üzere bir
Uygulama Rehberi yayınlanması, yeni işletmelere,
mentörlere ve iş geliştirme (kuluçka) merkezi
yöneticilerine Proje Yönetimi İyi Uygulamaları
konusunda eğitim verilmesi ve Uygulama
Rehberinde belirtilen Proje Yönetimi araç ve
yöntemlerine ilişkin deneyimlerin paylaşılabileceği
bir web portalı ile diyaloğun sürdürülmesidir.

Avrasya Yolunda Yürüyüş

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PROJENİN AMACI

KÜLTÜR ROTALARI DERNEĞİ
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
İTALYA
TRACE YOUR ECO / YUNANİSTAN

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

12 AY
188.565,11 AVRO / 209.516,79 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE (ANTALYA, BURSA, İZMİT, İSTANBUL,
EDİRNE); YUNANİSTAN (SELANİK); İTALYA
(PUGLİA KENTİ)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.cultureroutesinturkey.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

HÜSEYIN ERYURT
huseyineryurt@yahoo.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kültürel yürüyüş rotaları (tüm kültürel rotalar yürüyüş rotaları
değildir), sürdürülebilir turizme ve doğanın ve kültürün
korunmasına destek vermektedir. Kültür Rotaları Derneği,
sürdürülebilir kırsal kalkınma için birer araç olan Türk kültür
rotalarının görünürlüğünü artırmak üzere ilgili uluslararası, ulusal
ve yerel makamlarla birlikte çalışmaktadır. Proje, güzergahta
yer alan yerel toplulukların ve hizmet sağlayıcıların yararına, Via
Egnatia kültürel rotasının geliştirilmesi ve yönetimi konusunda
uluslararası ve bölgesel/yerel kuruluşlar arasındaki işbirliğini
sürdürmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu
projenin çıktıları arasında, rotanın bir Avrupa Kültür Rotası olarak
belgelendirilmesi için bir uluslararası komite dosyası hazırlamak;
yerel makamlar, yürüyüş kulüpleri ve STK’lara yönelik kapasite
geliştirme faaliyetleri yürütmek; rotayı, bir marka/pazar politikası
oluşturmaya yönelik desteklemek üzere yayınlar, haritalar ve
uygulamalar hazırlamak; politikaların yönetilmesi ve yeni bir
Avrupa Kültür Rotasının oluşturulması için İtalyan-Yunan-TürkHollanda işbirliğinin sürdürülmesini sağlamak yer alacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Belgelendirme
dosyalarının
hazırlanması;
rotanın
belgelendirilmesi için Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsüne
(EICR) başvuruda bulunulması
• Rotanın tescil edilmesi, bakımı ve korunması, yön tabelalarının
yerleştirilmesi
• En iyi uygulamaları içeren bir film çekilerek Avrupa kültür
rotasındaki hizmet sağlayıcıların ve kullanıcıların desteklenmesi
ve bilgilendirilmesi; Via Eurasia internet sitesinin içeriğinin rota
kullanıcıları için geliştirilmesi ve mevcut uygulamaya kültürel
rotanın yeni kısımları dahil edilerek uygulamanın geliştirilmesi.
• Türkiye, İtalya, Hollanda ve Yunanistan’daki ofisler için
AB eylem tanıtım sembolleri gibi görünürlük ve kullanıcı
materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması; Türkiye’deki ilgili
belediyeler için bir rehber kitapçığın hazırlanması, basılması
ve dağıtılması; Yunanistan’daki ilgili belediyeler için bir rehber
kitapçığın hazırlanması; EAVF dergisinde tanıtım yapılması (6
sayfa, 3 dilde), rota kullanıcıları için karne basılması
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Projenin amacı, faydalanıcılar (KRD, EAVF ve TYE),
VEF ve STF ile Puglia’dan başlayıp Arnavutluk’a,
Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan geçerek
Türkiye’ye uzanan, önerilen kültürel rota üzerindeki
yerel belediyeler arasında kültürlerarası diyalog
konusunda güçlü bir ortaklık geliştirmektir. Proje,
hedef gruplara ve faydalanıcılara, Avrupa kültür
rotalarının, turizm sektöründe sürdürülebilir
kalkınmanın önünü açan sınır ötesi ve bölgesel/yerel
işbirliğine yönelik bir araç olduğunu göstermeyi
amaçlamaktadır. Proje özellikle, önerilen rotanın
Avrupa Kültür Rotası (ERC) olarak tanınması için
Avrupa Konseyine bir belgelendirme dosyası
sunup rotanın görünürlüğünü artırmayı, daha
fazla ziyaretçi çekmeyi ve sürdürülebilir bir turizm
açısından sınır ötesi işbirliğinin önemi ile faydaları
konusunda farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

Aynı Di̇li̇ Konuşmak: Si̇vi̇l Toplumun Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k
Ekosi̇stemindeki Rolü
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANTALYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANSİAD)
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT/ İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI DESTEKLEME
MERKEZİ DERNEĞİ / TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE NO BORDERS / İTALYA

PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

15 AY
199.957,32 AVRO / 222.174,80 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ANTALYA, BURDUR, ISPARTA - TÜRKİYE / MİLANO İTALYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.ansiad.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

BEKIR BÜLENT ÖZSOY
bekirbulent@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu projede, Türkiye ve bölgelerindeki ekonomik ve
sosyal kalkınmaya katkı sağlanması, sivil toplumun
kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi ve
girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla
bu projenin çıktıları, girişimciliği güçlendirmeyi ve
şekillendirmeyi; gençlerin mesleki gelişim ve girişimcilik
becerilerinin desteklenmesi konusunda STK’lar arasındaki
bilgi ve iyi uygulama alışverişini güçlendirmeyi; ortak
faaliyetlerle ve daha güçlü bir lobiyle sonuçlanacak ortak
bir anlayış geliştirmeyi; uzun vadeli ortaklıkları mümkün
kılan bir girişimcilik ağı kurmayı; Türk ve Avrupalı paydaşlar
arasında ortak araçlar, modüller ve faaliyetler geliştirmeyi
hedefleyecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Kapasite geliştirme faaliyetleri (“Yenilikçi Düşünme ve
Girişimcilik Atölyesi” + Çevrimiçi Araç Kütüphanesi,
Gençler için bir eğitim modülünün geliştirilmesi: Kendini
tanıma, (Sosyal) Girişimcilik, Tasarım Odaklı Düşünme,
Yeni meslekler, Dijital Ben, Kişisel marka vb. + Atölyede
Uygulama 3 Uluslararası Eğitim Kampı, STK’lar/meslek
danışmanlar için eğitim modülü geliştirilmesi: Z kuşağı ile
nasıl iletişim kurulur, Yaygınlaştırıcıların Eğitimi)
• Girişimcilik Ekosistemi Ağı (uluslararası ağın kurulması
ve haritalandırılması: STK’lar, Maker Laboratuvarları,
Üniversiteler vb. + Mutabakat Zaptı imzalanması, Uluslararası
Seminer: Sivil Toplumun Girişimcilik Ekosistemindeki Rolü,
Uluslararası Girişimcilik Günü)
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, girişimcilik ekosistemini geliştirmek
ve
farklı
sektörlerden
paydaşlar
arasında
sürdürülebilir bir diyalog kurmak üzere, resmi
bir işbirliği oluşturmaktır. Proje özellikle, STK’lar
arasında bilgi ve iyi uygulama alışverişini mümkün
kılmayı;
STK’ların
kapasitelerini
geliştirmeyi
ve gençlerin mesleki gelişimleri ile girişimcilik
becerilerinin desteklenmesi konusunda ortak bir
anlayış oluşturmayı; karşılıklı anlayış geliştirmek
ve birbirlerine yönelik kamu desteğini artırmak
üzere Türkiye ve Avrupa’daki paydaşlar arasında
kültürler arası öğrenme deneyimi sağlamayı; resmi
ağlar aracılığıyla Müktesebatın 20. Faslı konusunda
Türkiye ve Avrupa’dan STK’lar arasında uzun
süreli bir işbirliği kurmayı; Sivil Toplum Diyaloğu
4 kapsamında bir araya gelen proje tarafları
arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi; istihdam
edilebilirliklerini artırmak üzere gençlerin kişisel/
mesleki kapasitelerini ve yenilikçilik ve girişimcilik
becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Medya Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Ve Türki̇ye’yi̇ Bi̇rbi̇ri̇ne Bağlıyor

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

GAZETECİLER CEMİYETİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROPEAN JOURNALISTS ASSOCIATION – THE
COMMUNICATION NETWORK ASBL – R.C.S.
LÜKSEMBURG

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

168.076,08 AVRO / 187.271,40 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE, BELÇİKA, ALMANYA, ROMANYA, İTALYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.gazetecilercemiyeti.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

YUSUF KANLI
yusufkanli@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, medyanın toplumların algısı üzerindeki gücünü temel
almaktadır. Hem medya hem de STK’lar, sivil toplumun
gelişiminde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle proje çıktılarıyla, gazetecilerin daha doğru bir şekilde
haber yayınlamasını/yazmasını sağlamak üzere seminerler/
eğitimler aracılığıyla uygulamaya ilişkin bilgiler sunulması; Türk
gazetecilere AB kurumlarının ve mekanizmanın tanıtılması;
Türkiye’de AB alanında çalışan gazetecilerin ve yabancı
haber editörlerinin hareketliliğinin arttırılması; kamunun
bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyayı, blogları ve diğer
platformları kullanmaya istekli gazetecilere gerekli araçların
sağlanması; haberlerin daha tarafsız bir şekilde iletilmesi
ve kamu oyunda ön yargı ve olumsuz imaj oluşumunun
engellenmesi için gazetecilerin dil becerilerinin iyileştirilmesi
yoluyla mevcut durumun geliştirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Proje internet sitesi kurulması ve görünürlük materyallerinin
hazırlanması
• AB kurumlarına ve Avrupalı ortaklara Çalışma Ziyareti
• Gazetecilere yönelik Diplomasi Akademisi
• Proje faydalanıcıları arasında İkili Toplantılar
• AB’den gazetecilerin Türkiye’ye çalışma ziyareti
• Türkiye’deki AB Büyükelçiliklerinin katılımı ile Gazeteciler
Cemiyetinde AB ülke günleri düzenlenmesi
• Kapanış Konferansı – Tema: İyi Gazetecilik Uygulamaları ile
Toplumlar arasındaki Ön Yargılarla Mücadele
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Projenin amacı, algıları etkilemek ve ön yargıları
ortadan kaldırmak üzere Türkiye’deki gazeteciler,
medya kuruluşları ve Avrupa’daki mevkidaşları
arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler
kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye’de AB
alanında çalışan gazeteciler ve Türkiye ile ilgili
çalışan Avrupalı gazeteciler arasındaki ağları
güçlendirmeyi; uzun vadeli ilişkiler kurulmasını;
gazetecilerin güvenilir bilgi kaynağı olarak birbirini
güçlendirmesini ve kapasitelerinin geliştirilmesini;
gazetecilik becerilerinin iyileştirilmesini ve kurumlar
ile hükümet sistemleri hakkında gerekli bilgilerin
sağlanmasını; AB’deki Türk toplumu algısını
etkilemeyi ve Türkiye ile AB’deki gazetecilerin
algılarını olumlu yönde geliştirerek faydaların altını
çizmeyi hedeflemektedir.

Gümrük Bi̇rli̇ği̇ni̇n KOBİ’leri̇n Rekabetçi̇li̇ği̇ni̇ Ve Adi̇l Ti̇caret
Gücünü Yükseltme Hedefi̇yle Güncellenmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PODNIKATEL’SKA ALIANCIA SLOVENSKA (PAS)
SLOVAKYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

154.378,53 AVRO / 171.531,70 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE /ANKARA, İSTANBUL, GAZİANTEP,
HATAY; SLOVAKYA / BRATISLAVA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.turkonfed.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ERHAN ARSLAN
erhan@turkonfed.org
erhanarslan@sedefed.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye ve AB’deki KOBİ’ler arasında karşılıklı etkileşim
ve ortaklıklara yeni bir boyut kazandıran Gümrük
Birliği, KOBİ’lerin yenilikçilik ekosistemindeki payını da
güçlendirecektir. Bu amaçla, proje çıktıları, Türkiye ve
Slovakya’nın farklı bölgelerinde ulusal yuvarlak masa
toplantıları düzenlenmesi; mevcut durumun analiz edildiği
ülke bazlı raporlar hazırlanması; politika mevzuatı ve bunun
Gümrük Birliğine ilişkin olarak uygulanması konusunda farklı
uygulamalara yönelik bilgi alışverişi; 100 katılımcılı bir seminer
düzenlenmesi; KOBİ düzeyinde daha iyi Gümrük Birliğine
yönelik politika önerileri ve yol haritaları geliştirilmesi;
“Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerindeki
KOBİ’lerin Rekabetçiliği” Raporu hazırlanması; yol haritası,
politika ve mevzuat önerilerinin mevzuat düzenleyicilerle
basılı olarak paylaşılması ve olumlu etkilerin Türkiye ve AB’de
yaygınlaştırılması için “gümrük birliği anlaşmasının KOBİ’ler
düzeyinde geliştirilmesi ve güncellenmesi” konusunda
farkındalığın arttırılması olacaktır. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• TÜRKONFED (TÜRKİYE) ve BAS (Slovakya) arasında
ikili bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik güçlü bir yapı
oluşturulması
• Deneyim paylaşımı; bir İşbirliği Platformunun kurulması ve
güncellenmesi
• Ortak çalışma ve politikalara yönelik ülke raporları
• “Gümrük
birliği
anlaşmasının
geliştirilmesi
ve
güncellenmesi” konusunda farkındalığın arttırılması
• Yeni Gümrük Birliği Anlaşmasına yönelik Bildirge
Hazırlanması
• “Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerinde
KOBİ’lerin Rekabetçiliği” Raporu hazırlanması
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, “(29. Fasıl) Gümrük Birliği”
kapsamında TÜRKONFED ve BAS arasındaki uzun
dönemli ve sürdürülebilir işbirliğinin güçlendirilmesi
ve gümrük birliği anlaşmasının özellikle de KOBİ’ler
odaklı geliştirilmesi ve güncellenmesine katkı
sağlanmasıdır. Projenin özel amacı, gümrük birliği
anlaşmasının KOBİ’ler düzeyinde TÜRKONFED ile
BAS arasındaki iki taraflı bilgi paylaşımı ve işbirliği
yoluyla geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik
ortak çalışma ve politikalar geliştirilmesi; “gümrük
birliği anlaşmasının KOBİ’ler odaklı geliştirilmesi
ve güncellenmesi” ve “Türkiye ve AB ekonomisi
üzerindeki olumlu etkileri” konusunda farkındalığın
arttırılmasıdır.

Güçlendi̇ri̇lmi̇ş Tıbbi̇ Atık Yöneti̇mi̇ için Uzun Süreli̇ Diyalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER)
TÜRKİYE
FUNDACIÓN ATHISA / İSPANYA
ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ / TÜRKİYE
15 AY
195.258,60 AVRO / 216.954,00 AVRO
TÜRKİYE, ANKARA
İSPANYA, GRANADA
www.geksander.org
ONUR KILIÇ
onrklc92@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Çalışanların AB üye devletlerinde Serbest Dolaşım hakkı, tüm AB
vatandaşlarına tanınan bir haktır. Türkiye mevcut zamanda katılım
öncesi dönemdedir ve bu sürece yönelik çalışmalar STK’ların
katılımıyla sürdürülmektedir. Türkiye’deki STK’lar, AB’nin
desteğiyle tecrübe kazanmakta, kapasitelerini geliştirmekte,
politika belirleme ve karar alma süreçlerine katılımlarını
artırmaktadır. Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi ve faydaları
konusunda farkındalık oluşturulması bağlamında, sivil toplumun
AB politikaları hakkındaki bilgilerini artırmaya ve vatandaşları,
yurt dışında çalışma fırsatları konusunda bilgilendirmeye büyük
önem verilmektedir. Dolayısıyla bu projenin çıktıları, AB ile
uzun süreli bir diyaloğun kurulmasını ve Türkiye ve İspanya’daki
Tıbbi Atık Yönetimi sektöründe meslek, istihdam ve istihdam
açığı bakımından ihtiyaçların tespit edilmesini, AB’ye katılımın
desteklenmesini ve STK katılımının önemi konusunda farkındalık
oluşturulmasını hedefleyecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Türkiye ve AB’den STK’ların katılımıyla bir Tıbbi Atık Yönetimi
platformunun oluşturulması
• 2 çalıştay düzenlenmesi
• Tıbbi Atık Yönetimi sektöründeki mesleklerin belirlenmesine
yönelik bir çalışma yapılması
• Yer değiştirmeye gönüllü Türk ve AB vatandaşları, Türkiye ve
AB’deki STK’lar ve istihdam kurumlarına yönelik kılavuzların
hazırlanması
• 2 yıllık bir strateji belgesinin hazırlanması için paydaşların
katılımıyla 2 çalıştay düzenlenmesi
• Bir Eylem Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
• Çalışanların serbest dolaşımı ile ilgili AB ve Türk yönetmelikleri
hakkında bir seminer düzenlenmesi
• AB’de atık yönetimi sektörü için gerekli olan yeterlilikler ve bu
sektördeki istihdam fırsatları hakkında broşürlerin hazırlanması
• STK’lara, ilgili yerel ve bölgesel kamu kurumlarına ve atık
yönetimi kuruluşlarına, AB politikaları ve katılım süreci hakkında
eğitimlerin verilmesi
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, AB’ye katılım sürecini destekleyecek
iyi uygulamaların, becerilerin ve politikaların
paylaşılması yoluyla bilgi ve tecrübelerin artırılması
için Türkiye ve AB’den STK’lar arasında uzun süreli
diyalog ve ortaklıklar oluşturmaktır. Proje özellikle,
Türkiye ve İspanya’daki atık yönetimi sektörlerinin
ihtiyaçlarını meslek, istihdam ve istihdam açığı
açısından tespit etmek amacıyla İspanya ile ikili
bir paylaşım diyaloğu oluşturmayı, AB’ye katılımı
desteklemeyi ve STK’ların katılım sürecine dahil
olmasının önemi konusunda farkındalık arttırmayı
amaçlamaktadır.

Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Ağı

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

TÜRK KALP VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE - ITALIAN
HEART FOUNDATION / İTALYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

156.214,01 AVRO / 173.571,12 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE, İSTANBUL VE BATMAN; İTALYA, MİLANO

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.tkv.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ŞEBNEM ÖREN
sebnemoren02@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kalp-damar hastalığı (kardiyovasküler hastalıklar), AB’de her
yıl 1,5 milyondan fazla kişinin, Avrupa genelinde ise 4 milyon
kişinin yaşamını kaybetmesine neden olmaktadır. Avrupa (%48)
ve AB’deki (%41) tüm ölümlerin neredeyse yarısı kalp-damar
hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Komisyon’un Avrupa çapında
sağlıklı kalpleri desteklemeye ve kalp-damar hastalığını önlemeye
yönelik çabaları en etkili şekilde destekleyebilmesi için Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Kalp Ağı (EHN) arasındaki görüşmeler
neticesinde, Avrupa Kalp Sağlığı Girişimi (EHHI) oluşturulmuştur.
Dolayısıyla, bu projenin çıktılarından biri olarak geliştirilecek
etkin, dinamik ve sürdürülebilir bir kalp-damar sağlığı sistemi,
kısa vadede Batman’da, uzun vadede ise Türkiye’de kalp-damar
hastalığı vakalarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Projenin
diğer çıktıları, ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve
yaşam kalitesinin temelinde yer alacak bir sağlık nosyonunun
oluşturulması; politika belirleyiciler, sağlık çalışanları ve tüm
kamuoyu nezdinde kalp-damar hastalığı riski, riskin azaltılmasına
yönelik etkin müdahaleler ve bu müdahalelerin kalp-damar
hastalığını önlemedeki rolü konusunda farkındalık yaratmaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Kalp-damar hastalığının tanıtılmasına yönelik faaliyetler (‘Türkİtalyan Kalp Forumu’nun kurulması, kongre ve çalıştayların
düzenlenmesi ve ‘Türk-İtalyan Sağlık Portalının” oluşturulması)
• İletişim Faaliyetleri

42

Projenin amacı, pilot eylem olarak Batman’daki
6-14 yaş grubu çocukların annelerini sağlıklı bir
yaşam tarzı benimsemeleri için desteklemek,
müdahale ve önleme politikaları belirlemeye
yönelik değişimi tetiklemek ve bu sorunla ilgili
farkındalığı artırmak için TIHF üyeleri arasındaki
ağı ve bilgi düzeyini geliştirecek kılavuzlar
hazırlamaktır. Proje, özellikle bu alandaki bilgi
düzeyinin geliştirilmesi ve elektronik medya
aracılığıyla STK’larla, politika belirleyicilerle, sağlık
çalışanlarıyla ve kamu ile paylaşılmasının yanı sıra
kalp-damar hastalığını önleme programlarının
desteklenmesi için Batman’daki kadınlara yönelik
geniş kapsamlı kalp sağlığı tanıtım faaliyetleri veya
kursları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Karadeni̇z Kıyıları Türk-AB Balıkçı Kooperati̇fleri̇ni̇n
Di̇yaloğu İle Gelişiyor

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

HALIÉUS-ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE PER LA PESCA,L’ACQUACULTURA,
LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’AMBIENTE
İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

KARADENİZ BİLİM TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
TÜRKİYE
15 AY
195.787,53 AVRO / 217.541,7 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE; RİZE, ARTVİN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.halieus.it

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

FRANCESCA OTTOLENGHI
ottolenghi@halieus.it

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin temel fikri, kıyı alanlarının gelişimi ve balıkçılık mirasının
korunmasına yönelik çözümlerin paylaşılması amacıyla, İtalya
ve Türkiye’deki balıkçılık kooperatifleri arasındaki bağlantıların
ve işbirliğinin güçlendirilmesidir. Projenin doğrudan etkileri, bir
yandan sürece dahil olan kooperatifler için yeni gelir getirici
fırsatlar doğururken, diğer yandan kooperatifler ve STK’ların
kurumsal kapasitelerini geliştirecektir. Bu amaçla, projenin
çıktıları yerel balıkçılık kooperatiflerinin desteklenmesine;
Türkiye’deki kooperatiflerin AB politikalarına ilişkin bilgisini ve
hazırlık düzeyini arttırmak amacıyla İtalyan balıkçılık kooperatifleri
ile ağ kurulmasına; yereldeki aktörlerin ve halkın kıyı alanlarında
sektörler arası gelişimi destekleyen AB Politika ve Programları
konusunda farkındalığının arttırılmasına odaklanacaktır. Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Mevcut balıkçılık kooperatifi işletmelerinin organizasyonu ve
faaliyetlerine ilişkin tanı çalışması
• Balıkçılık Kooperatiflerinin Yönetim, AB müktesebatı,
çeşitlendirme ve temel İngilizce konularında kapasitelerinin
geliştirilmesi
• İtalyan kooperatifleriyle eşleşme amaçlı çalışma ziyareti
(balıkçılık turizmi örneği)
• Yerel düzeyde kıyı alanlarının geliştirilmesine yönelik
paydaşların belirlenmesi
• Yerel düzeyde kıyı alanlarının geliştirilmesine yönelik paydaşlar
arasında “AB temas kişileri” belirlenmesi
• AB temas kişilerine eğitim (temel İngilizce, AB’nin yapısal
araçları, Balıkçılık Yerel Eylem Gruplarının (FLAG) işleyişi)
• Topluluk Temelli Yerel Kalkınma (CLLD) için çok paydaşlı
toplantılar
• Okullarda farkındalık arttırma.
• İletişim ve Tanıtım
• İnternet sitesi ve görünürlük materyalleri
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PROJENİN AMACI
Projenin
amacı,
STK’ların
“Balıkçılık”
müktesebatına uyum konusunda hazır olmaları ve
sürece katılmalarını kolaylaştırmak yoluyla, Türkiye
ve AB Üye Devletleri arasında sürdürülebilir
bir Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesine
katkı sağlamaktır.
Proje özellikle, AB ve
Türkiye’de kıyı bölgelerinin gelişimi için çalışan
balıkçılık kooperatifleri ve STK’lar arasındaki
tecrübe paylaşımının arttırılmasını, balıkçılık ve
denizciliğe ilişkin AB Program ve Politikalarına
yönelik farkındalık ve kapasitelerin arttırılmasını
ve “Çeşitlilik içinde Bütünlük” ruhuyla kıyı
alanlarının kültürel değerlerini zenginleştirmeyi
amaçlamaktadır.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WeGlobal’in sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of
WeGlobal and do not necessarily reflect the views of the European Union.
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