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Civil Society Dialogue Programme 
In 2005, the European Commission declared their support to strong, deep and sustained dialogue between 
the societies in the Member States and Candidate Countries through a Communication on “Civil Society 
Dialogue between the EU and the Candidate Countries”. With this approach, EU aims to achieve better mutual 
knowledge and bring citizens and different cultures, political and economic systems closer together, thus 
ensuring a stronger awareness of the opportunities as well as the challenges of future accessions. 

Based on this development, “Civil Society Dialogue” was considered as an integral part of Turkey’s EU accession 
negotiations. Civil Society Dialogue is highlighted as an important step in eliminating existing prejudices and 
misconceptions between Turkey and the EU, reinforcing social and cultural dialogue and ensuring Turkey’s 
social integration to Europe.
 
The Civil Society Dialogue Programme between Turkey and EU (CSD) implemented through EU financial 
assistance was designed by the Directorate for European Union (former Secretariat General for European Union 
Affairs) in 2006 as a platform to bring together civil society organizations (CSOs) from Turkey and EU Member 
States around a common subject and to ensure that societies get to know each other, engage in exchange of 
information, and establish sustained dialogue. The programme was initiated in 2008 and it is ongoing for more 
than 10 years. 

First Phase of the Civil Society Dialogue (2008-2009) 

The first Civil Society Dialogue Programme, Strengthening Civil Society Dialogue Between Turkey and EU 
(CSD I) Programme was implemented in the scope of Turkey – EU Financial Cooperation. 119 projects were 
granted a total of 19,3 million euro under the themes “Towns and Municipalities”, “Professional Organizations”, 
“Universities” and “Youth Initiatives”, and 238 civil society partnerships have been established between Turkey 
and 21 EU Member States. 

Second Phase of the Civil Society Dialogue (2010-2012) 

Strengthening Civil Society Dialogue Between Turkey and EU II (CSD- II) Programme was financed under the 
first period of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA I) and three grant schemes were implemented, 
namely, “Agriculture and Fisheries”, “Culture and Art” and “Micro Grant for Civil Society”. 5.3 million euro was 
granted to a total of 97 projects. 154 partnerships have been established among the CSOs from EU and Turkey.

Third Phase of the Civil Society Dialogue (2014-2016) 

Civil Society Dialogue Between Turkey and EU III (CSD-III) Programme was supported in the second period of 
the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and focused on “Political Criteria” and “Media” themes. 55 
projects were granted a total of 7 million euro aiming to enhance dialogue on human rights, anti-discrimination, 
democracy and rule of law in order to support better understanding of reforms implemented in Turkey’s EU 
accession and their outcomes, and support dissemination of their impacts through CSO participation.di. 

Fourth Phase of the Civil Society Dialogue (2015-2017) 

Civil Society Dialogue Between Turkey and EU IV (CSD-IV) Programme was financed in IPA II period and 
supported a total of 80 dialogue projects with around 11 million euro under nine grant schemes, namely, 
“Environment”, “Energy” “Protection of Health and Consumer”, “Justice, Freedom and Security”, “Right to 
Establishment and Freedom to Provide Services”, “Regional Policy and Coordination of Structural Instruments”, 
“Enterprises and Industrial Policy”, “Agriculture and Fishery” and “Education.
 
Fifth Phase of the Civil Society Dialogue (2019- 2021) 

Civil Society Dialogue Between Turkey and EU V (CSD-V) Programme was implemented in IPA II period and 
granted a total of 7 million euro to 40 dialogue projects to be carried out jointly by CSOs from Turkey and EU 
Member States/Candidate Countries. 
As well as focusing on developing sustainable dialogue and cooperation, the projects under the Programme 
implement activities towards disadvantaged groups including the disabled, the elderly and refugees. The 
projects are carried out in various fields such as gender equality, education, health, agriculture, food and 
environment. 

Coordinator Beneficiaries of 32 Projects are from Turkey, 7 are from EU Member States (4 from Italy, 2 from 
Greece, 1 from Poland) and 1 from a potential Candidate Country, Bosnia-Herzegovina. 

CSOs from the following countries joined the Programme as coordinator beneficiaries or co-beneficiaries: 

1- Germany 
2- Austria 
3- Belgium 
4- Bosnia-Herzegovina 
5- Bulgaria 

6- Estonia 
7- Finland 
8- France
9- Croatia 
10- Netherlands 

11- United Kingdom
12- Spain 
13- Italy 
14- Luxemburg 
15- Hungary 

16- Poland 
17- Romania 
18- Slovakia 
19- Slovenia 
20- Greece 
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Sustainable Civil Society Dialogue For Sustainable Development 
(Scsd – Sd)

COORDINATOR BENEFICIARY
KYOTO CLUB 

ITALY

CO-BENEFICIARY(IES) ENVIRONMENTAL ENERGY ASSOCIATION / TURKEY 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
195.353,40 EUROS /217059,34 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
İZMİR (TURKEY), ROME, BOLOGNA (ITALY), 

BRUSSELS (BELGIUM)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.kyotoclub.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

SERGIO ANDREIS

s.andreis@kyotoclub.org 

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to strengthen 
and refresh trust in the EU and its enlargement 
process in Turkey and Italy through a sustainable 
civil society dialogue and by concentrating on 
cross-cutting environmental and sustainable 
development issues.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The project specifically aims to improve and support effective 
civil society dialogue among target groups and final beneficia-
ries from the EU – Italy and Brussels-based CSOs and EU in-
stitutions and Turkey in the field of environment and sustain-
able development. This project targets to increase bilateral 
exchanges and long-term cooperation between CSOs in Turkey 
and Italy in terms of challenges and opportunities posed by Tur-
key’s EU accession and in terms of the EU acquis in the field 
of environment; to promote awareness-raising initiatives on the 
importance and benefits of membership of Turkey in  the EU 
and to foster climate-friendly and sustainable development best 
practices. Hence, within the project 2 Opening Ceremonies in 
İzmir and Rome, CSD Meetings in Rome & İzmir with the par-
ticipation of CSOs, private sector representatives and local mu-
nicipalities and academicians, 20 Best Practice Workshops with 
three main topics which are: sustainable cities and sustainable 
development, climate action, environmental ethics and justice; 
Study Visits, Networking Agreement Visits and 2 environmental 
festivals İn İzmir and Rome with the participation of 2.500 peo-
ple will be organized; Monitoring Reports analyzing EU environ-
mental acquis including horizontal legislation, EU legislation on 
air quality, water quality, waste management, nature protection, 
chemicals, noise and climate change, and the seventh environ-
ment action programme; 10 Training Modules, Advocacy and 
Policy Proposals Document will be prepared; 4 Animation Vid-
eos for disseminating EU best practices in the field of climate ac-
tion, sustainable cities and development, environmental law and 
natural capital and for empowering better EU-TR civil society 
dialogue, against prejudices, stereotypes and misperceptions, 
and emphasizing the importance of Turkey’s accession to the 
EU in terms of environmental concerns will be produces and a 
Best Practices Handbook on sustainable development practices 
will be produced, media coverage will be ensured. In order to 
achieve the above-mentioned outputs, following activities will 
be implemented:

• Bilateral Exchanges Activities (CSOs’ meetings with targeted 
Italian and Turkish CSOs)

• Awareness-Raising Activities (Information and Communication 
Campaigns for target groups and final beneficiaries)

• Long-Term Cooperation Activities (Networking and follow-up 
activities with participating CSOs and relevant stakeholders)



Sustainable Civil Society Dialogue For Sustainable Development 
(Scsd – Sd) Alliance for the Gediz Delta 

COORDINATOR BENEFICIARY
DOĞA FOUNDATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) FOUNDATION TOUR DU VALAT / FRANCE

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
124.360,45 EUROS / 154.197,70 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT GEDIZ DELTA (IZMIR) / TURKEY

COORDINATOR BENEFICIARY 

WEBSITE
www.dogadernegi.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

SERDAR ÖZUSLU 

serdar.ozuslu@dogadernegi.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The overall objective of the project is to improve 
dialogue and transfer of know-how on best prac-
tices between Turkey and EU in relation to con-
servation of internationally important wetlands. 
The project specifically aims to improve capacity 
of the applicant and stakeholders on monitoring 
and rehabilitation of wetlands through transfer 
of know-how and enhanced dialogue between 
Turkey and EU, to ensure participation of local 
and regional stakeholders in monitoring and re-
habilitation of Gediz Delta and to identify and 
promote monitoring and rehabilitation actions 
based on the best practices in EU.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Gediz Delta is one of the largest wetland complexes of whole 
Mediterranean Basin and one of Turkey’s most extensive 
coastal wetlands. In parallel with the projects’ objective 
which is mainly to conserve the internationally important 
wetlands there will be significant outputs. Within the project 
2 technical workshops and 2 fieldworks in Gediz Delta will be 
conducted, wetlands online portal and mobile application 
will be developed, Gediz Delta Monitoring Guidebook will 
be prepared, monitoring trainings in Gediz Delta will be 
implemented, 3 posters and 3 brochures will be produced, 
Gediz Delta Festival will be organized, a short movie will 
be produced, Gediz Delta Steering Committee will be 
established, media coverage will be ensured and a Closing 
Workshop will be held. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Conducting of a technical workshop on water and coast 
bird monitoring

• Technical fieldwork on water and coast bird monitoring
• Conducting of a technical workshop on saltpan 

rehabilitation
• Technical fieldwork on saltpan rehabilitation
• Development and dissemination of wetlands online portal 

and mobile application
• Establishment of the Gediz Delta Steering Committee
• Preparation of awareness-raising and visibility materials
• Awareness-raising and advocacy through media
• Gediz Delta Festival
• Project closing workshop in France



Nature and Cities 

COORDINATOR BENEFICIARY
NATURE CONSERVATION CENTRE FOUNDATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) EUROSITE / THE NETHERLANDS

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
195.976,28 EUROS / 217.751,42 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY - ANKARA and THE NETHERLANDS - 
NORTH BRABANT REGION

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.dkm.org.tr 

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

YILDIRAY LISE

yildiray.lise@dkm.org.tr

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Effective conservation of biodiversity and sustainable 
management of natural resources are very crucial. The 
conservation of nature and sustainable use of natural resources 
can only be achieved through collaboration and the combined 
efforts of people, organizations and disciplines. To this end, 
the project will target to improve knowledge of nature based 
solutions and green infrastructure in Turkey through the 
experience of the Netherlands; to enhance dialogue and 
cooperation between Turkish stakeholders from various sectors 
to promote nature based solutions and green infrastructure in 
cities; to sign joint agreements between CSOs in Turkey and 
the Netherlands for sustainable and long-term cooperation 
on nature based solutions and green infrastructure in cities; 
to raise awareness in Turkey and the Netherlands on nature 
based solutions and green infrastructure, and importance of EU 
membership of Turkey. In order to achieve the above-mentioned 
outputs, following activities will be implemented:

• Mapping and assessing natural ecosystems and ecosystem 
services in Ankara.

• Exchanging good practices and experiences in the 
Netherlands and Turkey via study visits and workshops in both 
countries. 

• Meetings and a workshop to establish a platform on nature-
based solutions and green infrastructure for Turkey.

• Networking and lobbying activities for establishing an 
international platform and joint agreements for sustainable 
and long-term cooperation between related stakeholders of 
Turkey and Netherlands.

• Producing a documentary, and two short films on Dutch and 
Turkish experiences on “nature and cities”.

• Developing reference materials on nature-based solutions 
and green infrastructure in cities 

• Organizing an exhibition in Netherlands on Turkey’s natural 
values.

• Organizing an International Workshop in Ankara on Nature 
Based Solutions and Green Infrastructure in Cities.

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to promote nature-
based solutions and green infrastructure in cities 
as an effective tool for awareness raising on 
environment and importance of EU membership 
of Turkey. 



Nature and Cities 
Turkey 2050 Calculator: Facilitating Climate Policy Dialogue 
Through Adaptation Of An Eu Low Carbon Pathway Tool

COORDINATOR BENEFICIARY
SOUTHEAST EUROPEAN CHANGE NETWORK 
FOUNDATION 

BOSNIA AND HERZEGOVINA

CO-BENEFICIARY(IES)
ECONOMIC POLICY RESEARCH FOUNDATION OF 
TURKEY (TEPAV) / TURKEY 

CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE / BELGIUM 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
198.693,84 EUROS / 220.770,93 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT

TURKEY (ANKARA, IZMIR/HATAY/ ZONGULDAK, 
ÇANAKKALE, SINOP)

EU (VIENNA/POTSDAM, BRUSSELS),

WESTERN BALKANS (SARAJEVO/BELGRADE)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.seechangenetwork.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ANA RANKOVIC 

ana-fractal@seechangenet.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to mobilize, em-
power and professionalize CSOs in dialogue 
with relevant actors in the sphere of EU Climate 
and Energy policies. Project specifically aims to 
mobilize and empower CSOs from Turkey, EU 
and Western Balkans to build coalitions that can 
strengthen their expertise and skills for advocacy 
and policy engagement by exchanging knowl-
edge & best practices linked to the EU policies 
and accession processes; thereby deepening 
their impact on energy and climate policy dia-
logue and decision-making and raise awareness 
on the practical steps that can be taken in im-
plementation of the Paris accord and EU targets 
- by using the “participatory scenario building” 
tools in dialogue settings at local, national and 
European levels. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Since the development of the 2020 Goals and the Low Car-
bon RoadMap, the EU and member states have been look-
ing for tools to help policy makers explore policy options 
through tripartite dialogue between policy makers, private 
sector and civil society.  With this sense the outputs of this 
project aims to create greater recognition and engagement 
of CSOs based on improved capacity to articulate clearly 
and credibly key challenges in the energy sector and to offer 
“best practice” solutions for a more sustainable energy and 
climate policies, which is better aligned to EC Policies and 
Directives and increase the public awareness regarding the 
impact of policy decisions on the lives of citizens and key 
decision makers guided to actions which will lead to a more 
sustainable energy and climate policies. In order to achieve 
the above-mentioned outputs, following activities will be im-
plemented:

• Sharing know-how and establishing community of 
practice based on “common approach” by trainings, 
online coaching, peer review meetings

• CSOs dialogue and networking through mapping and 
mobilising organizations and networks in the EU and 
Turkey; base model workshop in Western Balkans; 
dialogue events in Turkey; study visit to the EU; online 
mentoring and collaboration

• Analysis of the policy framework by reviewing legislative 
framework, publishing baseline situation and meeting 
with policy makers in the EU and Turkey



Zero Carbon Point

COORDINATOR BENEFICIARY
LIFELONG LEARNING VOCATIONAL TRAINING 
AND DEVELOPMENT ASSOCIATION

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
SONNENKRAFT FREISING E. V. / GERMANY

AEGEAN FOREST FOUNDATION / TURKEY

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
189407,77 EUROS / 210453,075EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT İZMİR, AEGEAN REGION

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.hboder.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

KADİR BiLGiLi 

kadirbilgili@gmail.com

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The aim of Zero Carbon Point is to raise public awareness by 
establishing a concrete step towards environment and energy 
with the help of sustainable dialogue between CSOs. With the 
launch of Zero Carbon Point (ZCP), established as a result of 
dialogue on bilateral knowledge, experience and best practices 
at local, regional, national and international levels, a model 
study will have been carried out in the fields of environment and 
energy resources, low-carbon urbanization, green economy and 
sustainable development. This point will be a hub where good 
practice examples related with the adaptation of the components 
within the energy sector into daily life, on-site observation of 
the activities that will contribute to reducing greenhouse gas 
emission and efficient use of natural resources are presented, 
and which aims a capacity increase in waste management.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Study Visit to Germany
• Identifying the site where Zero Carbon Point will be installed
• Procuring technical equipment for the installation of Zero 

Carbon Point
• Installing the components of renewable energy systems
• Attending the workshop co-applicant organising in their own 

country and study visit to “Wildpoldsried” town
• Preparing training materials and visual aids and Equipping the 

training section
• Developing carbon and water foot printing calculation tools
• Preparing visual materials such as introduction booklets, roll-

up, flags and advertising in visual and print media.

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to contribute to 
the sustainable dialogue between civil society 
institutions in Turkey and Germany by establishing 
a carbon awareness point. The project specially 
aims to create a strong bond among CSOs in 
Turkey and Germany, municipalities, private sector, 
educational institutions and other environmental 
stakeholders with the establishment of Zero 
Carbon Point, which is a concrete step towards 
increasing bilateral exchanges and cooperation at 
local, regional and national levels; and to influence 
public opinion on importance and benefits of 
integration of environmental and energy policies 
implemented in EU member states.



Zero Carbon Point
Ancient Cities for Endemic Flora, From Apollo to Athena 
(A To A)

COORDINATOR BENEFICIARY

ASSOCIATION FOR THE CONSERVATION OF ANTALYA

ORCHIDS AND BIODIVERSITY (CAOB) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) HELLENIC SOCIETY for the PROTECTION OF NATURE 
GREECE

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
129959,31 EUROS / 146979,54 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ANTALYA / TURKEY – ATHENS / GREECE

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.antok.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

İSMAIL GÖKHAN DENIZ

igdeniz@gmail.com

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Archaeological sites host important, often endemic and/or 
rare, species of local flora, which usually survive there because 
of the relative protection offered in relation to the surrounding, 
heavily developed areas. Such sites include Side in Antalya, and 
the Acropolis Hill of Athens, each hosting an endemic species. 
There is a very special and important natural heritage of the 
archaeological sites of Acropolis and Side as an opportunity 
for civil society dialogue between the two countries and the 
symbolism of brotherhood. In this sense this projects’ outputs will 
target stakeholder cooperation towards sustainable development; 
improved scientific and administrative capacities of local CSOs; 
improved conservation of local environment; improved citizen 
awareness and knowledge; improved stakeholder participation in 
protection of the environment and cultural heritage; development 
of common methodologies for monitoring of threatened 
local flora species in archaeological sites; recommendations 
for management practices in archaeological sites to enhance 
conservation of local flora.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Comparative study of applied policies and methodologies for 
management of local flora in archaeological sites

• Elaboration of common methodologies for the monitoring of 
flora species in archaeological sites

• Introduction and application of common environmental policy 
codes and protocols

• Establishment of a network of all stakeholders involved in the 
management, preservation and conservation of archaeological 
sites

• Technical guides for the classification of flora species in 
archaeological sites

• “Virtual Garden” informative application
• Design and production of environmental education material
• Training sessions for archaeologists, tourist guides and other 

related stakeholders
• Study Visit in Greece
• Awareness and dissemination campaign

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to develop a 
sustainable civil society dialogue between 
CSOs from Turkey and Greece as well as best 
practice demonstration and pilot application. 
The project specifically aims to strengthen Joint 
initiatives between Turkish and Greek CSOs; 
Capacity building of CSOs and exposure to 
EU civic participation acquis; establishment 
of a sustainable network between Turkish and 
Greek CSOs; and promotion of awareness 
raising initiatives on importance and benefits of 
membership of Turkey to the EU.



Climate Action Through Sf6 Use In Electricity Sector

COORDINATOR BENEFICIARY
WASTE AND RECYCLING INDUSTRIALISTS 
ASSOCIATION
TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)

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

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
199.320,78 EUROS / 221.467,53 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY (ANKARA – KOCAELI), ROMANIA 

(CONSTANTA)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.agedtr.com

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ECE ARDA

ecearda@gmail.com

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

It is crucial to focus on the recycling of SF6 used in the electrical 
sector as the sector is in demand for handling, monitoring and 
recycling expertise and EU experience. Contributing to the 
accession process, this project aims to provide recommendations 
on implementation of the legislation in means of training, 
monitoring, handling and recycling processes. To this end, this 
projects outputs will be a drawing framework for the recycling/
handling of SF6 gas in electricity sector in accordance with the 
new legislation regarding F-Gases through enhanced, strong 
and sustained dialogue with EU Member States and conducting 
trainings in line with the EU standards for persons handling 
SF6 gas in electric power industry and relevant CSOs and CSO 
members.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Desk research on EU and Turkish legislation, standards and 
statistics and comparison

• Study tour to co-applicant country to support desk research 
and building networking

• Establishment of a working group for the preparation of the 
draft implementation recommendation report

• Organization of 2 meetings with the local and national policy 
makers

• Preparation and submission/presentation of the draft report 
(to government bodies)

• Establishment of a commission with the participation of 
relevant CSOs, CSO members from EU and Turkey

• Organization of an Informative Conference for stakeholders
• Study tour to an EU F-Gas Recycling Facility
• Translation and distribution of technical and policy related key 

reference material
• Training for CSOs and recycling company representatives on 

EU standards regarding SF6 gas
• Training on handling/monitoring SF6 gases for relevant 

workers
• Raising awareness seminar for public regarding carbon 

footprint
• Preparation of a 3-year dialogue strategy report
• Impact Assessment Report

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to establish 
cooperation and sustainable dialogue between 
Turkey and EU in order to standardize the 
handling, monitoring and recycling of SF6 gas 
and contribute to EU accession process through 
enhanced CSO involvement. The project 
specifically aims to develop a framework for 
the recycling/handling of SF6 gas in electricity 
sector in accordance with the new legislation 
regarding F-Gases through bilateral exchange 
and cooperation and to conduct trainings in line 
with the EU standards for persons handling SF6 
gas in electric power industry and relevant CSOs 
and CSO members and awareness raising.



Climate Action Through Sf6 Use In Electricity Sector
Water Sustainability of the Turkish Dairy Sector: Efficiency, 
Risks and Vulnerabilities 

COORDINATOR BENEFICIARY
ASUD - PACKAGED DAIRY PRODUCTS 
ASSOCIATION OF TURKEY 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) IBLF GLOBAL (IBLF) / UNITED KINGDOM

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
188.408,07 EUROS / 209342,3 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY (ANKARA, İZMIR), UK (LONDON) AND 
THE NETHERLANDS (BRABANT, OVERIJSEL)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.asuder.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ANIL BAYÜLKER

anilbayulker@asuder.org.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to improve 
resilience of the dairy industry in Turkey to water 
related risks. Through the dialogue project, 
exchange of information between British and 
Dutch partners will not only be about measures 
at farm/facility level but also about policies, 
incentives and regulations in partner countries. 
Stakeholders from partner countries will include 
co-operatives, experts from relevant public 
agencies and sectoral organizations. Thus, 
exchange of information and experience at 
different levels will be improved. Trainings and 
on-site surveys in selected facilities will enable 
developing case studies for local stakeholders 
(farmers and dairy plants) 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Dairy production with its fully-production chain is inextricably 
tied to water and climate which makes it one of the most water-
sensitive of all economic sectors. Milk and dairy production 
are one of the fastest growing sectors at global and national 
level, to this end the outputs of the project aims to increase 
awareness about water risks amongst dairy sector and policy 
makers; establish a baseline of “water use in the dairy sector” 
for further studies, measurements and benchmarking and 
improved resilience of dairy industry to water risks. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Project web site, social media accounts, and other visibility 
materials

• Analysis of the current state of water use in the dairy sector 
in Turkey

• Assessment and mapping the vulnerabilities of the dairy 
sector

• Preparation of the benchmarking report
• Workshop in Ankara
• Study visits to the UK
• Training and Workshop in İzmir
• Study visit to the Netherlands and media briefing
• A policy paper preparation 
• A printed and online guideline
• Closure meeting and Press Conference in Ankara



Participatory River Basin Management: Water Matters 

COORDINATOR BENEFICIARY
THE TEMA FOUNDATION 
 TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) BUREAU EUROPÉEN DE L'ENVIRONNEMENT 
BELGIUM 

DURATION OF THE PROJECT 13 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
177.731,32 EUROS / 197.479,24 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY-25 RIVER BASINS; CROATIA-ZAGREB; 
BELGIUM-BRUSSELS

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.tema.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

FERHAT TAZE 

ferhat.taze@tema.org.tr

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Water is essential for the function of all ecosystems and 
humans’ presence and there is risk for Turkey to become 
a water-scarce country soon. Therefore, sustainable water 
management should be priority from individual level to ba-
sin-based governance. In order to improve the situation the 
project outputs will be introduction of basin protection and 
management from a multi-level perspective; development of 
capacity of TEMA representatives, CSOs and locals on public 
participation in local water threats, RBMPs, and WFD; deliv-
ery of trainings on RBMPs using case studies; preparation of 
reports on best practice and transfer of expertise; improve-
ment of dialogue between CSOs and DG Water Resources 
Management; revision and submission of TEMA’s draft Water 
Law; updating of TEMA Local Water Threats Map; organi-
zation of grassroots activities, social media campaigns and 
ensuring media coverage.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• EEB Water Working Group meeting with participation 
from TEMA and Friends of the Earth Croatia (FoE)

• Stakeholder mapping and visits
• Training on RBMP, WFD to CSOs
• Webinars
• River basin study visit around Zagreb 
• Preparation of transfer of expertise report by Zelena akcija/ 

Friends of the Earth Croatia
• Preparation of the report on good practice in public 

participation in the WFD implementation by European 
Environmental Bureau (EEB)

• Online communication among partners, mid-term 
Monitoring & Evaluation meeting in Ankara

• Water Dialogue meetings with public officials and CSOs
• Water workshops at TEMA Field Coordination Meeting in 

Istanbul
• Turkey & Water Dialogue meetings between project 

coordinator and European Commission 
• Communication and awareness raising activities

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to strengthen 
capacity of local people and CSOs on water 
protection, empower them in participating 
RBMPs and improve dialogue between local 
stakeholders and public entities at the local/
national level. By doing so, Turkey’s water 
resources will be well-preserved and managed 
through water policy measures taken in harmony 
with EU Chapter 27 (Environment). 



Participatory River Basin Management: Water Matters European Islamophobia Report 2018

COORDINATOR BENEFICIARY
SETA FOUNDATION

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
LEOPARD WEISS INSTITUTE FOR THE STUDY OF 
CONTEMPORARY MUSLIM LIFE AND THOUGHT 
AUSTRIA

DURATION OF THE PROJECT 13 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
126,951.81 EUROS / 141.057,57 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ANKARA/TURKEY

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.setav.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ENES BAYRAKLI 

bayrakli@tau.edu.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to contribute to 
strengthening the dialogue between European and 
Turkish civil societies through raising awareness 
of Islamophobia in Europe. By deconstructing 
misconception, prejudices, racism and hate crimes 
that target Muslims in Europe, the “European 
Islamophobia Report: 2018” is enhancing EU-
Turkish relations and thus Turkey’s efforts towards 
EU accession. The project aims to contribute to 
build a greater solidarity and connection between 
Turkish and European societies.  

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Concrete and tangible outputs will permit to achieve the 
project’s specific goals of collecting and sharing updated 
data regarding Islamophobia in Europe but also to improv-
ing and enhancing cooperation platform between CSOs 
and stakeholders regarding Islamophobia. As a result, these 
actions pave the way for raising awareness of Islamophobia 
among European and national representatives, scholars, 
journalists, activists and common public. Much more than 
publishing and sharing books on Islamophobia, the Civil So-
ciety Dialogue Grant Scheme will lead the project to orga-
nize 7 panels of international scale, 2 interactive workshops, 
shooting short clips, redesigning EIR website and publishing 
a booklet that shortly presents the most striking results of the 
whole project. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Publication and distribution of Reports: “European 
Islamophobia Report 2018 (EIR)

• Panels: “Fighting against Islamophobia in Europe”
• Dialogue Workshops: “Common Action Against 

Islamophobia”
• E-Infographics: “Islamophobia in numbers”
• Social-Media Activities
• Redesigning EIR website
•  Short clips: “Islamophobia, a threat for European 

Democracies” 
• Publication of Final booklet on Projects results and 

perspective 



Enhancing Multiculturalism Approach of Civil Society 
Organizations In Turkey and Eu 

COORDINATOR BENEFICIARY
YADA FOUNDATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITÉ ET 
ECHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT (AMSED) 
FRANCE

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
161.095,13 EUROS / 178.994,59 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY, FRANCE

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.yada.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

RÜMEYSA ÇAMDERELI ERDOĞDU

camdereli@yada.org.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to get CSOs 
that have different backgrounds and work on 
ethnic, religious, and cultural identities, together 
and make them share their multiculturalism 
methodologies with each other. In other words, it’s 
aimed to contribute to the multiculturalism-based 
democracy building executions both in Turkey 
and EU through supporting dialogue among 
CSOs. The project specifically aims to collect 
and map the current experience and knowledge 
of executions of multiculturalism in terms of civil 
society approaches and activities and share this 
collective knowledge with related parties. And to 
increase the impact capacity of CSOs working with 
different ethnical, religious and cultural identity 
groups with the intention of building a democratic 
multicultural society through interchanging the 
experiences in France and Turkey.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Lack of dialogue among different ethnic, religious and cultural 
groups has been a prominent issue for both Turkey and EU. 
Since this subject comes to the agenda more intensely in 
both regions this projects’ outputs will focus on collecting 
and reporting the experience and knowledge in the field of 
dialogue within different ethnic, religious and cultural identities 
in Turkey and France;  increasing the dialogue capacity of 
CSOs; establishing an inclusive and diverse online network of 
CSOs working on the issue of dialogue with different sectors of 
society in Turkey and Europe for the sustainability of the steps 
taken through the project.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Mapping the Current Situation
• Developing a background note to portray the issue analysis
• Dialogue “Search Workshops”
• Study Visits
• Dissemination events
• Online Platform for Sharing the Knowledge and 

Experiences



A New Dialogue for Disadvantaged Groups 

COORDINATOR BENEFICIARY

ANATOLIA COMMUNICATION AND EDUCATION 

ASSOCIATION (ANILDER)  

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI (COPE) / ITALY

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
165.761,19 EUROS / 184.179,10 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY- ANKARA & ITALY-CATANIA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.anilder.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

MEDINE HÜLYA ÖĞÜT

aid.bilgi@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The overall objective of the project is “to develop 
a sustainable dialogue and cooperation focusing 
on social policies and activities for disadvantaged 
groups”. The project specifically aims to “create 
sustainable and successful cooperation between 
ANILDER and COPE through joint actions 
for disadvantaged children”. and “to transfer 
knowledge on European, Italian and Turkish 
social policies, legislation and practices and raise 
awareness of Turkish and Italian public on benefits 
of Turkey’s membership to the EU.”

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

In order to develop a sustainable dialogue and cooperation 
focusing on social policies and activities for disadvantaged 
groups, the outputs of the project will be creating effective 
and sustainable dialogue between ANILDER and COPE; de-
veloping ANILDER and COPE’s institutional capacity; trans-
ferring knowledge and skills between partners, analyzing 
and reporting European, Italian and Turkish social policies on 
disadvantaged groups, increasing Turkish Public’s awareness 
on improvement opportunities of social policies by EU mem-
bership; developing and delivering CSO suggestions and 
demands for membership talks on Article 19-Social Policy 
and Employment; raising awareness of stakeholders on EU 
financial and technical assistance; executing a pilot action for 
60 disadvantaged children and increase their participation 
in social and economic life and increasing success of future 
activities for children under government protection and ref-
ugee children.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Capacity Building Trainings
• Training of Trainers in Italy
• Pilot Action for Disadvantaged Children
• Working Assignment in ANILDER
• Stakeholder Communications
• Analysis of EU, Italian and Turkish Social Policies
• Pilot Action Report (lessons learned)
• Workshop and Closing Conference



Improvement of Women Entrepreneurship with the EU 

COORDINATOR BENEFICIARY
ASSOCIATION OF ERZİNCAN INDUSTIALISTS AND 
BUSINESSMEN OF ANKARA (ERSIAD) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
EUROPEAN ACADEMY OF THE REGIONS 
BELGIUM 

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
176.696,96 EUROS / 196.329,96 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY; ERZINCAN, BAYBURT, ANKARA; 

BELGIUM; BRUSSELS

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.ersiadankara.com

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

TURGAY BATUR

ersiadankara@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objectives of the project are to increase 
bilateral exchanges and cooperation between 
CSOs in Turkey and EU in the field of women 
entrepreneurship at local and regional levels 
and to promote the benefits and importance of 
Turkey’s membership to EU. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The number of entrepreneurs among the women in Northeast 
Anatolia Region is below Turkey average, even more, Erzincan 
is one of the top ten lowest across Turkey according to TUIK, 
2014. Therefore, after analyzing the situation in Erzincan 
and consulting different civil society organizations, business 
associations, public institutions and relevant Ministries, 
ERSIAD decided to act and initiate the project to deal with the 
problem. The project’s output will be improving the capacity 
of women in Erzincan and TRA 1 Region, improving the level 
of awareness and knowledge of the EU context on women 
entrepreneurship in TRA1 Region, facilitating and increasing 
the bilateral and sustainable exchange & cooperation between 
COSs and related public institutions (Regional Development 
Agencies, associated Ministries) in Turkey and the EU on the 
field of women entrepreneurship & implementation of regional 
policy in the field of social and economic inclusion of women.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Study Visit to Brussels
• Workshops on Women Entrepreneurship (2)
• A Baseline Research on Women Entrepreneurship
• Meeting with Women Entrepreneurs
• Trainings on Women Entrepreneurship (3)
• Preparation of the Manuel for Women Entrepreneurship
• Dissemination and Visibility Activities
• Meeting at Turkish Grand National Assembly (TBMM)
• Monitoring and Evaluation Activities
• Ankara and Istanbul Visits of the Trainees



AFRESH

COORDINATOR BENEFICIARY
YOUTH RE-AUTONOMY FOUNDATION OF TURKEY 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
ASSOCIAZIONE CULTURE “IL VERGANTE” / İTALYA

CRIME PREVENTION FUND / BULGARİSTAN

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
161.374,72 EUROS / 179.305,25 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY (KONYA, İSTANBUL), BULGARIA, ITALY

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.tcyov.org

PROJECT COORDINATOR

CONTACT INFO

NEVIN ÖZGÜN / TUĞBA ATA

nevin@tcyov.org

iletisim@tcyov.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to improve the 
bilateral exchanges and cooperation between 
Turkey and the EU Civil Society Organizations 
(CSOs) on local, regional and national levels. 
The project aims to contribute to this objective 
by setting a structured dialogue among CSOs 
in the juvenile justice system for developing 
social cohesion and employment instruments for 
imprisonment experienced young people. Within 
the project, it is aimed to provide social and judicial 
support to youngsters who have imprisonment 
experience. The social support can be defined as 
psychosocially coaching and social cohesion on 
employment and involving to education system 
back. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

This project is developed particularly for the young people 
(15-21) who has imprisonment experience. In Turkey, the 
children who are above 12 years old get into crime, are 
involved in the judicial process. In order to improve the 
current situation the outputs of the project will be; 20 
Imprisonment experienced young people hired,  32 young 
people has taken in mentorship support on psychosocial-
career-judicial, 20 mentors’ Capacity on mentorship 
improved, the awareness raised in employment and social 
cohesion among CSOs, a report on social policies in juvenile 
justice prepared, a support unit  established in the TCYOV, 
the recidivism of targeted young people decreased, a policy 
paper presented to policy makers, the best practices of 
Europe in field widespread, a strong dialogue established 
with institutions and actors dealing with the juvenile justice 
system and the institutional capacity of the applicant 
institution has improved.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Research Work Plan (Interviews, Surveys, literature search, 
focus group meetings, National report)

• Training Work Plan (Mentor Trainings, Booklet preparing, 
Study visits to Bulgaria and Italy)

• Implementation &Impact Analyse Work Plan - Mentorship 
Implementations, Unit supports (awareness meetings, 
employability actions)

• Dissemination &PR Workplan (Movie, Project Book, Final 
Conference)



Recognize Me

COORDINATOR BENEFICIARY
İLGİ OTİZM FOUNDATION

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
BHRG FOUNDATION / HUNGARY 

RATA O.Z. / SLOVAKIA

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
142.137,09 EUROS / 157.930,10 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY – ANKARA, HUNGARY – BUDAPEST, 
SLOVAKIA –BRATISLAVA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.ilgiotizmdernegi.com

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

İNKILAP DOĞAN

inkdogan@yahoo.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to initiate improved 
educational mechanisms and approaches 
for early diagnosis and treatment of Autism 
Spectrum Disorders (ASD) through increasing the 
cooperation with the European CSOs. The project 
specifically aims to share experience in raising 
awareness of educators and families about early 
diagnosis and treatment of ASD in  early childhood 
and pre-school period; to promote interaction in 
between educators to gain the knowledge and 
qualification to be able to start the proper tools  
for children with ASD and to exchange knowledge 
and experience with the European co-applicant 
organizations  to decide on improved educational 
approaches for early treatment and transfer the 
good practices.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The lack of awareness about the early recognition of 
ASD in preschool children, failure to recognize children 
inclined to be affected with ASD at the early stages and 
guide them to clinical assessment/special education are 
the basic inspirations of this project. The project outputs 
include increasing the knowledge and experience of the 
CSO on the educational approach for early intervention; 
preparation of an educational programme for preschool 
educational professionals; developing an awareness among 
educational professionals and families on the importance of 
early intervention of ASD; training the preschool education 
professionals about the recognition of ASD indicators;  
establishment of an online platform to provide online 
education and the enhancement of  project management 
capacity of the applicants.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Study visit (exchange of knowledge and experience)
• Preparation of educational programme for the preschool 

educational professionals 
• Awareness raising activities for professionals and families
• Pilot teacher trainings 
• Preparation of an online platform 
• Dissemination and visibility activities 
• Monitoring and evaluation



Cooperation Among CSOs For Elderly People

COORDINATOR BENEFICIARY
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI 

 ITALY

CO-BENEFICIARY(IES)
SOCIAL POLICY AND DEVELOPMENT 

ASSOCIATION / TURKEY 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
167.200,2 EUROS / 196.706,114 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ITALY (ROME and MARCHE REGION) /  TURKEY 
(ANKARA, ISTANBUL, IZMIR)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.fondazionebrodolini.it 

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

SARA GIORGIO

giorgio@fondazionebrodolini.eu

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to foster 
cooperation between Civil Society Organizations 
(CSOs) in Turkey and the European Union (EU). 
The project specifically aims to increase bilateral 
exchanges and cooperation between CSOs in 
Turkey and Italy working in the field of elderly 
people.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Turkey’s aging population is gradually increasing, following a 
trend existing in Italy since several years. In both countries due 
to fragmented provision of care services by the public sector, 
CSOs are called to play a bigger and better role. Dialogue 
between CSOs will conduct to knowledge/good practices 
exchange, paving the way to long term cooperation in the field 
of social inclusion of elderly people. To this end the outputs of 
the project will target to ensure long lasting dialogue between 
EU and Turkish CSOs and empower Turkish CSOs working in the 
field of elderly care/active inclusion.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Comparative analysis of the system of regulating policies and 
services for elderly people in Italy and Turkey 

• Collection of good practices in the field of active aging/
improving elderly quality of life in IT and TR

• Drafting of 2 country reports covering the subjects of 
“Assessment of the current situation concerning the elderly 
people in Turkey and Italy, Assessment of the activities by the 
CSOs, eexamination of good practices”

• Organisation of 2 workshops in IT and TR 
• Selection of Turkish CSOs in the field of elderly support and 

Training Need Assessment
• Organisation and delivery of 2 days training (3 times) on the 

themes of State of Affairs in the Field of the Elderly People; 
Methodology of Policy Development and Knowledge 
Exchange and Cooperation within Turkey and the EU Context

• Organising study visit in Italy
• Design of a communication plan and a communication toolkit
• Organising an international conference on role of CSOs and 

innovative approaches in inclusion of elderly
• Organising peer review meetings on best practices- projects 

between Italy CSOs and Turkey CSOs in the field of elderly
• Drafting policy recommendations for care services for elderly 

people in IT and TR
• Establishing a network for a long-term cooperation 



Increasing Women’s Status in Business Life 

COORDINATOR BENEFICIARY
ASSOCIATION OF BUSINESS WOMEN IN IZMIR 
(İZİKAD) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
ASSOCIATION OF FEDERATIONS AND 
ASSOCIATIONS OF BUSINESSWOMAN FROM THE 
MEDITERRANEAN (AFAEMME) / SPAIN

DURATION OF THE PROJECT 12  MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
107.099,0235 EUROS / 96.389,12 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY- İZMİR, SPAIN- BARCELONA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.izikad.org 

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

CANAN ÖZTÜRK

cananozturk.eu@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to develop a 
sustainable civil society dialogue between Turkey 
and Spain. The project specifically aims to increase 
bilateral exchanges and cooperation between 
Civil Society Organizations (CSOs) in Turkey and 
Spain on increasing women’s status in business life 
and to promote awareness raising initiatives on 
importance and benefits of membership of Turkey 
to the EU for the applications of “social policy and 
employment”.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Technological, economic and social changes have created 
opportunities for women to participate in economic activities 
more than their domestic roles and to create the concept of 
“paid female labor”. The paid female labor is a concept that is 
effective when the woman is visible in society and equal in every 
area. Today, without women’s participation in the labor market, 
countries do not seem to be able to achieve balanced and 
sustainable development. These facts lead to development of 
this project and the outputs target to ensure a sustainable civil 
society dialogue between Turkey and Spain for women status 
in business life; to increase awareness of people concerning EU 
policies for woman and man employment.(Chapter 19:social 
policy and employment); to reduce the difference in the 
participation rate of business life between men and women; to 
increase the representation of women in senior management;  
to improve the working conditions for women in Turkey.(such as 
better jobs and wages for women, working conditions in non-
standard jobs, social security, health and safety, conditions of 
workplaces that respect family needs, eliminating discrimination 
in professions.)

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Training Activities (“Leadership Development Program” 
Trainings; “Girls rule Schools” Trainings.)

• Meeting Activities (Project Opening and Final Meetings; 
“Inclusion and Diversity” Workshop; “Turkey Spain 
Businesswomen Network” Meetings; Best Firm Prizes 
Ceremony; Mentorship Program Application)

• Network Forming Activities 
• Study Visit to Spain (Association of Organisations of 

Mediterranean Businesswomen / AFAEMME Visit) 
• Dissemination Activities (Website and Social Media Pages; 

Short Film Contest; Public Spot Production; Informative 
Document Publishing; Media advertisements) 



Strengthening Civil Society-Private Sector Partnerships 
Through Corporate Social Responsibility

COORDINATOR BENEFICIARY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
ASSOCIATION OF TURKEY 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) CSR EUROPE - THE BUSINESS NETWORK FOR 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / BELGIUM 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
167.200,2 EUROS / 196.706,114 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ITALY (ROME and MARCHE REGION) /  TURKEY 
(ANKARA, ISTANBUL, IZMIR)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.kssd.org 

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

HÜSEYIN YILMAZ

huseyin.yilmaz@kssd.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to achieve the 
objectives contained in the acquis between 
the European Union and Turkey; learning good 
partnerships examples of Civil Society and Private 
Sector in the European Union countries and 
examining the conditions and arrangements for 
this cooperation. The project specifically aims to 
build capacity of non-governmental organizations 
and private sector representatives under the 
framework of corporate social responsibility 
and social dialogue; to strengthen the network 
and mutual exchange between partners and to 
create a sustainable CSR network in Turkey and 
establishing new collaborations expanding best 
practice in this area. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Corporate Social Responsibility is the most efficient way 
for the private sector to adopt, use and achieve this new 
role. The CSR structure requires expertise of different fields 
and actors, not just one field of expertise. To formulate a 
sustainable and stable economic structure we need to have a 
strong cooperation between CSOs and private sector apart 
from public bodies. To this end, this projects’ outputs target 
creating strong cooperation among project stakeholders; 
establishing an Advisory Board with the participation of 
expert stakeholders in different fields; sharing knowledge 
and experience by making study visits among project 
stakeholders; preparing draft reports and training content 
with meetings and visits; determining  the challenges faced 
in the civil society and private sector partnerships and the 
advantages and contributing to the development of Turkey 
towards EU membership by creating different new ways 
and platforms among actors with the concept of Corporate 
Social Responsibility.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Preparation of “Civil Society and Private Sector 
Cooperation Through CSR in Turkey” and “Civil Society 
and Private Sector Cooperation Through CSR in Europe” 
Reports

• Study Visit
• Closing Event Organization
• Preparation of “Civil Society and Private Sector 

Cooperation Through CSR in Europe and Turkey” Report
• Capacity Building Training in 7 Different Regions of Turkey
• Evaluation Meeting



Glocal Recognition

COORDINATOR BENEFICIARY
ASSOCIAZIONE JOINT 

ITALY

CO-BENEFICIARY(IES) ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI 
DESTEKLEME MERKEZİ DERNEĞİ / TURKEY

DURATION OF THE PROJECT 12  MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
199.952,55 EUROS / 222.169,50 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT MILAN, ITALY; ANTALYA, TURKEY

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www. associazionejoint.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

TOMMASO PESCETTO COSENTINO

tommaso@associazionejoint.org

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Relying on the previous experiences, strengths and resources 
(such as “expertise on recognition”, “trans-sectorial network” 
and “civil society network”) of the CSOs involved in this project, 
the project partners came up with the creation of an innovative 
certification platform that will support all civil society in Turkey 
and Italy and set the basis for many future cooperation. To 
this end, the outputs of this project will be developing an EU-
wide network, sustainable cooperation between European 
and Turkish civil society/private/educational organizations; 
weakening stereotypes towards each other; promoting 
non-formal education and recognition of VCP; utilization 
of GloCal Certification System by 40 stakeholders including 
CSOs, universities and municipalities, 120 VCP members and 
recognition by 4 universities, 4 local authorities, 2 volunteering 
centers and 60 CSOs; creation of Non-formal Education 
modules, user guide and e-learning modules. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Development of the Certification and Support System 
(Need Analysis, Study Visits, Development of the 
Certification System and the Online Platform, collecting 
feedbacks and finalizing the system, Training of Multipliers)

• Networking & Dissemination (Online Dissemination, 
National conferences, Press conferences, Follow-up 
strategy planning)

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to develop 
cooperation between EU and Turkish CSOs working 
on promotion and recognition of Volunteering or 
Civic Participation at local level (VCP) to ensure 
mutual understanding, sustainable dialogue and 
future cooperation. The project specifically aims 
to establish an EU wide cross-sectorial network 
supported by a Memorandum of Understanding; 
strengthen international network management; 
create a common GloCal Certification System; 
develop a Turkish-Italian best practice on the field 
of VCP recognition; promote policy reform on 
recognition of VCP; support intercultural learning 
between CSO members and young people; sustain 
the dialogue between project parties established 
under CSD4 and contribute to capacity-building 
of young people.



Improving of Family Reunification Program in Turkey by 
Cooperation with European Counterparts

COORDINATOR BENEFICIARY
TURKISH FOUNDATION FOR CHILDREN IN NEED 
OF PROTECTION (KORUNCUK) 
TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) L’ACCUEIL CENTRE DE PROTECTION DE I’ENFANT 
ASBL / BELGIUM

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
171.942,75EUROS / 191.047,5 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY – İSTANBUL, İZMIR AND OTHER CITIES, 
BELGIUM

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.koruncuk.org 

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

GÖRKEM DEMİRDÖĞER GÜLLER

gorkem.demirdoger@koruncuk.org 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The care and protection of children who are the future of society 
is a social phenomenon for Turkey as it is in every country. In 
our country, state focused on policy to return those children 
under state protection and under institutional care to their 
biological families if appropriate. However, the applications in 
this transition period are insufficient. To this end, this projects’ 
outputs will be examination of child protection system in Europe 
and good practices in reunification; improvement of a model 
in existing reunification program; development of dialogue 
and cooperation environment with European colleagues, 
sharing knowledge and experience and presentation of policy 
recommendations to improve the work of the child protection 
system in Turkey.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Good Practice Sharing Meeting
• Follow-up of KORUNCUK’s pilot works
• Review of Good Practices in Europe
• Workshop: Reunification model of Turkey
• Advocacy and Visibility Studies 

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to examine and 
study family support and reunification processes 
in the EU countries, share learnings with local 
stakeholders and develop a new model that will 
improve the existing reunification program in 
Turkey. The project specifically aims to increase 
information exchange and cooperation between 
Turkish and European colleagues focused on 
children in need of protection and to develop a 
dialogue on civil society and make it sustainable 
with the help of EU financial aid and other union 
programs.



Understanding Future Values: Youth And Interaction Across 
The Eu And Turkey 

COORDINATOR BENEFICIARY
CENTER FOR PUBLIC POLICY AND DEMOCRACY 
STUDIES (PODEM) 
TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) EUROPEAN NEIGHBOURHOOD COUNCIL (ENC) 
BELGIUM

DURATION OF THE PROJECT 14  MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
170.330,54 EUROS / 191.060,62 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT

TURKEY: ISTANBUL, ANKARA, İZMIR, DİYARBAKIR, 
TRABZON; BELGIUM: BRUSSELS; FRANCE: 
PARIS; GERMANY: BERLIN; THE NETHERLANDS: 
AMSTERDAM

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.podem.org.tr 

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

GÜLŞAH DARK KAHYAOĞLU

gulsah.dark@podem.org.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the Project is to develop 
sustainable and relevant research on civil society 
in the European Union and Turkey by encouraging 
bilateral exchange and dialogue in this particular 
policy field, while gaining an improved 
understanding about youth perceptions and its 
significance on EU-Turkey relations. Pursuant to 
the purpose of this call, the background of the 
project is subsequently grounded in the need 
to promote the creation of dialogue platforms 
among civil society groups in Turkey and the EU.  

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

There is a need for creating dialogue platforms between CSO 
groups of Turkey and the EU. The project attempts to investigate 
the “self-image” among the youth in both sides, while also 
looking at the “perceived image” vis-a-vis each other. In the 
light of these, the project outputs targets gaining an improved 
understanding of youth views from Turkey and the EU vis-à-
vis their political beliefs, value-sets, and perceptions towards 
the European values like openness, tolerance, multilateralism 
and understanding the extent of role of education mobility in 
youth perception. Through exploring the youth’s perceptions 
the research aims to produce a map of values informed by the 
youth’s feelings and expectations.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Preliminary visits to Erasmus desks at the selected 
universities in Turkey and the chosen EU member states for 
project briefing  

• In-depth interviews with Erasmus Plus and non-Erasmus 
Plus university students and Erasmus Desks from Turkey 
and the chosen EU member states.  

• Discussion groups and expert workshop
• Dissemination Activities
• One research report
• Two report launch & dissemination meetings



Building Bridges for Inclusive Education

COORDINATOR BENEFICIARY
SPASTIC CHILDREN’S FOUNDATION OF TURKEY 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM (INCLUSION 
SUPPORT CENTER IDEM)/CROATIA

PRAXIS EUROPE / UNITED KINGDOM

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
191.815,15 EUROS / 213.127,95 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY – ISTANBUL / UNITED KINGDOM – 

BIRMINGHAM / CROATIA - ZAGREB

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.tscv.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

BURAK KESKIN

burakkeskin@tscv.org.tr

 

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to increase the 
quality of inclusive education and to strengthen 
educational attainment in Turkey as well as 
increasing bilateral exchanges and cooperation 
between Civil Society Organizations in Turkey and 
the EU at local, regional and national levels on 
inclusive education within the scope of Education 
& Culture Chapter of EU acquis. The project 
specifically aims to tackle early school leaving of 
inclusive education students in Turkey; to build 
mutual respect and combat with discrimination 
of pupils with special education needs on 
inclusive education among CSOs and society 
and to improve the capacities of NGOs on the 
importance of inclusive education in national wide 
by transferring the European know-how.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

This project focus on fostering the education of pupils 
with Special Education Needs (S.E.N) by improving the 
competences of the teachers, determining the needs of 
pupils with S.E.N by research studies, building mutual respect 
and combat with discrimination of such pupils’ needs. To 
this end the projecy output will be development of training 
modules on inclusive education have been developed for the 
usage of educators; a learning guide on inclusive education 
for distribution and sustainability of ToE to all over Turkey; 
improvement of the campaign management capacities of 10 
NGOs; development of a learning tool and a training content 
for sustaining NGOs’ support in disability field; contributing 
to the learning potentials and school attendances of pupils 
with S.E.N.; enhancing the public opinion about importance 
of membership of Turkey to the EU in the context of inclusive 
education. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Meeting with local stakeholders to raise awareness and 
visibility

• Research on special education: round table meetings, 
deep interviews, fact finding conference, literature review 
and research report 

• Capacity Raising & Mentoring: trainings for educators, 
NGOs and social workers, study visits

• Local Studies & Public Awareness: seminars, awareness 
raising meetings and campaigns and trainings for teachers

• PR, Visibility & Dissemination: training manuals, project 
booklets, project film

• Final evaluation meeting with the stakeholders 



Free Your Hope

COORDINATOR BENEFICIARY
TÜVANA FOUNDATION EDUCATION FOR CHILDREN 
(TOÇEV) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
ANTIGONE INFORMATION AND DOCUMENTATION 
CENTRE ON RACISM, ECOLOGY, PEACE AND NON 
VOILENCE / GREECE

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
196.967,20 EUROS / 218.852,45 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT

TURKEY: KAYSERI, MERSIN (TARSUS), ADANA 
(KARATAŞ), BURSA (YENİŞEHİR), BALIKESIR 
(AYVALIK), SAKARYA AND SIVAS; GREECE: 
THESSALONIKI

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.tocev.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

AYBIKE YURTSEVER GUŞA

ayurtsever@tocev.org.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to establish 
sustainable and high-level cooperation between 
civil society in Turkey and Greece. The project 
specifically aims to contribute to developing 
methodology and policy on pre-school education 
in prisons and to establish sustainable and long-
term partnership among TOCEV and ANTIGONE.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

This project focus on pre-school education in prisons since 
according to Turkish law, children between 0-6 ages whose 
mothers are incarcerated in prison must remain with their 
mothers, unless they have a relative that is able to take care 
of them. After the 6 age, if they are not adopted by a relative 
for the period when their mother is in prison, they are taken 
to a government orphanage. These children have lack of 
sustainable and enough pre-school education in prisons. To 
this end, this projects’ outputs will be delivering professional 
support to 100 children and 80 mothers in 7 prisons in 7  cities; 
delivering professional support on personal and vocational 
issues to 40 prison staff; increasing capacity of all partner 
CSO teams to work with disadvantaged groups, especially 
children in prison; developing a policy recommendation on 
pre-school education in prisons.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Pre study visits to selected prisons to determine current 
situation

• Trainings activities
• Study Visits to Greece and workshop & trainings in 

Greece for Turkish Prison Staff 
• Prison Activities (10 visits to each prison, 70  visits in total)
• Preparing report on pre-school education in prisons 
• Closing Event and 2nd Study Visit of ANTIGONE to 

Turkey



Dialogue For Non-Formal Education

COORDINATOR BENEFICIARY
EXPERIENTIAL TRAINING CENTER ASSOCIATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)

ERGON TRAINING NGO / GREECE

MTÜ EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS 
ESTONIA
MÜTEŞEBBİS GELİŞİM VAKFI (MESVAK) / TURKEY 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
190.250,28 EUROS / 211.389,20 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY: İSTANBUL, ANKARA, KAYSERI

GREECE: ATHENS; ESTONIA: TALLINN

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.demturkey.com

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

MUSTAFA ERDOĞAN

bayrakli@tau.edu.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to contribute to 
the bilateral exchanges and cooperation between 
Civil Society Organizations (CSOs) in Turkey and 
the EU for development and recognition of non-
formal education. The project specifically aims 
to develop non-formal education in Turkey on 
universal values, supporting the recognition and 
increased participation of it through establishing 
a long-term cooperation between Turkish 
CSOs, Ministry of National Education of Turkey 
with counterparts from Estonia and Greece on 
non-formal education area within the scope of 
Education & Culture Chapter of EU Acquis.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

This project aims to develop non-formal education in 
Turkey on universal values, supporting the recognition and 
increased participation of it through establishing a long-term 
cooperation between Turkish CSOs, Ministry of National 
Education of Turkey with counterparts from Estonia and 
Greece on non-formal education area within the scope of 
Education & Culture Chapter of EU Acquis. To this end, the 
outputs of this project will be establishing a participatory Civil 
Society Dialogue Platform among trainers & CSOs for the 
recognition of Civil Non Formal Education Trainers in Turkey.  
Also training modules on universal values and soft-skills to be 
added to the officially recognized list of non-formal education 
programs of the Turkish Ministry of Education and promotional 
instruments to create demand to universal values based non-
formal education programs will have been developed. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Research & Development Activities (Fact Finding & Focus 
Group Meetings, Study Visits)

• Capacity Building Activities (Training for Trainers, Local 
Implementation)

• Public Awareness Activities (Videos & Social Campaign)
• Dissemination Activities (Web Portal, Dissemination Events 

in TR & EU, Final Conference)



Dialgue For Better Teaching Methods In Foreign Language 
Education At Early Ages And Teenage

COORDINATOR BENEFICIARY
PRIVATE SCHOOLS ASSOCIATION OF TURKEY ( TÖZOK) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
ECNAIS - EUROPEAN COUNCIL OF NATIONAL 
ASSOCIATIONS OF INDEPENDENT SCHOOLS / UNITED 
KINGDOM

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
162.120,36 EUROS / 180.153,75 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY AND OTHER EU COUNTRIES IN ECNAIS 
(EUROPEAN COUNCIL OF NATIONAL ASSOCIATIONS 
OF INDEPENDENT SCHOOLS) NETWORK

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.tozok.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

SABIHA YANIK

turkeyunionops@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to increase the 
mutual understanding and sustainable cooperation 
amongst schools in Turkey and European countries 
on developing the quality of foreign language 
teaching at all levels of pre-university education 
in order to reach the European educational level 
in terms of learning foreign languages. At the 
end of the project, the mutual understanding and 
sustainable cooperation amongst schools based 
in Turkey and European countries on developing 
the quality of foreign language at all levels of 
pre-university education will have increased the 
success rate on learning a second language in 
Turkey. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

In today’s era, multilingualism has become more important 
than any time. Knowing a foreign language has evolved to 
be extremely beneficial. To this end this projects’ outputs will 
be establishing a network on improving the quality of foreign 
language education amongst school executives; creation of 
a common multi-cultural understanding and dialogue on the 
elements of quality of foreign language education amongst 
teachers; introduction of new concepts aiming to improve 
the quality of foreign language education; raising awareness 
amongst decision and policy makers, NGOs, private and 
public schools, parents and other actors in education sector 
on foreign language education at early ages and teenage 
and encouraging education sector to support alternative 
concepts for quality education in foreign language.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Study visits and workshops in European countries and 
Turkey

• Evaluation workshop for analyses of the site visits and 
workshops

• Preparing the Best Practical Manual, The Comparison 
Report and the Sustainable Strategic Plan

• Development of a web-platform
• “The importance of foreign language learning” 

Conference
• Media and Communication Activities



Youth Urban Action Lab: Inclusion Of Disadvantaged Youth Into Civil 
Society Dialogue Through Participatory Public Space Decision Making 
Schemes

COORDINATOR BENEFICIARY
FUNDACJA POLITYKI ROZWOJOWEJ 
(DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION) 

POLAND

CO-BENEFICIARY(IES)

FOUNDATION EDUCATION FOR CHILDREN 
(TOÇEV) / TURKEY 

FLYING BALLOON CHILDREN AND YOUTH 
ASSOCIATION / TURKEY 

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
176.999,24 EUROS / 197.742,42 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY: ISTANBUL, ADANA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE http://fpr.org.pl/

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

SYLWIA SZPARKOWSKA

s.szparkowska@fpr.org.pl

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to nourish a long-
term, sustainable, result oriented civil society 
partnership between TR and EU contributing 
to TR organized CS enhanced capacities to 
initiate and deliver a social change in partnership 
with other stakeholders at the local level. The 
project specifically aims to build leadership 
skills and capacity of CSOs, local authorities 
and disadvantaged youth in targeted areas; to 
ensure equal opportunities, representation and 
participation of disadvantaged youth in decision 
making process on local level and to improve 
their effectiveness by testing, evaluating and 
promoting CSO initiated, participatory formula 
of co-creation of open, inclusive and accessible 
public space, combined with best universal design 
and architecture practices.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Complex and fragile political and socio-economic situation of 
the disfranchised youth in the targeted communities of Istanbul 
and Adana, coupled with underdeveloped democratic and 
accountable civil society and local governmental institutions, 
along a shortage of result-oriented actions undertaken 
to strengthen communities’ social integrity, led to virtual 
exclusion under extremely low social capital of the groups, 
becoming unwilling and incapable to actively participate 
in civil society dialogue.. To this end, this projects’ outputs 
will be development of institutional capacity of CSOs, local 
authorities and disadvantaged youth; assessment of the 
needs of the disadvantaged youth and determination of 
principal barriers of public space accessibility, safety and 
quality in the targeted locations and creation of inclusive 
public space.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Development and mainstreaming of light mobile e-tool 
for the purpose of gathering data regarding local public 
space problems

• Needs assessment (promotion of the project, kick-off 
meeting & press conference)

• Capacity building training for the local CSOs
• Charrette public consultation events
• Architectural workshops: Urban Action Lab (Istanbul and 

Adana)
• Dissemination conferences



Theoretical Approaches and Practical Implementations in 
Environmental Education - Yunus

COORDINATOR BENEFICIARY
HELLENIC SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE 

GREECE

CO-BENEFICIARY(IES)
FOUNDATION FOR ENVIRONMENT EDUCATION

TURKEY

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
168.988,69 EUROS / 187.786,08 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ANKARA, TURKEY – ATHENS, GREECE

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.eepf.gr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

CHRISTOS GEORGIADIS

cgeorgiadis@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to establish a 
sustainable dialogue between participating 
Turkish and Greek CSOs. The project specifically 
aims to establish a sustainable network for the 
cooperation of Turkish and Greek stakeholders in 
the field of Education; to Promote the EU acquis 
to Turkish society; to develop a framework for 
future cooperation of Turkish and Greek CSOs, to 
increase mutual understanding between Turkish 
and Greek authorities and to expose Turkish 
entities to EU Policies.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The European Union’s environment policy has developed 
over the last two decades and Environmental Education (EE) 
is considered a critical part of its effective implementation. 
The concept of ‘the environment’ has changed over time, 
to encompass its social, economic and cultural dimensions 
and recently to include of sustainable development, with 
Education for Sustainable Development (ESD) becoming 
the standard. To this end, this projects’ outputs will 
target development, evaluation and design of common 
environmental education methodologies and activities; 
Development and implementation of common environmental 
and intercultural education programs; Increasing the teacher 
and student awareness about EU practices and policies and 
development of sustainable networks for cooperation and 
mutual understanding between Turkish and Greek educators 
and societies.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Best practice analysis in EE and ESD (Environmental 
Education Centres, the Greek example); Study visit of 
Turkish Delegation to Greece; Theoretical approaches. 

• Summer School; Common and Practical approaches; 
Development of common environmental and intercultural 
education projects; Presentation of the projects to 
selected schools in Turkey and Greece and incorporation 
in the CSOs’ activities

• Development of App for smart devices
• Dissemination activities (Project poster, leaflet, final 

conference, info days and mentoring actions)



Women on the Move II

COORDINATOR BENEFICIARY
WOMEN AND DEMOCRACY ASSOCIATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)

EUROCULTURA- EUROCULTURA VICENZA OBILITA 
INTERNAZIONALE / ITALY

RETAS – REFUGEE EDUCATION TRAINING ADVICE 
SERVICE / UNITED KINGDOM

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
162.081 EUROS / 180.090 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY (ISTANBUL, GAZIANTEP, SANLIURFA, 
SAKARYA, HATAY, IZMIR, BURSA), ITALY (VICENZA, 
VENICE), UNITED KINGDOM (LEEDS)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.kadem.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

SEZEN GÜNGÖR

sezen.gungor@kadem.org.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to develop a 
sustainable civil society dialogue between Turkey 
and EU Member states in area of refugee women. 
The project specifically aims to increase the 
knowledge of refugee women about their legal 
rights, to develop an awareness among them on 
what is violence against women (VAW) and what 
are the legal mechanism available in case they 
are victim of such violence, and to increase their 
access to legal services. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Refugee women do not know their legal rights and they do 
not reflect the real situation about violence they face. It is 
mostly because lack of knowledge about what is violence 
against women (VAW), what are their rights and to where 
they can apply when they face such violence. To this end, 
this projects’ outputs will be a preparation of a country 
report (with a questionnaire applied to 30 CSOs, 300 refugee 
and 300 local women); development of a Social Mediation 
Model for cohabitation for refugees and locals; holding 3 
cross-cultural interaction events; designing a VAW training 
template and delivered to 1000 refugee women; organization 
of  VAW information seminars. A final event as a cross cultural 
interaction will be hold to present project results and to 
ensure sustainable dialogue between refugees and locals.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Best practice analysis in EE and ESD (Environmental 
Education Centres, the Greek example); Study visit of 
Turkish Delegation to Greece; Theoretical approaches. 

• Summer School; Common and Practical approaches; 
Development of common environmental and intercultural 
education projects; Presentation of the projects to selected 
schools in Turkey and Greece and incorporation in the 
CSOs’ activities

• Development of App for smart devices
• Dissemination activities (Project poster, leaflet, final 

conference, info days and mentoring actions)



Strengthening the Eu-Turkey Civil Society Cooperation for the 
Support of Integration of Refugees and Migrants

COORDINATOR BENEFICIARY
ATHENS NETWORK OF COLLABORATING 
EXPERTS (ANCE) 
GREECE

CO-BENEFICIARY(IES)

CENTRO INFORMAZIONE DOCUMENTAZIONE E 
INIZIATIVA PER LO SVILUPPO - CIDIS ONLUS /ITALY 
KAMER FOUNDATION/ TURKEY 
BEYAZAY ASSOCIATION / TURKEY 
ASSOCIATION OF ANATOLIAN DEVELOPMENT 
AND EDUCATION TURKEY

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/
BUDGET OF THE PROJECT

90.00,00 EUROS / 180.996,81 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY: DIYARBAKIR, ELAZIG, ISTANBUL, ADANA

GREECE: ATHENS, ITALY: PERUGIA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.ance-hellas.org

PROJECT COORDINATOR 
CONTACT INFO

EIRINI VLACHAKI

evlachaki@ance-hellas.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to strengthen the 
EU-Turkey civil society cooperation for support of 
integration of refugees and migrants in their host 
societies. The project specifically aims to intensify 
cooperation and networking among CSOs in 
Europe and in Turkey; to enhance the capacity of 
CSOs in promoting and supporting the integration 
of migrants and refugees; to strengthen the role 
of civil society organisation in policy formulation 
and on developing solutions in the specified field, 
and to increase public awareness on the rights 
of refugees and migrants and on the benefits of 
migrants/refugees in host societies.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

In light of the unprecedented refugee crisis and as future 
projections show that migratory waves will continue, and 
civil society organizations have a pivotal role to play in 
supporting the integration of refugees and migrants. This 
project seeks to develop an open, transnational EU-Turkish 
dialogue space so as to better address and support the 
integration of refugees and migrants in their host societies. 
To this end the outputs of the project will be to establish 
an EU-Turkey transnational civil society network  for the 
support of integration of refugees and migrants; to enhance 
capacity of CSOs through delivery of sharing experience and 
best practices workshops; to produce recommendations; to 
strengthen the role of CSOs in policy and advocacy making 
through  delivery of engagement meetings with relevant 
stakeholders;  to increase public awareness through delivery 
of local community engagement meetings and to produce 
the roadmap for the integration of refugees and migrants.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Kick-off meeting
• Project management, monitoring and evaluation
• Sharing experience and best practices events
• Engaging CSOs with relevant stakeholders and local 

communities
• Roadmap for the integration of refugees and migrants
• Launching the EU-Turkey Civil Society Network
• Dissemination (Project-Network website, Social media 

campaign, Production of promotional material, Final 
conference)



Photolift: Photography-based Psychosocial Support for 
Enhancing Syrian Children’s Integration

COORDINATOR BENEFICIARY
MAYA FOUNDATION

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) KULTURHAFEN WIEN (KHW)/ AUSTRIA

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
189.852,03 EUROS / 219.837,92 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ISTANBUL / TURKEY; VIENNA / AUSTRIA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.mayavakfi.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

JULIDE ERGIN

julide.ergin@mayavakfi.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to facilitate young 
Syrians integration into their host communities 
through bottom-up approaches and prevent 
possible social conflict in the future.  The project 
specially aims to facilitate the increase in self-
knowledge, self-awareness and overall sense 
of wellbeing of the participating Syrian refugee 
youth using photography as a medium for self-
exploration, self-expression and healing. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

It is undeniable that Turkey has shown remarkable resilience 
since 2011 in absorbing 3.4 million displaced persons 
generated by the war in Syria. The children constitute such 
a category for which specific policies must be adopted to 
ensure their early integration, which is vital for supporting 
their development into a healthy adulthood while minimizing 
the risk of being exposed to criminalization or radicalization. 
To this end this projects’ outputs target to deliver   a digital  
/ mobile photography and storytelling seminar to 80 to 120 
Syrian refugee children; to transfer know-how and experience 
between Turkey and Austria;  to co-develop a common 
approach and working model to address the question; to 
increase the public understanding and awareness on the 
refugee children’s’ situation; to stimulate synergy, cooperation 
and sustainable dialogue among all the relevant actors and 
to co-produce a methodology / good practice handbook 
based on the documentation of this pilot initiative.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• PhotoLift Curriculum Development
• Digital / Mobile Photography and digital storytelling 

seminars for Syrian refugee children
• 2 Workshops both in Istanbul and Vienna
• 2 Exchange visits for the elaboration of a PhotoLift 

Handbook
• Art Exhibitions in Istanbul and Vienna 
• Production of PhotoLift Handbook
• Creation of a digital media platform



Jolly Livestock In Turkey and Eu Project 

COORDINATOR BENEFICIARY
UNION OF DAIRY, BEEF, FOOD INDUSTRIALISTS 
AND PRODUCERS OF TURKEY (SETBİR) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 
AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA / SPAIN

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
178.933,10 EUROS / 198.814,56 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY (EDIRNE, BURSA, BALIKESIR, MERSIN, 
ERZURUM) SPAIN (VALENCIA) BELGIUM 
(BRUSSELS)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.setbir.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ELİF YÜCEL 

elifyucel@setbir.org.tr 

setbir@setbir.org.tr 

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to increase animal 
welfare by widely known and implemented 
practices by farmers, livestock owners, drivers and 
officers at resting places and border control points. 
The project specifically aims to develop tools for 
capacity building of targeted group in welfare and 
raise their awareness in making animal welfare a 
standard practice in line with the regulations.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The outputs of the project will be developing capacities of 
targeted groups in regulations pertaining to animal welfare; 
developing standards of practices through user friendly tools; 
awareness raising, networking and information exchanges to 
promote animal welfare and its best practices between EU 
and Turkey.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Identification and Dissemination of Guiding Examples 
and Best Practices, Comparison, Adaptation to Turkey, 
Translation, Printing, Distribution of Manuals and Info 
sheets of Guiding Examples

• Guideline Preparation with The Ministry of Agriculture 
and Forestry to Develop User Friendly Tools for 
Implementation of Key Regulations

• Provision of Training for Animal Breeders, Training for 
Border Control Branch Managers and Employees

• Development and Implementation of a Communication 
Strategy

• Two Study Visits to See and Share Good Practice 
Examples in the EU



No Pesticide On My Plate 

COORDINATOR BENEFICIARY
BUĞDAY ASSOCIATION FOR SUPPORTING 
ECOLOGICAL LIVING 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) PESTICIDE ACTION NETWORK (PAN) EUROPE 
BELGIUM

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
194.181,1EUROS / 215.756,78 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ISTANBUL, CITIES of TURKEY

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.bugday.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

DUYGU KAYADELEN

duyguk@bugday.org

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to contribute to 
increasing bilateral exchanges and cooperation 
between CSOs in Turkey and EU and to contribute 
to increasing food safety, health and protection 
of environment in Turkey through decreasing the 
use of pesticides. The project specially aims to 
increase awareness on the negative effects and 
the alternative methods to pesticides in producers 
and consumers, to increase cooperation between 
the CSOs working on pesticides in Turkey and 
EU and to build capacity of Buğday and CSOs in 
Turkey for campaigning, lobbying and advocacy in 
limiting pesticide use. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Pesticide use needs to be gradually reduced; experience 
shows that it can be reduced considerably without unduly 
reducing yields or increasing costs of production and a 
reduction of pesticide use is feasible already within the 
current production systems and with the knowledge, 
technologies and alternatives available. Due to widespread 
use of highly hazardous pesticides and the low level of 
awareness on risks, the situation is particularly grave in some 
developing countries, and in Turkey as well. To this end, 
the outputs of this project will be to establish a network of 
CSOs in Turkey that collaborate to decrease the pesticide 
use; organize a conference on pesticides; develop a web site 
and informative materials; organize a campaign for limiting 
the use of pesticides and showing alternatives; increase 
the capacity of Bugday and the members of the network; 
establish cooperation and dialogue between CSOs in  Turkey 
and PAN Europe and its members. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Stakeholder meetings
• Establishing a network
• Preparation of a web site and informative materials
• Campaign preparations
• Conference on pesticides
• Campaign, dissemination and promotion
• Capacity building activities for Buğday staff and members 

of the network



Establishing A Dialogue Between EU and Turkey to Strengthen the Foundational 
Structure, Organisation and Management of Early Start-Ups Through Utilisation of 
Project Management Best-Practices

COORDINATOR BENEFICIARY
PMI TURKEY 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)

ZDUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT PMI 
SLOVENIJA

SDRUZHENIE “PI EM AY / BULGARIA

PMI FRANCE / FRANCE

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
192,358.13EUROS / 213,969.00 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT ANKARA/TURKEY,ISTANBUL/TURKEY, LJUBLJANA/
SLOVENIA, SOFIA/BULGARIA, PARIS/FRANCE

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.pmi.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

GÖKÇE PHILIPS

gokce.phillips@pmi.org.tr

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to strengthen 
the foundational structure, organization and 
management of early start-ups through utilization 
of project management best-practices derived 
from both lead and co-applicant’s expertise and 
experiences. The project specifically aims to 
publish a Practice Guide to be used as a reference, 
to train start-ups, mentors and incubation center 
managers in the Project Management Best 
Practices and to sustain the dialogue through a 
web portal where experiences with the PM tools 
and methods outlined in the Practice Guide can 
be shared. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

This project aims strengthening the foundational, 
organizational and managerial structure of start-ups is in 
perfect alignment with EU’s Enterprise and Industry Policy 
and strongly supports its principles. To this end the outputs 
of the project will target to deliver 2-day face-to-face training 
course on the project management tools and methodologies 
to at least 100 start-ups; to provide a half-day session on the 
motivation of the project and how to use the Practice Guide 
to at least 60 mentors and 2 incubation center managers 
and to launch a web portal to allow a sustainable dialogue 
between all the parties to share their experiences with the 
PM tools and methods. 

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Carry out the Current State Analysis and a Comparison 
study between partnering EU countries and Turkey 

• Consolidate Project Management Best Practices for Start-
ups with our EU Partners through study visits 

• Publish and Translate a Practice Guide for Start-ups on how 
to utilise Project Management Tools and Methodologies 
for their operational routine

• A web portal to facilitate experience sharing
• Training Sessions (at least 100 start-ups and 60 mentors)
• Introduction of the Practice Guide to at least 2 Incubation 

Centre Managers



Italy, Greece and Turkey on Foot’ - A European Culture Route Linking 
Turkey to Italy

COORDINATOR BENEFICIARY
CULTURE ROUTES SOCIETY 
TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE 
ITALY

TRACE YOUR ECO / GREECE

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
188.565,11EUROS / 209.516,7905 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY (ANTALYA, BURSA, İZMIT, İSTANBUL, 
EDIRNE); GREECE (THESSALONIKI); ITALY (PUGLIA 
PROVINCE)

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.cultureroutesinturkey.com

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

HÜSEYIN ERYURT

huseyineryurt@yahoo.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to develop a strong 
partnership of intercultural dialogue among the 
applicants (CRS, EAVF and TYE), the VEF and 
STF, and local municipalities along the proposed 
cultural route starting in Puglia, crossing Albania, 
FYROM and Greece, to Turkey and to demonstrate 
to target groups and beneficiaries that European 
cultural routes are a vehicle for cross-border and 
regional/local cooperation leading to sustainable 
tourism development. The project specifically 
aims to submit a certification dossier of the route 
to the Council of Europe (CoE) for recognition 
of the route as a European Cultural Route (ECR) 
and to enhance the route’s visibility, attract more 
visitors, and promote awareness of the importance 
and benefits of cross-border cooperation in the 
field of sustainable tourism.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Cultural walking routes (not all cultural routes are walking 
routes) encourage sustainable, responsible tourism and the 
protection of nature and culture. The Culture Routes Society 
works with relevant international, national and local authorities 
to increase the visibility of Turkish cultural routes as vehicles for 
sustainable rural development. The project aims to continue 
and extend collaboration between international and regional/
local organizations on the development and management of the 
Via Egnatia cultural route, for the benefit of local communities 
and service providers along the route. To this end the outputs 
of this project will be preparation of international committees 
dossier for certification of route as a European Cultural 
Route (ECR); capacity building actions for local authorities, 
walking clubs, NGOs; preparation of publications, maps and 
applications supporting the route according to a branding/
marketing policy and ensuring an ongoing Italian-Greek-Turkish-
Dutch cooperation to manage the policies and development of 
a new ECR. In order to achieve the above-mentioned outputs, 
following activities will be implemented:

• Prepare certification dossiers and apply to have the route 
certified by the European Institute of Cultural Routes (EICR)

• Registration, maintenance, and safeguarding of the route, 
erection of signposts

• Supporting and informing service providers and users on the 
European cultural route through shooting a film illustrating 
best practice developing Via Eurasia website with improved 
content for route users and developing existing app to include 
new sections of cultural route.

• Preparation and dissemination of visibility and user materials 
such as EU action publicity signs for Turkish, Italian, Dutch 
and Greek offices, preparation, printing, distribution of guide 
booklet for Municipality areas in Turkey, a guide booklet for 
Municipality area in Greece, promotion in the EAVF magazine 
(6 pages, 3 languages), carnet document for issue to route 
users



Speaking The Same Language: Role Of Civil Society In 
Entrepreneurship Ecosystem

COORDINATOR BENEFICIARY
ANTALYA INDUSTRIALISTS AND BUSINESSMEN 
ASSOCIATION (ANSİAD) 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT  
ITALY

ANTALYA AVRUPA BIRLIĞI ÇALIŞMALARINI 
DESTEKLEME MERKEZI DERNEĞI / TURKEY 

ASSOCIAZIONE NO BORDERS / ITALY

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
199.957,32 EUROS / 222.174,8 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
ANTALYA, BURDUR, ISPARTA - TURKEY / 

MILAN - ITALY

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.ansiad.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

BEKIR BÜLENT ÖZSOY

bekirbulent@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to strengthen 
entrepreneurship ecosystem and establish formal 
cooperation for sustainable dialogue among cross-
sectorial stakeholders. The project specifically 
aims to enable exchange of knowledge and good 
practices between CSOs, support their capacity 
and develop a common understanding on how to 
support career development and entrepreneurial 
skills of young people; to enable intercultural 
learning experience among Turkish and European 
stakeholders to develop mutual understanding 
and increase public support towards each other; 
to ensure long term cooperation between Turkish 
and European CSOs in Acquis Chapter 20 via 
formal networks; to enhance cooperation between 
project parties raised in CSD4 and to support 
personal/professional capacity, innovative and 
entrepreneurial skills of young people to increase 
their employability.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

This project aims to contribute to the economic and 
social development of Turkey and its regions and to 
work for institutionalization of civil society and promote 
entrepreneurship. To this end, this projects’ outputs will 
target to strengthen and formalize the entrepreneurship; to 
exchange knowledge and good practices between CSOs on 
supporting career development and entrepreneurial skills 
of young people; to develop a common understanding 
leading to joint actions and stronger lobby; to establish An 
entrepreneurship network enabling long term partnerships 
and to develop joint tools, modules and activities between 
Turkish and European stakeholders.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Capacity building Activities ( “Innovative Thinking 
and Entrepreneurship Atelier” + Online Tool Library, 
Development of a training module for young people: 
Introduction to yourself, (Social) Entrepreneurship, Design 
thinking, New professions, Digital Me, Personal branding, 
etc. + Practice in the atelier 3 International boot camp, 
Development of a training module for CSOs/career 
advisors: How to communicate with Z generation, etc., 
Training of Multipliers)

• Entrepreneurship Ecosystem Network (Establishment 
and mapping of the international network: CSOs, Maker 
Labs, Universities, etc. + Signature of MoUs, International 
Seminar: Role of Civil Society in Entrepreneurship 
Ecosystem, International Entrepreneurship Days) 



    Bridges Between The EU and Turkey 

COORDINATOR BENEFICIARY
JOURNALIST’S ASSOCIATION

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
EUROPEAN JOURNALISTS ASSOCIATION – THE 
COMMUNICATION NETWORK ASBL – R.C.S. 
LUXEMBOURG

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
168.076,08 EUROS / 187.271,4 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY, BELGIUM, GERMANY, ROMANIA, ITALY

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.gazetecilercemiyeti.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

YUSUF KANLI

yusufkanli@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to create long lasting 
and sustainable relationships between the Turkish 
Journalists and media outlets and the European 
counterparts in order to influence the perceptions 
and eliminate prejudices. The project specifically 
aims to improve the networks of the journalists in 
Turkey who are working in the EU field and the 
European Journalists working on Turkey, create 
long term relationships, leverage each other as 
reliable sources of information and to improve the 
capacities of Journalists, improve their journalistic 
skills and provide necessary knowledge about the 
institutions, governmental systems; to influence 
the EU perception of the Turkish society, highlight 
its benefits by positively improving perceptions of 
journalists in TR and EU.

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The project stems from the power of media on the perceptions 
of the societies. Both media and NGOs have significantly 
important roles in the development of civil society. Therefore 
the project outputs will aim to improve the current situation 
which are providing practical information via seminars / 
trainings for Journalists in order to enable them to air/write 
news more accurately; introducing EU institutions and the 
mechanism to the Turkish journalists; improving mobility of 
the journalists, foreign news editors working on the EU in 
Turkey; providing necessary tools to those journalists who are 
willing to use Social Media, blogs and other platforms in order 
to share information with the public; improve linguistic skills 
of journalists to convey news in a more objective manner, 
prevent forced prejudices and negative images in public.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Preparation of Visibility Materials of the Project, including 
a project website

• Study Tour to EU institutions and European Partners 
• Diplomacy Academy for Journalists
• Bilateral Meetings between project beneficiaries 
• Study Trip of EU journalists to Turkey
• EU country days at the Journalists Association with the 

participation of EU Embassies in Turkey
• Final Conference – Theme: Fighting Prejudices Among 

Societies with Good Journalism Practices



Improvement of Customs Union for Fair Trade and 
Competitiveness of Smes

COORDINATOR BENEFICIARY
TURKISH ENTERPRISE AND BUSINESS 
CONFEDERATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) PODNIKATEL’SKA ALIANCIA SLOVENSKA (PAS)  
SLOVAKIA

DURATION OF THE PROJECT 12 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
154.378,53 EUROS / 171.531,7 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY /ANKARA, ISTANBUL, GAZIANTEP, HATAY; 
SLOVAKI / BRATISLAVA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.turkonfed.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ERHAN ARSLAN

erhan@turkonfed.org 

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to strengthen 
long term and sustainable cooperation between 
TURKONFED and BAS within the scope of 
“(Chapter 29) Customs Union” and to contribute 
to improvement and update of the customs union 
agreement, especially at level of SMEs. The 
project specifically aims to develope common 
works and policies for improving and updating of 
the customs union agreement at level of SME with 
bilateral exchanges and cooperation between 
TURKONFED and BAS and to promote awareness 
on “improvement and updating of customs union 
agreement al level of SME” and “it’s positive 
effects on economy of Turkey and EU”. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Interaction and partnership between Turkey and the EU, 
which will add a new dimension to the Customs Union will 
strengthen SMEs in the share of SMEs in the innovation 
ecosystem. To this end this project’s outputs will be 
organization of national round table meetings in different 
areas of Turkey and Slovakia; preparation of country-based 
reports where the current situation is analyzed;  exchanging 
information on different practices regarding policy legislation 
and their implementation about CU;  organization of a 
seminar with 100 participants, developing policy proposals 
and road maps for better CU at SME level; preparing 
“Within the scope CU Competitiveness of SMEs in Turkey 
and EU Countries” Report; disseminating road map, policy 
and legislation suggestions to legislative regulators in 
print versions and raising awareness on “improvement and 
updating of customs union agreement all level of SMEs” so 
that the positive effects would be enhanced to the Turkey 
and EU. In order to achieve the above-mentioned outputs, 
following activities will be implemented:

• Establishment of strong structure for bilateral exchanges 
and cooperation between TURKONFED (TURKEY) and 
BAS (Slovakia)

• Exchange of experiences and establishment and update of 
a Cooperation Platform

• Country reports on common works and policies 
• Raising an awareness on “improvement and updating of 

customs union agreement”
• Preparing the Declaration Paper for New Customs Union 

Agreement
• Preparing the Report as “Within the Customs Union 

Agreement, Competitiveness of SMEs in Turkey and EU 
Countries”

• Evaluation of The Project Activities and Studies



Strengthening Healthcare Waste Management (Hwm) 
Through Long-Term Dialogue

COORDINATOR BENEFICIARY
RECYCLING INDUSTRIALISTS ASSOCIATION

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES)
FUNDACIÓN ATHISA / SPAIN
ASSOCIATION OF ELECTRICITY DISTRIBUTION 
SERVICES / TURKEY 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
195.258,6 EUROS / 216.954.00 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT
TURKEY, ANKARA 

SPAIN, GRANADA

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.geksander.org

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ONUR KILIÇ

onrklc92@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to establish 
long-term dialogue and partnerships between 
Turkey and EU CSOs with the view to enhancing 
knowledge and experience through exchange 
of best practices, skills and policies leading 
to promotion of EU accession. The project 
specifically aims establishing a bilateral exchange 
dialogue with Spain in order to identify the needs 
of the waste management sector in Turkey and 
Spain in means of occupation, employment and 
employment gaps and promoting EU accession 
and awareness raising on the importance of CSO 
involvement in the accession process. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Freedom of Movement of Workers among EU member states 
is every EU citizen’s right. As Turkey is currently at the pre-
accession stage, studies regarding the process are ongoing 
with the involvement of CSOs. Turkish CSOs are gaining 
experience, building capacities and enhancing involvement 
in policy and decision making through the support of the EU. 
Within the context of raising awareness on importance and 
benefits of membership of Turkey to the EU, the action pays 
great attention to enhancing civil society’s knowledge on EU 
policies as well as informing the citizens regarding opportunities 
on working abroad. To this end, this projects’ outputs will target 
to established long-term dialogue with the EU and identification 
of the needs of the HWM sector in Turkey and Spain in means of 
occupation, employment and employment gaps and promotion 
of EU accession and raised awareness on the importance of CSO 
involvement. In order to achieve the above-mentioned outputs, 
following activities will be implemented:

• Establishment of a HWM platform with the involvement of 
Turkish and EU CSOs

• Organization of 2 workshops 
• Conducting HWM sector occupation mapping research 
• Preparation of guidelines for Turkish and EU citizens willing 

to relocate and for Turkish and EU CSOs and employment 
agencies 

• Organization of 2 workshops with the participation of 
stakeholders to develop a 2 year strategy document 

• Preparation of an Action Evaluation Report
• Organization of a seminar regarding EU and Turkish regulations 

regarding movement of workers
• Preparation of brochures on qualification needs and 

employment opportunities in waste management sector in 
the EU

• Trainings for CSOs, related local and regional public authorities 
and waste management organizations on EU policies and the 
accession process



Turkish-Italian Heart Health Network (Tihn)

COORDINATOR BENEFICIARY
TURKISH HEART FOUNDATION 

TURKEY

CO-BENEFICIARY(IES) FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE - ITALIAN 
HEART FOUNDATION / ITALY 

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
156.214,01 EUROS / 173.571,12 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY, ISTANBUL AND BATMAN; ITALY, MILAN

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.tkv.org.tr

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

ŞEBNEM ÖREN

sebnemoren02@gmail.com

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to support the 
specific population group of mothers of 6-14 age 
group children in Batman, as pilot application, to 
adopt healthy lifestyles, and to develop guidelines 
for improved networking and knowledge sharing 
among TIHF’s members to push for policy change 
for intervening, pre-empt policies, and spreading 
awareness on the problem. The project specifically 
aims improving information and knowledge 
and disseminating it to CSOs, policy makers, 
health professionals and the public through 
electronic media and developing broad heart 
health promotion activities or courses to support 
CVD prevention programmes among women in 
Batman.  

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

Cardiovascular Disease (CVD) accounts for over 1.5 million 
deaths annually in the EU and 4 million deaths in Europe as a 
whole. CVD causes nearly half of all deaths in Europe (48%) and 
in the EU (41%). The European Heart Health Initiative (EHHI) is 
the result of discussions between the European Commission and 
the European Heart Network (EHN) as to how the Commission 
can most effectively enhance Europe-wide efforts to promote 
healthy hearts and prevent cardiovascular disease. To this end 
as one of the outputs of this project; the estimated results will 
be an effective, dynamic and sustainable CVH system which will 
contribute to the reduction of CVD incidences across Batman, 
in the short run and across Turkey, in the long run. The other 
outputs of the project will be created notion of health as a dz  vof 
economic growth, sustainable development and quality of life, 
and raised awareness among policy makers, health professionals 
and ultimately the general public of the risk of CVD, effective 
interventions to reduce the risk, and their role in CVD prevention.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Cardiovascular Health (CVH) Promotion Activities (formation of 
‘Turkish-Italian Heart Forum’, organization of congresses and 
workshops, establishment of ‘Turkish-Italian Health Portal’)

• Communication Activities



EU-Turkey Coops to Coast - European and Turkish Cooperatives Drivers 
of Csos Alliances for the Development of Coastal Territories

COORDINATOR BENEFICIARY

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

ITALY

CO-BENEFICIARY(IES) BLACK SEA SCIENCE TECHNOLOGY AND CULTURE 
ASSOCIATION / TURKEY

DURATION OF THE PROJECT 15 MONTHS

GRANT AMOUNT/

BUDGET OF THE PROJECT
195.787,53 EUROS / 217.541,7 EUROS

LOCATION(S) OF THE PROJECT TURKEY; RIZE, ARTVIN 

COORDINATOR BENEFICIARY 
WEBSITE www.halieus.it

PROJECT COORDINATOR 

CONTACT INFO

FRANCESCA OTTOLENGHI

ottolenghi@halieus.it

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The objective of the project is to contribute to 
the development of a sustainable Civil Society 
Dialogue between Turkey and EU Member states, 
facilitating the CSOs’ readiness and involvement 
in the achievement of the acquis on “Fisheries”.  
The project specifically aims to increase the 
exchanges between the EU and the Turkish fishery 
cooperatives and CSOs committed in the local 
development of coastal areas, for raising their 
awareness and building capacities on the EU 
Programmes and Policies on fishery and maritime 
affairs, valorizing the cultural value of coastal 
territories in the spirit of the “United in diversity”. 

MAIN OUTPUTS AND ACTIVITIES OF THE PROJECT

The main idea of this project came out from the reinforcement 
of linkages and cooperation between Italian and Turkish fishery 
cooperatives, for sharing solutions for coastal development and 
preserving fishery heritage. Direct impacts of this project will 
improve the cooperatives and CSOs organizational capacities 
while opening new income generating opportunities for 
involved cooperatives. To this end, this projects’ outputs will 
focus supporting local fishery cooperatives, networking with 
Italian fishery cooperatives to improve Turkish cooperatives’ 
knowledge and readiness on EU policies; raising awareness of 
local actors and population on the EU Policies and Programmes 
supporting the cross-sector development of coastal areas.

In order to achieve the above-mentioned outputs, following 
activities will be implemented:

• Diagnostic study on organization and operation of existing 
fishery cooperative enterprises 

• Capacity building for Fishery Cooperatives on: management, 
aquis communautaire, diversification and basics of English 

• Study visit for twinning with Italian cooperative organizations 
(the case of fishing tourism)

• Identification of stakeholders of local coastal development
• Identification of “EU contact persons” in stakeholders of local 

coastal development
• Training for EU contact persons (basics of English, EU structural 

instruments, functioning of FLAGs)
• Multi-stakeholder tables for Community Led Local 

Development (CLLD) 
• Awareness raising in schools.
• Communication and Dissemination
• Website & visibility material



TURKCE

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ
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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. 

1- Almanya 
2- Avusturya 
3- Belçika 
4- Bosna-Hersek 
5- Bulgaristan 

6- Estonya 
7- Finlandiya 
8- Fransa 
9- Hırvatistan 
10- Hollanda 

11-  İngiltere
12- İspanya 
13- İtalya 
14- Lüksemburg 
15- Macaristan 

16- Polonya 
17- Romanya 
18- Slovakya 
19- Slovenya 
20- Yunanistan 



TÜRKİYE - AB
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
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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
195.353,40 AVRO /217.059,34 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
İZMİR (TÜRKİYE), ROMA, BOLONYA (İTALYA), 

BRÜKSEL (BELÇİKA)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.kyotoclub.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SERGIO ANDREIS

s.andreis@kyotoclub.og 

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. 

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)



Gedi̇z Deltası Bi̇rli̇kteliği

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
DOĞA DERNEĞİ

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) FOUNDATION TOUR DU VALAT / FRANSA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
124.360,45 AVRO / 154.197,70 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ GEDİZ DELTASI (İZMİR) / TÜRKİYE

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.dogadernegi.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SERDAR ÖZUSLU 

serdar.ozuslu@dogadernegi.org

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.

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



Doğa Ve Şehi̇rler

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
DOĞA KORUMA MERKEZİ VAKFI 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) EUROSITE / HOLLANDA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
195.976,28 AVRO / 217.751,42 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE-ANKARA ve HOLLANDA - KUZEY 

BRABANT BÖLGESİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.dkm.org.tr 

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

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. 



Doğa Ve Şehi̇rler Türki̇ye 2050 Hesaplayıcısı: AB Düşük Karbon Poli̇ti̇kası Aracının 
Uygulanması Yoluyla İkli̇m Poli̇ti̇kası Di̇yaloğunun Geli̇ştirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
SOUTHEAST EUROPEAN CHANGE NETWORK 
FOUNDATION 

BOSNA-HERSEK

EŞ FAYDALANICI(LAR)
TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA 
VAKFI (TEPAV) / TÜRKİYE 

CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE / BELÇİKA 

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
198.693,84 AVRO / 220.770,93 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE (ANKARA, İZMİR/HATAY/ ZONGULDAK, 
ÇANAKKALE, SİNOP)

AB (VİYANA/POTSDAM, BRÜKSEL)

BATI BALKANLAR (SARAYBOSNA/BELGRAD)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
ww.seechangenetwork.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

ANA RANKOVIC 

ana-fractal@seechangenet.org

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, AB İklim ve Enerji politikaları al-
anındaki 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 güçlen-
direbilecek koalisyonlar oluşturarak harekete 
geçirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Böylelikle STK’ların enerji ve iklim politikası di-
yaloğu üzerindeki etkileri ve Paris Anlaşması ile 
AB hedeflerinin uygulanması açısından atılabi-
lecek adımlarla ilgili karar alma ve farkındalık 
yaratma süreçleri üzerindeki etkileri artırılacaktır. 
Bu amaçla, yerel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde-
ki diyalog için “katılımcı senaryo geliştirme” 
araçları kullanılacaktır. 

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
HAYAT BOYU ÖĞRENME, MESLEKİ EĞİTİM VE 
GELİŞTİRME DERNEĞİ 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
SONNENKRAFT FREISING E. V. / ALMANYA

EGE ORMAN VAKFI / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ 12  AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
189407,77 AVRO / 210453,075 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ İZMİR, EGE BÖLGESİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.hboder.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

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

PROJENİN AMACI

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.



Sıfir Karbon Noktası Apollo’dan Athena’ya Anti̇k Kentler Ve Endemi̇k Çi̇çek

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANTALYA ORKİDELERİNİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ

KORUMA DERNEĞİ 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
HELLENIC SOCIETY for the PROTECTION of

NATURE / YUNANİSTAN 

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
129959,31 AVRO / 146979,54 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ ANTALYA / TÜRKİYE – ATİNA / YUNANİSTAN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.antok.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

İSMAIL GÖKHAN DENIZ

igdeniz@gmail.com

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.

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



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
199.320,78 AVRO / 221.467,53 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE (ANKARA - KOCAELİ), ROMANYA 
(KÖSTENCE)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.agedtr.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

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 eş-
faydalanıcı 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. 



Elektri̇k Sektöründe Sf6 Kullanımı Doğrultusunda İkli̇m 
Faali̇yeti

Türki̇ye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇: 
Veri̇mli̇li̇k, Ri̇skler Ve Kırılganlıklar

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.

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

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

 AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (ASÜD)

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) IBLF GLOBAL (IBLF) / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
188.408,07 AVRO / 209.342,3 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE (ANKARA, İZMİR), BİRLEŞİK KRALLIK 
(LONDRA) VE HOLLANDA (BRABANT, OVERIJSEL)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.asuder.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

ANIL BAYÜLKER

anilbayulker@asuder.org.tr



KatIlImcI Nehi̇r Havza Yönetİmi

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

PROJENİN AMACI

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. 

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
TEMA VAKFI 
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
BUREAU EUROPÉEN DE L'ENVIRONNEMENT 

BELÇİKA

PROJE SÜRESİ 13 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
177.731,32 AVRO / 197.479,24 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE-25 NEHİR HAVZASI; HIRVATİSTAN-ZAGREB; 
BELÇİKA-BRÜKSEL

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tema.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

FERHAT TAZE 

ferhat.taze@tema.org.tr



KatIlImcI Nehi̇r Havza Yönetİmi 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
126,951.81 AVRO / 141.057,57 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ ANKARA/TÜRKİYE

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.setav.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

ENES BAYRAKLI 

bayrakli@tau.edu.tr

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.  

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 



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
161.095,13 AVRO / 178.994,59 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE, FRANSA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.yada.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

RÜMEYSA ÇAMDERELI ERDOĞDU

camdereli@yada.org.tr

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.

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



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
165.761,19 AVRO / 184.179,10 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE-ANKARA VE İTALYA-KATANYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.anilder.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

MEDINE HÜLYA ÖĞÜT

aid.bilgi@gmail.com

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.

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



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
176.696,96 AVRO / 196.329,96 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE: ERZİNCAN, BAYBURT, ANKARA; 

BELÇİKA: BRÜKSEL

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.ersiadankara.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

TURGAY BATUR

ersiadankara@gmail.com

PROJENİN AMACI

Projenin amaçları, Türkiye ve AB’deki STK’lar 
arasında kadın girişimciliği alanındaki ikili bilgi 
paylaşımı ve işbirliğini yerel ve bölgesel düzeyde 
arttırmak ve Türkiye’nin AB üyeliğinin faydalarını 
ve önemini tanıtmaktır. 

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



YENİDEN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
ASSOCIAZIONE CULTURE “IL VERGANTE” / İTALYA

CRIME PREVENTION FUND / BULGARİSTAN

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
161.374,72 AVRO / 179.305,25 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE (KONYA, İSTANBUL), BULGARİSTAN, İTALYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tcyov.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

NEVIN ÖZGÜN 

nevin@tcyov.org

iletisim@tcyov.org

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. 

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 du-
rumunun 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 konu-
larında farkındalığın arttırılması, çocuk adalet sistemine il-
işkin sosyal politikalar üzerine bir rapor hazırlanması, TÇYÖV 
bünyesinde bir destek biriminin kurulması, hedeflenen 
gençlerin yeniden suç işleme eğilimlerinin azaltılması, politi-
ka 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 faali-
yetler 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)



Beni Fark Et !

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İLGİ OTİZM DERNEĞİ

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
BHRG FOUNDATION / MACARİSTAN

RATA O.Z. / SLOVAKYA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
142.137,09 AVRO / 157.930,10 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE – ANKARA, MACARİSTAN – BUDAPEŞTE, 
SLOVAKYA –BRATİSLAVA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.ilgiotizmdernegi.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

ÖZGÜN EREN

ozgun.eren@gmail.com

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.

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



Yaşlılar İçi̇n Si̇vi̇l Toplum Örgütleri̇ Arasında İşbi̇rliği

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI 

İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR)
SOSYAL POLİTİKA VE KALKINMA DERNEĞİ 

TÜRKİYE 

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
167.200,2 AVRO / 196.706,114 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ İTALYA (ROMA ve MARCHE BÖLGESİ) /  TÜRKİYE 
(ANKARA, İSTANBUL, İZMİR)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.fondazionebrodolini.it 

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SARA GIORGIO

giorgio@fondazionebrodolini.eu

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.

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



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
107.099,0235 AVRO / 96.389,12 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE- İZMİR, İSPANYA- BARSELONA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.izikad.org 

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

CANAN ÖZTÜRK

cananozturk.eu@gmail.com

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.

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) 



Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Si̇vi̇l Toplum 
İşbi̇rli̇ği̇ni̇n Güçlendi̇rilmesi

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
124.724,83 AVRO / 138.829,95 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE, İSTANBUL

BELÇİKA, BRÜKSEL

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.kssd.org 

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

HÜSEYIN YILMAZ

huseyin.yilmaz@kssd.org

PROJENİN AMACI

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. 

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



Yerelde Yap, Küreselde Tanın

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
ASSOCIAZIONE JOINT 

İTALYA

EŞ FAYDALANICI(LAR) ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI 
DESTEKLEME MERKEZİ DERNEĞİ / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ 12  AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
199.952,55 AVRO / 222.169,50 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ MILANO, ITALYA; ANTALYA,TÜRKİYE

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www. associazionejoint.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

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)

PROJENİN AMACI

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 Global-
Lokal 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
171.942,75 AVRO / 191.047,5 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE – İSTANBUL, İZMİR VE DİĞER ŞEHİRLER, 
BELÇİKA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.koruncuk.org 

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

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
170.330,54 AVRO / 191.060,62 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, DİYARBAKIR, 
TRABZON; BELÇİKA: BRÜKSEL; FRANSA: PARİS; 
ALMANYA: BERLİN; HOLLANDA: AMSTERDAM

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.podem.org.tr 

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

GÜLŞAH DARK KAHYAOĞLU

gulsah.dark@podem.org.tr

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.   

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



Ben Varsam Okulum Bütün

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM (INCLUSION 
SUPPORT CENTER IDEM)/HIRVATİSTAN

PRAXIS EUROPE / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
191.815,15 AVRO / 213.127,95 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE – İSTANBUL / BİRLEŞİK KRALLIK – 

BIRMINGHAM / HIRVATİSTAN - ZAGREB

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tscv.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

BURAK KESKIN

burakkeskin@tscv.org.tr

 

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.

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 



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
196.967,20 AVRO / 218.852,45 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE: KAYSERİ, MERSİN (TARSUS), ADANA 
(KARATAŞ), BURSA (YENİŞEHİR), BALIKESİR (AYVALIK), 
SAKARYA VE SİVAS; YUNANİSTAN: SELANİK

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tocev.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

AYBIKE YURTSEVER GUŞA

ayurtsever@tocev.org.tr

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..

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



Yaygın Eği̇ti̇m İçi̇n Di̇yalog

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ERGON TRAINING NGO / YUNANİSTAN

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

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
190.250,28 AVRO / 211.389,20 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, KAYSERİ

YUNANİSTAN: ATİNA; ESTONYA: TALLINN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.demturkey.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

MUSTAFA ERDOĞAN

bayrakli@tau.edu.tr

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.

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)



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
162.120,36 AVRO / 180.153,75 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE VE ECNAIS (AVRUPA KONSEYİ ULUSAL 
ÖZEL OKULLAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ) AĞINDAKİ 
DİĞER AB ÜLKELERİ 

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.tozok.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SABİHA YANIK

turkeyunionops@gmail.com

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.

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



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

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.

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

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 12 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
176.999,24 AVRO / 197.742,42 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ TÜRKİYE: ISTANBUL, ADANA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.fpr.org.pl

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SYLWIA SZPARKOWSKA

s.szparkowska@fpr.org.pl



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
168.988,69 AVRO / 187.786,08 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ ANKARA, TÜRKİYE – ATİNA, YUNANİSTAN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.eepf.gr

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

CHRISTOS GEORGIADIS

cgeorgiadis@gmail.com

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.

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)



KOORDİNATÖR FAYDALANICI
KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

EUROCULTURA- EUROCULTURA VICENZA OBILITA 
INTERNAZIONALE / İTALYA

RETAS – REFUGEE EDUCATION TRAINING ADVICE 
SERVICE / BİRLEŞİK KRALLIK

PROJE SÜRESİ 12 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
162.081 AVRO / 180.090 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE (İSTANBUL, GAZİANTEP, ŞANLIURFA, 
SAKARYA, HATAY, İZMİR, BURSA), İTALYA 
(VİCENZA, VENEDİK), BİRLEŞİK KRALLIK (LEEDS)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.kadem.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

SEZEN GÜNGÖR

sezen.gungor@kadem.org.tr

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. 

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

Kadınlar Göç Yolunda II



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
90.00,00 AVRO / 180.996,81 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE: DİYARBAKIR, ELAZIĞ, İSTANBUL, ADANA

YUNANİSTAN: ATİNA, İTALYA: PERUGIA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
İNTERNET SİTESİ www.ance-hellas.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

EIRINI VLACHAKI

evlachaki@ance-hellas.org

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.

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)



KOORDİNATÖR FAYDALANICI
MAYA VAKFI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR) KULTURHAFEN WIEN (KHW)/ AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
189.852,03 AVRO / 219.837,92 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ İSTANBUL / TÜRKİYE; VİYANA / AVUSTURYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 

İNTERNET SİTESİ
www.mayavakfi.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS 
BİLGİLERİ

JULIDE ERGIN

julide.ergin@mayavakfi.org

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. 

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

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



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 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.

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



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 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. 

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



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 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
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 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. 

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



Avrasya Yolunda Yürüyüş

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
KÜLTÜR ROTALARI DERNEĞİ 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE 
İTALYA

TRACE YOUR ECO / YUNANİSTAN

PROJE SÜRESİ 12 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
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 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.

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-Türk-
Hollanda 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



Aynı Di̇li̇ Konuşmak: Si̇vi̇l Toplumun Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k 
Ekosi̇stemindeki Rolü

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
ANTALYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANSİAD) 

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT/  İTALYA

ANTALYA AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI DESTEKLEME 
MERKEZİ DERNEĞİ / TÜRKİYE 

ASSOCIAZIONE NO BORDERS / İTALYA

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
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 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.

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) 



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 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.

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



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 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. 

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



KOORDİNATÖR FAYDALANICI GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER) 
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)
FUNDACIÓN ATHISA / İSPANYA

ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ / TÜRKİYE 

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
195.258,6 AVRO / 216.954,00 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ
TÜRKİYE, ANKARA 

İSPANYA, GRANADA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
İNTERNET SİTESİ www.geksander.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ 
TEMAS BİLGİLERİ

ONUR KILIÇ

onrklc92@gmail.com

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.

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

Güçlendi̇ri̇lmi̇ş Tıbbi̇ Atık Yöneti̇mi̇ için Uzun Süreli̇ Diyalog



Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Ağı

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.  

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 (‘Türk-
İtalyan Kalp Forumu’nun kurulması, kongre ve çalıştayların 
düzenlenmesi ve ‘Türk-İtalyan Sağlık Portalının” oluşturulması)

• İletişim Faaliyetleri

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
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



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)
KARADENİZ BİLİM TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR DERNEĞİ 

TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ 15 AY

HİBE TUTARI/

PROJE BÜTÇESİ
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 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. 

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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