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Önsöz

Avrupa Birliği Başkanlığı olarak 2002 yılından beri Türkiye’de sivil toplumun gelişimine önemli ölçüde destek sağlamış 

bulunuyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) kapasitesinin geliştirilmesi, Avrupa Birliği’ndeki muadil kurumlarla diyalog 

kurmaları, Türkiye’deki paydaşlarıyla işbirlikleri geliştirmeleri, kamu sektörüyle olan işbirliğinin artırılması ve kendilerini 

düzenleyen mevzuatın iyileştirilmesi için çok sayıda proje ve diğer mekanizmayı hayata geçirdik. Geldiğimiz dönem itibarıyla 

sivil toplum çalışmalarını “sivil sektör” çatısı ve kurumsal kimliği altında toplamış bulunuyoruz. Sektörel bir bakış açısıyla 

sistematik bir yaklaşım benimsiyoruz. Sivil Toplum Sektörü yaklaşımı bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ları 

buluşturmamıza ve onların ihtiyaçlarına uygun ve yenilikçi araçları geliştirmemize imkân veriyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin 

deneyimli STK’larını kamu kurumlarıyla ortaklıklar kurmaya teşvik eden; bunun yanında da taban kuruluş olarak adlandırılan 

yerel nitelikteki STK’lara kapasite geliştirme desteği verdiğimiz bir program olan Sivil Toplum Destek Programını geliştirdik.

Sivil Toplum Sektörü kapsamında 2014 yılında programlamasına başlanan Sivil Toplum Destek Programı (STDP) ile STK’ların 

karar alma süreçlerine daha etkin katılmasını, kamu sivil toplum ilişkilerinin yerel ve ulusal düzeyde geliştirilmesini ve STK’ların 

idari kapasiteleri ile savunuculuk ve iletişim becerilerinin desteklenmesini hedefleyen projeler hayata geçirildi. Programın 

uygulama dönemi ise 2018-2021 yıllarını kapsadı. Program, sektör kapsamında yine AB Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 

STDP-II ve STDP-III’ün öncülü olma özelliği taşıyor. 

Sivil Toplum Destek Programı’nın birinci dönemi iki temel hibe programı üzerinde kuruldu.

Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 

Programı); finansal ve idari açıdan güçlü ve proje yönetimi konusunda deneyimli STK’ların geliştirecekleri ortaklıkları ve 

ağları desteklemeyi; kamu kurumları ve STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve STK’ların kapasitelerini geliştirmeyi 

hedefledi. Program kapsamında 10 STK’ya yaklaşık 4,3 milyon avro hibe desteği sağlandı.

Yerel STK’lar Hibe Programı;  yaklaşık 2,1 milyon avroluk bütçesiyle STK’ların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini, 

lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesini ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini amaçladı. Türkiye’nin 15 farklı 

ilinden 38 projenin yer aldığı program; desteklerin ülke çapında yayılması doğrultusunda önemli bir rol üstlendi.

İncelemekte olduğunuz ve bu 48 projenin sonuçlarının anlatıldığı proje hikâyeleri kitabının; projelerin sonuçlarının 

yaygınlaştırılmasına destek olmasını, projelerin sonunda elde edilen sonuçları ve ulaşılan hedefleri daha ileri taşıyacak yeni 

ortaklıklar doğurmasını ve proje geliştirmek isteyen kişilere, kurumlara ve onların paydaşlarına ilham vermesini temenni 

ederiz.

Belirledikleri faaliyet alanları çerçevesinde sivil toplum sektörüne yaptıkları katkılar ve başarıyla yürüttükleri projelerinden 

ötürü Sivil Toplum Destek Programı çatısı altında yer alan tüm sivil toplum kuruluşlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız.

 T.C. Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı
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Sivil Toplum Destek Programı
Sivil toplum kuruluşları (STK); toplumların farklı kesimlerini demokratik zeminde buluşturarak toplumsal ve çevresel 
sorunların çözüm süreçlerine vatandaşların demokratik katılımını temin etmek amacını güden ve demokrasilerin 
önemli bileşenleri arasında sayılması gereken aktörlerdir. 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecimizde sivil topluma ilişkin faaliyetler ülkemiz genelinde daha da yaygınlaşmış 
ve STK’ların toplumsal yaşam içerisindeki rolü daha belirgin hale gelmiştir. Faaliyette bulundukları alanlarda 
değişimi ve dönüşümü tetikleyen, demokratik birlikteliği verimli hale getiren, ulusal ve yerel nitelikte pek çok STK; 
vatandaşlarımızın belli amaçlar etrafında bir araya gelerek serbestçe örgütlenebildiği yapılar olarak, sivil toplumun 
taleplerinin daha güçlü ifade edilebilmesine ve sesinin daha gür duyurulmasına aracılık yapmaktadır. 

Sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının etkin varlığının öneminden hareketle “sivil toplum”, Katılım Öncesi 
Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 yılları arasını kapsayan döneminde enerji, ulaştırma, çevre, tarım gibi münhasır 
sektörlerden demokrasi ve yönetişim sektörünün bir alt sektörü olarak tanımlanmıştır. Söz konusu yılları kapsayan 
dönemde sivil topluma yönelik çalışmaların yürütüldüğü çatı programa “Sivil Toplum Sektörü” adı verilmiştir. 

Toplumsal yaşama katkı sağlayarak, kamu ile vatandaşlar arasında bir iletişim köprüsü olan STK’ların gelişiminin 
ülkemiz ve toplumumuz için kilit bir öneme sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen, Sivil Toplum Sektörü 
çatısı altında yürütülen programlardan birisi de Sivil Toplum Destek Programı’dır. Program ile; STK’ların karar alma 
mekanizmalarına daha etkin katılımları, kamu sektörü ve STK’lar arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki işbirliğinin 
güçlendirilmesi, STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi desteklenmiştir. Sivil Toplum 
Destek Programı’nın 2018-2021 yılları arasında uygulanan birinci dönemi Yerel STK’lar Hibe Programı ve Kamu 
ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı gibi iki temel hibe 
programını içermiştir.

Sivil Toplum Destek Programı kapsamında, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yerelde faaliyet gösteren STK’lara 
yönelik olarak “Yerel STK’lar Hibe Programı” hayata geçirilmiştir. “Katılımcı, Aktif ve Güçlü Yerel Örgütlenme” 
sloganıyla başlatılan bu program kapsamında verilen desteklerle, yerel seviyede faaliyet gösteren taban kuruluş 
niteliğindeki sivil toplum kuruluşlarının ölçeklerinin ve işlevselliğinin artırılması hedeflenmiştir. 

Yaklaşık 2,1 milyon avro tutarındaki hibe desteği ile 15 ilden 38 yerel STK’nın her biri 40 bin ila 60 bin avro aralığında 
sağlanan desteklerden faydalanmış, etkin yönetim, iletişim becerileri ve savunuculuk konularındaki çalışmaları için 
ihtiyaç duydukları kapasite gelişimini sağlayacak faaliyetlerden oluşan 10 ila 12 ay süreli projelerini başarıyla hayata 
geçirmişlerdir. 

Hibe programı kapsamında gerçekleştirilen kapasite geliştirme eğitimleri, kampanyalar ve farkındalık etkinlikleri 
sonucunda 41,123 kişiye ulaşılmıştır. Toplum sağlığından, bireysel sağlığa, engelli haklarından dezavantajlı 
vatandaşların toplumsal entegrasyonuna kadar pek çok alanda olumlu adımlar atılması desteklenmiş, gençleri 
eğitime, spora ve sanata yönlendirecek çok sayıda faaliyet yürütülmüş, toplum yararına bilimsel araştırmalar 
yapılmış, deneyim paylaşımı üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş; yerelde uygulanan projeler kapsamında 
gerçekleştirilen farkındalık kampanyaları sonucunda derneklerin hem görünürlükleri artmış hem de gönüllü 
sayılarında artış olmuştur.

Yerel STK’lar Hibe Programı ile kapasitelerini artıran STK’lar, birbirleri arasında ağ kurarak ve birlikte hareket etmeye 
başlayarak kamu ve diğer STK’lar nezdinde daha geniş kitlelere ulaşma imkânı yakalamıştır.

Toplam 4,3 milyon avro tahsis edilen, Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar 
ve Ağlar Hibe Programı veya kısa ismiyle Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında yürütülen 10 proje 
ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının 
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı projeleri ile sanat, 
sosyal girişimcilik, otizm, kent ağı kurulması, nefret söylemi ile mücadele, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, 
kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve Avrupa Birliği çalışmaları gibi alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’nin güçlü 
STK’ları, kamu kurumlarıyla bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmüştür. Başta belediyeler olmak üzere diğer 
kamu kurumlarıyla da işbirliği içerisinde yürütülen projelerin uygulama aşaması 2018 yılı Ekim ayında başlamış 
olup projelerin uygulama süreci Ocak 2021’de tamamlanmıştır.

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında yürütülen 10 proje ile 3 yasa önerisi, 19 politika belgesi ve 9 işbirliği 
protokolü hazırlanmış, 1 eylem planı izlemesi yapılmıştır. Düzenlenen farkındalık kampanyaları ile 9 milyondan 
fazla etkileşim sağlanmıştır. Düzenlenen kapasite geliştirme eğitimlerine 350 STK katılım göstermiştir. Program 
kapsamında kamu-STK ilişkilerini güçlendirmeye yönelik raporlar hazırlanmıştır. 

Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde 
yürütülen projeler kapsamında kurulan kamu-STK işbirlikleri ile elde edilen başarılı sonuçlar sürdürülebilirlik 
vizyonu doğurmuştur. Daha geniş bir çerçeveden bakılırsa; Avrupa Birliği uyum sürecinin önemli unsurlarından 
olan kamu-STK işbirliğini güçlendirecek yeni program ve projelerin hayata geçirilmesi Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Birliği Başkanlığının öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki önyargıların aşılması için sivil toplumun sürece daha fazla dahil olması 
ve ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla sivil toplum alt sektörü kapsamında programlama, izleme ve 
değerlendirme süreçlerini yürüten Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından sivil toplumun gelişmesi amacıyla, mali 
desteklerin önümüzdeki dönemde de sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Avrupa Birliği 
uyum sürecindeki hedefler doğrultusunda, sivil toplum çalışmalarında yeni program ve projeler ile sivil toplum 
güçlenmeye devam edecektir.  

Bir sonraki bölümde hikâyelerini okuyacağınız hibe projelerinin faydalanıcıları olan STK’lar; gelişen kapasiteleri ve 
gitgide artan gönüllüleriyle seslerini daha çok duyurabiliyor, Türkiye’de sivil toplumun gelişimine katkı sağlıyor, 
kamu ile işbirliği içerisinde çalışıyor, faaliyet alanları ile ilgili konulara ilişkin karar alma mekanizmalarına daha etkin 
olarak dâhil oluyor ve proje uygulamak isteyen diğer STK’lara ilham veriyor.

33
800  Bin Etkileşim
789  Yazılı ve Görsel Haber

789 
 Thousand Interactions 

250
100

2400  ‘den fazla STK
 ‘den fazla Kamu Kurumu
‘den fazla Özel Sektör

Temsilcisinin Katılımı ile 
Cooperation Networks with
the Participation of more than
2400 CSOs 
250  Public Institutions 
100  Representatives of the 
Private Sector

9 Milyondan fazla Etkileşim
7706  Yazılı ve Görsel Haber27

İşbirliği Ağı

325 STK ve 
41 Bin 123 Kişinin 
Katılımıyla 
Training Programs, 
Meetings and Events 
with the Participation 
of 41 Thousand 123 
People from 325 CSOs

 Printed and Visual 
Media Coverage

 More than 9 Million Interactions
7706  Printed and Visual Media 
         Coverage

11

Partnerships and Networks 
Grant Scheme
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İstanbul’da Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın faydalanıcılarına yönelik 
ara rapor eğitimi düzenlendi. Rapor eğitiminin ardından, Avrupa Birliği 
Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın 
katılımıyla Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı projelerinin değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. 

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Ara Rapor Eğitimi
5-6 Eylül 2019

Yerel STK’lar Hibe Programı’nın �nal raporu eğitimi 17-18 Aralık 2019 
tarihlerinde Ankara’da hibe alan 38 STK’dan 74 STK temsilcisinin katılımıyla 
gerçekleşti. Hibe uygulamalarında raporlama tekniklerinin anlatıldığı 
eğitimde teknik rapor dizimi atölye çalışmaları da yapıldı. MFİB ve AB 
Başkanlığı temsilcileri de eğitime katılarak katılımcılardan �nal raporuna 
dair gelen soruları yanıtladılar.  

Yerel STK’lar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi
17 - 18 Aralık 2019

Ankara’da gerçekleşen Yerel STK’lar Hibe Programı'nın kapanış 
etkinliğinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk, 
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ve ilgili program kapsamında hibe 
almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları, kamu ve ilgili diğer kurum 
temsilcileri ile bir araya geldi. 166 kişinin katıldığı etkinlikte, programın 
kazanımları Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve 
Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan tarafından aktarıldı. Program 
STK temsilcilerinin kamu-STK işbirliğini tartıştıkları çalıştayla sona erdi. 

Yerel STK’lar Hibe Programı Kapanış Etkinliği
19 Aralık 2019

Ankara’da gerçekleşen hibe uygulama eğitimine Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı’nın hibe faydalanıcıları katılarak hibe yönetimi ve uygulaması 
konularında eğitim aldılar.  

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi
31 Ekim - 2 Kasım 2018

Yerel STK’lar Hibe Programı faydalanıcıları için Hibe Uygulama Eğitimi 
Ankara’da gerçekleşti. Proje dokümantasyonu, sözleşme detayları ve 
göstergeler gibi farklı konularda eğitimler alan hibe faydalanıcıları eğitim 
programının birinci gününün sonunda grup çalışması olarak Sivil Toplum 
Sektörü logosu mozaiği yaptılar. Mozaik, Sivil Toplum Destek Programı’nın 
uygulaması boyunca çeşitli vesilelerle sergilendi. 

Yerel STK’lar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi 
8 - 10 Ocak 2019

Ankara’da gerçekleşen Sivil Toplum Destek Programı’nın açılış etkinliğine 
sivil toplum kuruluşlarından ve kamu kurumlarından 317 temsilci katıldı. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu’nun açılış 
konuşmalarını yaptığı etkinlikte Sivil Toplum Sektörü’nün gelecek vizyonu 
konulu bir panel de gerçekleştirildi. Etkinlikte aynı zamanda hibe almaya 
hak kazanan projeler tanıtıldı. 

Sivil Toplum Destek Programı Açılış Etkinliği 
8 Ocak 2019

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı projelerine yönelik olarak göstergelerin 
geliştirilmesi, tutarlı ve yeni göstergelerin oluşturulabilmesi için atölye 
çalışması yapıldı.

Atölye Çalışmaları
5 Mart 2019
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Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergileri

Program çerçevesinde yürütülen 48 projenin uygulama sürecinde çekilen keyi�i 

fotoğra�ar 24 Ağustos - 9 Kasım 2020 tarihleri arasında Ankara Esenboğa 

Havalimanı’nda sergilendi. Sergi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı 

Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 

Berger ve AB Başkanlığı ile STK temsilcilerinin katıldığı törenle Esenboğa 

Havalimanı’nda açıldı. Ardından, sergi 17-28 Aralık tarihleri arasında Antalya 

Havalimanı’nda, 29 Aralık 2020 - 11 Ocak 2021 tarihleri arasında ise İzmir 

Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

1 Aralık ve 29 Aralık 2020 tarihlerinde hibe faydalanıcılarına yönelik olarak 

“Savunuculuk ve Lobicilik” eğitimi Savunuculuk ve Lobicilik Uzmanı Daniel 

Mondekar tarafından çevrimiçi olarak gerçekleşti. Eğitime 32 STK temsilcisi ile 

AB Başkanlığından 5 temsilci katıldı. İki gün süren eğitimde önce savunuculuk 

ve lobicilik konularında teorik bilgiler verildi. Eğitimin ikinci günü ise STK 

temsilcileri tematik alanlardan gruplar halinde hazırladıkları savunuculuk ve 

lobicilik örnek çalışmalarını sundular. 

Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimi
1 Aralık 2020, 29 Aralık 2020

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın Kapanış Etkinliği hibrit formatta 9 Aralık 

2020’de Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB 

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve MFİB 

Başkanı Dr. Hakan Ertürk’ün yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. 230 kişinin 

çevrim içi katıldığı program, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama 

Daire Başkanı A. Hakan Atik’in “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın 

Kazanımları” konulu sunumu ile devam etti. Hibe alarak projelerini yürüten 10 

STK, projelerinin sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı. Etkinliğin kapanış 

konuşması Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama 

Genel Müdürü Bülent Özcan tarafından gerçekleştirildi.

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Kapanış Etkinliği 
9 Aralık 2020

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’na yönelik Final Raporu Eğitimi 9 Aralık 2020 

tarihinde çevrimiçi platform üzerinden gerçekleşti. Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 

Programı'ndan faydalanan 10 STK’dan 38 temsilcisinin katıldığı eğitimde hibe 

uygulama, teknik ve mali raporların ekleri ve dosyalama konuları anlatıldı. 

Katılımcıların �nal raporuna dair soruları AB Başkanlığı ve MFİB temsilcileri ile 

eğitimi veren Kilit Hibe Uzmanı Jale Velibeyoğlu tarafından yanıtlandı. 

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi 
9 Aralık 2020

Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen Yerel STK’lar Hibe Programı 

ve Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programında yer alan 48 projeye toplam 106 adet 

izleme ziyareti gerçekleşti. Projelerin faaliyetlerini yerinde izleme amacıyla 

gerçekleştirilen ziyaretlere hibe izleme uzmanları ve AB Başkanlığı AB işleri 

uzmanları katıldı. İzleme ziyaretleriyle projelerin mali ve teknik hede�erine 

ulaşabilmesi için alınması gereken önlemler değerlendirildi.

İzleme Ziyaretleri

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın hibe faydalanıcıları bir araya gelerek hem 

projelerin mevcut durumlarını, devam eden ve planlanan faaliyetleri 

değerlendirdiler hem de ara dönem değerlendirme çalıştayı için ön hazırlıklarını 

yaptılar. 

Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı İçin Ön Hazırlık Atölyesi 
4 Mart 2020

Programı kapsamında 3 adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı AB Başkanlığı, 

Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Teknik 

Destek Ekibi ve kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. 

Toplantılarda, yürütülen projelerin mevcut durumları anlatılarak kamu-STK 

işbirliğini artırmaya yönelik �kir alışverişi yapıldı. Bu toplantılarda, kamuya 

ulaşmakta zorluk çeken STK’lar Avrupa Birliği Başkanlığının kolaylaştırıcı rolü 

sayesinde kamu ile iletişimlerini güçlendirdiler.

Yönlendirme Komitesi Toplantıları
4 Mart 2019, 14 Şubat 2020, 6 Kasım 2020

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında hibe alan 61 STK temsilcisinin 

katılımıyla savunuculuk, kamu-STK işbirliği, idari kapasite geliştirme ve �nansal 

sürdürülebilirlik konularının yer aldığı webinarlar, 20 Mayıs 2020 tarihinde 

gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire 

Başkanı A. Hakan Atik’in açılış konuşmalarını yaptığı eğitim Kıdemli Sivil Toplum 

Kapasite Geliştirme Uzmanı Başak Tuğsavul’un anlatımıyla ve STK temsilcileriyle 

karşılıklı etkileşim içinde tamamlandı.

Kapasite Geliştirme Webinarları 
20 Mayıs 2020
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dijital medyanın gücünü kullanarak hibe faydalanıcılarımızla uzakları 

yakın ettik. AB desteklerinden gönüllülüğe, dijital iletişimden 

girişimcilik ve sağlığa kadar birçok konuda alanında uzman isimlerle 

canlı yayınlarda buluştuk. Yayınlarımıza Sivil Toplum Sektörü Youtube 

kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 

Canlı yayınlarda buluştuk.

‘’ Yerel STK'lar Hibe Programı nasıl başladı? Nasıl bitti?

Aslında bitmedi her geçen gün birlikte gelişmeye devam ediyoruz. 

Hepinizi çok özledik yeni programlarda görüşmek üzere…’’

Sosyal medya trendlerini yakından takip ederek 

Programımız için de kullandık.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 

Hibe Faydalanıcımız Tohum Otizm Vakfı'nın yürüttüğü #OtizmeMaviIşıkYak 

kampanyasına destek olmak amacıyla 2 Nisan günü Sivil Toplum Sektörü ve 

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı paydaşları “Mavi Renk” kıyafet ve 

aksesuarlarla fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında hikaye olarak 

yayınladı ve kampanyaya yarattıkları farkındalıkla destek oldular. 

Özel günlerde farkındalık yaratmak için paylaşımlar yaptık.

#OtizmeMaviIşıkYak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü  

9 Mayıs Avrupa Günü'nde Yerel STK’lar ve Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programları'nın hibe faydalanıcılarının da 

desteği ile #YolArkadaşıyız etiketi ile bir kampanya gerçekleştirdik. 

Sivil Toplum Sektörü çatısı altında yürütülen Yerel STK’lar ve Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programları kapsamında 

hareket ettiğini ve farklı konularda aynı bakış açısına sahip olabildiklerini ifade ettik. Bu sayede farklı oluşumların 

#AynıÇatıAltında bir araya geldiğini vurguladık.

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında destek alan 38 hibe faydalanıcımız kapasitelerini geliştirmek için 

çalışmalar yürüttü. Yerel STK’lar Hibe Programı'nda yer alan hibe faydalanıcılarımıza “Kuruluşunuzun kapasitesini 

artırdınız, daha ileriye gitmek için Şimdi Gelişim Zamanı” dedik. 

Kampanyalar yaptık.

YolArkadaşıyız

AynıÇatıAltında  

ŞimdiGelişimZamanı 

STK’larımızın kapasitelerini artırmak için hazırlanan rehberlerimizi sosyal medya 

hesaplarımızdan da tanıttık. 

STK’ların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik, 6 tematik alanda hazırlanan rehberlerimize; www.siviltoplumsektoru.org 

adresinde yer alan “Kütüphane” bölümünden ve Sivil Toplum Sektörü Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.  

Sivil Toplum Destek Programımızın hikayesini ve Program kapsamında yürütülen projelerin yolculuğunu 
sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık.

Bu dönemde;

Yaklaşık 11,000 yeni takipçi kazandık.

Programımızı ve projelerimizi tanıtmak için yaklaşık 6000 içerik paylaştık. 

Paylaştığımız içeriklerden 13 milyondan fazla etkileşim elde ettik.
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Jelle Verheij, Sivil Toplum Destek Programı, Ekip Lideri

“Program Türk vatandaşlarının sivil toplum faaliyetlerine katılım konusundaki coşkusunu kanıtladı. Ve üretken 
bir sivil toplum-kamu sektörü işbirliği için bir yol gösterdi.’’

Jale Velibeyoğlu, Sivil Toplum Destek Programı, Kilit Hibe Uzmanı

“Hep birlikte ne kadar çok emek verdik… Bazen bütçe düzeltmeleri içinde kaybolduk, bazen bu ihaleler nasıl 
yetişecek dedik, bazen de faaliyetler istediğimiz etkiyi yaratacak mı derken hep birlikte 28 ayı geride bıraktık. 
Geriye dönüp baktığımda bütün projelerin başarı bayraklarını diktiklerini, çok kıymetli çıktılara ulaştıklarını, 
binlerce insanın hayatına dokunduklarını görebiliyorum. Bunu en güzel projelerimizden birinin katılımcısının 
bize söylediği cümle anlatıyor:  “Ben ürkek bir serçeydim her şeyden korkardım ama aslında bir kartal olduğumu 
öğrendim.”

Zeynep Uygurer, Sivil Toplum Destek Programı, İletişim ve Görünürlük 
Uzmanı

“Kampanyalar, etkinlikler, sosyal medya postları, logoların ölçüleri, görünürlük kuralları derken yoğun bir hibe 
programını daha geride bıraktık… Sivil toplumun gelişimine destek veren tüm STK’larımızla ve paydaşlarımızla 
aynı çatı altında buluştuk ve hep birlikte çok güzel işler yaptık. Tüm bu emeklerin sonunda projelerin elde 
ettikleri başarıları ve alanlarında fark yaratmalarını görmek, Sivil Toplum Destek Programı’nın bir parçası olmak 
çok gurur verici.”

Yeşim Yücel, Sivil Toplum Destek Programı, Grafik Tasarım Uzmanı

‘‘Kırmızdan sarıya, sarıdan maviye dönen renklerle anlattığımız Sivil Toplum Destek Programı’nın coşkusunu 
tasarımlarla yansıtmaya çalıştık. Hayatlara renk katan bu tür programların devamını dilerim.’’

Nilgün Eskiavcı, Sivil Toplum Destek Programı, Sosyal Medya Uzmanı
‘‘Yerel STK’lar ve Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programları proje dünyasına adım attığımda ilk tanıştığım programlardı. 
2 yıl boyunca ben de hibe faydalanıcılarımız ile birlikte öğrendim, geliştim ve büyüdüm. Program boyunca bana 
bu yolculukta destek olan herkese teşekkür ediyorum.’’

Nazlı Dengi, Sivil Toplum Destek Programı, Hibe İzleme Uzmanı

“Projeleri ilk kez izlemeye gittiğimdeki gerginlik ve heyecan zamanla birlikte üretmenin heyecanına dönüştü. 
Projelerle birlikte üzüldük, birlikte heyecanlandık, birlikte mutlu olduk. Projelerin sonuçları kadar tanıştığım, sivil 
alana gönül vermiş tüm bu güzel insanlar da benim için unutulmaz.”

Esra Şahin, Sivil Toplum Destek Programı, Hibe İzleme Uzmanı

“Yerel STK’lar Hibe Programı’nın izlemelerini yaparken bu programın gerçekten proje uygulayıcı ve katılımcılarının 
kapasitelerinin artmasının yanında sivil toplum kültürü bilincinin artmasına da katkı sağladığını görmek benim 
için çok sevindirici oldu. Projeler kapsamında eğitimler, çalıştaylar gerçekleştirildi, stratejik planlar, dokümanlar 
hazırlandı ve bu faaliyetler STK’ların bundan sonraki çalışmaları için yol gösterici oldu.”

Bülent Özcan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği 
ve Proje Uygulama Genel Müdürü
“Bu program kapsamında sivil toplum kuruluşlarının ağlar kurduklarında, birlikte çalıştıklarında, finansal 
imkâna kavuştuklarında, kamu ile birlikte hareket ettiklerinde nereye varabildiklerini, ne kadar güzel çıktılar 
elde edebildiklerini gördük. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak, Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesi için sivil 
toplumu desteklemeye, kamunun da bu çalışmalara sahip çıkması için girişimlerimizi sürdürmeye önümüzdeki 
dönemde de devam edeceğiz. Programda yer alan birbirinden değerli tüm sivil toplum kuruluşlarımıza 
kurumumuz adına teşekkür ediyorum.”

A. Hakan Atik, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje 
Uygulama Daire Başkanı
“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde sivil toplumun gelişmesi daha sistematik bir yaklaşımla ele alınmaya 
başladı. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak biz de Sivil Toplum Destek Programı ile sivil toplum kuruluşlarımızın 
karar alma süreçlerine daha etkin katılmalarını gerek merkezî gerekse yerel düzeyde kamu-sivil toplum 
ilişkilerini güçlendirmeyi ve STK’ların savunuculuk, iletişim ve yönetim kapasitelerini artırmayı istedik. Program 
kapsamında, sektörlerinde önemli çıktılar elde eden, kamuoyu oluşturabilen, kamu ile güçlü işbirlikleri 
kuran bu projelerimizin diğer STK’larımıza da ilham vermesini diliyoruz. Bu tarz projeleri desteklemek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımıza gelecek dönemde de devam edeceğiz.” 

 

Selman Çetin, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB İşleri 
Uzmanı
“Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yer alan Yerel STK’lar Hibe Programı ve Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı altında yürütülen birbirinden değerli 48 projenin yaşama dair birçok konuda insanların hayatına ve 
hatta hayatın bizzat kendisine  dokunmasına şahit olmak mutluluk vericiydi. Hibe faydalanıcısı sivil toplum 
kuruluşlarının; sivil  toplumla, aynı yolda ilerledikleri diğer STK’larla kamu kurumlarıyla, gençlerle, kadınlarla, 
doğayla ve en önemlisi engel tanımayanlarla el ele daha iyiye ve daha güzele doğru adım attıkları bu değerli 
yolculuklarında onların heyecanlarını paylaşmak ve onlara bir nebze olsun yol arkadaşı olmak paha biçilemez 
bir duyguydu. Hayata dair her alanda ülkemize ve dünyamıza daha nice değerli katkılar sunmaları dileklerimle 
Sivil Toplum Destek Programı’nın kıymetli hibe faydalanıcısı STK’larımıza ve emeği geçen tüm taraflara 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

Duygu Yardımcı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB İşleri 
Uzmanı
“Büyük bir heyecan ile 2018 yılında başladığımız Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programının birbirinden değerli 
projelerinin başarı ile tamamlandığını görmek mutluluk verici. Projelerin başarı ile tamamlanmasının anlamı, 
tüm faaliyetlerinin başarıyla gerçekleşmiş olması ile sınırlı değil. Her kapanan hibe programı geride yürütülen 
projelerin çok değerli çıktılarını bırakıyor:   Politika belgeleri, mevzuat önerileri, mevzuat değişikliği önerileri, 
yeni girişimciler, artan sivil katılım, artan diyalog ve artan işbirliği. Tüm bu çıktıların ülkemizin geleceğine katkı 
yapmasını, yeni projelere, yeni ortaklıklara ve yeni işbirliklerine yol açmasını dilerim.”

Oktay Ercan,  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB İşleri 
Uzmanı
“Sivil Toplum Destek Programı ile ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine katkı sağlayacak bir 
destek mekanizması oluşturulması ve bu mekanizmanın yinelenmesi hedeflendi. 2014 yılında hazırlıklarına 
başladığımız Sivil Toplum Destek Programı’nın ilk dönemi pek çok somut ve sürdürülebilir çıktıyla sonuçlandı. 
Programın devamı niteliğindeki ikinci dönemi başarıyla tamamlanmak, üçüncü dönemi de hayata geçmek 
üzere. Hem Yerel STK’lar Hibe Programı hem de Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında heyecanımızı 
paylaşarak kendinden söz ettiren işlere imza atan ve bizleri gururlandıran sivil toplum kuruluşlarına şahsım ve 
kurumum adına teşekkür etmek isterim.”
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Yerel STK’lar Hibe Programı Kazanımları

Program kapsamında; sağlık, çevre, kültür-sanat, engelli hakları, kadın hakları, yenilikçilik, arama-kurtarma ve gönüllülük 
gibi farklı tematik alanlarda çalışan 15 ilden 38 STK’ya ağ ve kapasite geliştirme amacıyla destek sağlandı.

           Kapasite geliştirme eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve yapılan farklı etkinliklerle 325 STK ve 41,123 kişiye
           ulaşıldı. 

           Kurulan 11 işbirliği ağına 149 STK aktif olarak katıldı. 

           Kamu kurumları ve STK’lar arasında 3 tane işbirliği protokolü imzalandı. 22 STK’nın stratejik planı hazırlandı. 
           Kamu-STK ortaklığında 562 etkinlik/görüşme gerçekleştirildi.

           Sosyal medya üzerinden yapılan 33 farkındalık kampanyası ile 415 STK ve 800,000’den fazla etkileşim sağlandı. 
           Yazılı ve görsel basında projelerle ilgili 789 haber yayımladı. 

           Hibe projeleri kapsamında 8444 gönüllü ile yola çıkan STK’ların gönüllü sayısı 9032 kişiye, üye sayısı 3383 olan üye 
           sayısı 3732 kişiye yükseldi. Proje dönemi başında STK’larda 8 olan ücretli çalışan sayısı ise 31 kişiye yükseldi.

           Projeler kapsamında 80,090 adet kitapçık, rehber, broşür vb. basılı materyal hazırlandı. 

          Projeler kapsamında engelli haklarıyla ilgili 344 aktif vatandaşlık eylemi gerçekleştirildi. 

          Engellilik alanında çalışan onlarca derneğin kapasitesi artırıldı, aralarındaki iletişim güçlendirildi.

          Kanserli hastalar için yapılan Umut Evleri ile bağımlılar ve çölyak hastaları için açılan destek hatları çalışanlarının  
          kapasiteleri geliştirildi. 

           Gönüllülük, çok kültürlülük, kadın girişimciliği, çevrenin korunması ve afet gibi temalar üzerinden binlerce genç ve
           yetişkinin daha aktif olması, STK’larla birlikte çalışma alışkanlığını kazanması sağlandı.

           Kadın bilgilendirme/destek merkezi kuruldu, kadın girişimciler veri tabanı ve kadın girişimciler ağı oluşturulması   
           gibi çalışmalarla da kadının toplumda ve iş hayatında bilinçlendirilmesine destek sağlandı.

           Hak temelli çalışmalarda; mültecilerin iş hayatına uyumu, mevsimlik tarım işçilerinin hak ve yükümlülükleri          
           kapsamında yapılan çalışmalar ile kişisel ve toplumsal gelişimin sağlanmasına katkıda bulunuldu. 
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Proje kapsamında, EBİMEDDER ve Adana’da 
faaliyet gösteren diğer engelli dernekleri arasında 

yerel bir ağ oluşturarak işbirliğinin geliştirilmesi 
amaçlandı. Bu kapsamda, ilgili STK’ların kurumsal 
kapasitelerinin artırılmasına ve iletişim ağlarının 

genişletilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca, 
engellilere iş ve meslek edindirmeyi, engellilerin 
sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarını 
sağlamayı hedefleyen faaliyetler yürütüldü. 

Engelli Hizmetlerinde Çoklu Sistem Yaklaşımı 

Uygulayan Kuruluş Engelli Bireylere İş ve Meslek 
Edindirme Derneği (EBİMEDDER)

Uygulama Bütçesi 56.522,75 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Adana

PROJE BİLGİLERİ SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/008
- Adana’da engellilik üzerine doğrudan veya dolaylı 

faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri için 
eğitimler düzenlendi. 30 farklı STK’dan 500 kişi 
eğitimlerden faydalandı.  4 farklı eğitim modülü 
geliştirildi, 500 adet eğitim materyali basıldı.

- İhtiyaçlarını ve sorunlarını uygun platformlarda, 
doğru şekilde dile getirmelerini sağlamak üzere 
derneklerin iletişim kapasiteleri geliştirildi. 

- Farkındalık artırma ve ağ kurmaya yönelik 
ekinlikler ile 30 STK’ya mensup 750 kişiye ulaşıldı. 

- Danimarka Engelli Konseyi çalışmalarını incelemek 
üzere Danimarka’ya 5 günlük çalışma ziyareti 
gerçekleştirildi. 

Adana’da engellilik üzerine faaliyet gösteren dernekler arasında 
herhangi bir işbirliği mekanizması bulunmuyor, ilgili dernekler 
çalışmalarını birbirlerinden kopuk olarak gerçekleştiriyordu. Bu 
durum, hem hedef gruplara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin 
sayı bakımından ve nitelik açısından yetersiz olmasına, hem de 
ilgili derneklerin karar mekanizmalarına istedikleri ölçüde dâhil 
olamamalarına neden oluyordu. 

Proje faaliyetleri ile derneklerin çalışanlarına ve gönüllülerine 
yönelik olarak kurumsallaşma, yönetim, koçluk, mentörlük gibi 
konularda eğitimler verildi. Buna ek olarak,  proje kapsamında 
düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen dernek yöneticilerinin 
ve üyelerinin daha yakın ilişkiler kurması sağlandı. Böylelikle, 
dernekler arasında işbirlikleri geliştirildi. Artık derneklerimiz 
birlikte hareket ederek, engelli meclisleri başta olmak üzere birçok 
mecrada karar alıcılara seslerini duyurmayı başarıyorlar. 

Sabiha Taciser Derici
EBİMEDDER Yönetim Kurulu Başkanı

Facebook: /ebimed.ceylan

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri 
Derneği’nin idari kapasitesini güçlendirmek, 

Belgrad Ormanı’ndaki sorunlara halkın 
katılımıyla pratik çözümler üretmek, çalıştay 
ve konferanslar sayesinde farklı grupları bir 
araya getirmek, ormanın gelişim planlarına 

ilişkin mevzuat ve politika geliştirme 
süreçlerine katılmak amaçlandı. 

İstanbul Belgrad Ormanındaki Gelişme Planlarına Halkın 
Taleplerini Dâhil Eden Katılımcı Bir Süreç Oluşturulması 

Uygulayan Kuruluş Belgrad Ormanı Koruma 
Gönüllüleri Derneği  

Uygulama Bütçesi 59.986,34 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/016

Belgrad ormanı;  yüzyıllardır aynı ekosisteme sahip doğal bir 
kaynak, İstanbul’un akciğeri, halkın doğayla buluşma noktası, 
yüzlerce floranın ve faunanın adresi, canlıların su kaynağı olması 
sebebiyle kanunun koruma statüsü verdiği çok özel bir yerdir. 
Bu denli önemli bir kaynağın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 
katkı sunmak için kurulan Derneğimiz, aynı amaca hizmet eden 
bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında farklı hedef gruplara 
çeşitli başlıklarda eğitimler verildi. Ek olarak,  tarafları bir araya 
getiren geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. Kapanış seremonisi 
esnasında 40 farklı STK temsilcisi ile  “Belgrad Ormanı İyi Niyet 
Protokolü” imzalanarak, Belgrad Ormanı’nı korumak için ortak 
hareket etme kararı alındı. 

Bizleri oldukça yoran ama bir o kadar da keyiflendiren projemizin 
her aşamasında bizlerden desteğini esirgemeyen, başta Avrupa 
Birliği Başkanlığı,  Sivil Toplum Sektörü Teknik Destek Projesi, 
Merkezi Finans ve İhale Birimi olmak üzere,  projemizi en az bizim 
kadar sahiplenen tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Abdülkadir Bilge
Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği Başkanı    

SAYILARLA PROJE
- Belgrad ormanları içerisinde yer alan tabiat  

parkları ve mesire yerlerinde çalışan 50 güvenlik 
görevlisine ormancılık eğitimi verildi. 

- Belgrad Ormanı içerisindeki mesire alanlarını 
ziyaret eden 1100 kişi ile anket çalışması 
yapılarak, ziyaretçilerin ormanları kullanım amacı, 
tabiat parkları ve mesire alanlarından beklentileri 
tespit edildi.

- 800 kişiye flora, fauna, mantar ve kuş tanıma 
eğitimi verildi. 200 ilkokul öğrencisi ile ormanda 
resim yapma şenliği düzenlendi. 

- Farkındalık etkinlikleri ile 500’ü kadın 1000 kişiye 
ulaşıldı.

- Belgrad Ormanı Yeni Gelişim Planına katkı  
sağlamak amacıyla ilgili STK’larda kamuda ve 
üniversitelerde görevli 100 kişinin katılımı ile bir 
konferans düzenlendi.

- Proje paydaşı ve destekçisi 40’a yakın kurum, 
kuruluş, STK, öğrenci birliği temsilcilerinin 
katılımıyla  “Belgrad Ormanı İyi Niyet 
Protokolü” imzalandı.

Facebook: belgradormkorumagon

Instagram: belgradormanidernegi 

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile Adana’da faaliyet gösteren STK’ların 
kurumsal kapasitelerinin artırılması ve kent 

konseyine aktif katılımlarının sağlanması 
amaçlandı. Bu kapsamda ilgili STK’lara kurumsal, 
yönetsel ve iletişim kapasitelerini geliştirmeye 

yönelik eğitimler verildi. Ayrıca STK’lar arasında 
deneyim paylaşımları yapılması,  işbirliği  ve ağ 

oluşturulması teşvik edilerek temsil ve hizmet 
kapasiteleri güçlendirildi. 

Örgütsel Gelişim Modeliyle STK’larda
Kapasite Artırma  

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/018
- 500 adet “STK’larda Kapasite Oluşturma” el kitabı 

basılarak dağıtıldı. 
- 6 STK’dan 30 yönetici ve 948 üyeye; STK yönetimi, 

verimlilik, kurumsallaşma, iletişim ve işbirliği, stratejik 
plan oluşturma, sosyal medya yönetimi, bilgilendirme 
mecralarının kullanımı, kısa, orta ve uzun dönemli fon 
yaratma ve geliştirme, üye kayıt sistemi yönetimi 
başlıklarında eğitimler verildi. 

- 33 farklı STK’nın katılımıyla STK Fuarı yapıldı. 
- Kamu-STK işbirliğine yönelik 7 adet ziyaret 

gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 adet 
“sürdürülebilirlik protokolü” imzalandı.

- Farkındalık etkinlikleri ile 1000 kişiye ulaşıldı.

Projemizde, 6 STK’nın yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine 
kapasite artırmaya yönelik eğitimler verildi. İlk eğitimlere 
derneklerde aktif çalışan kişilerden oluşan kısıtlı bir grup katıldı. 
Eğitimlerin içeriği ve kalitesi duyulmaya başladıkça, sonraki 
eğitimlere yoğun bir katılım oldu. Eğitimlerde,  dernek üyelerinin 
idari kapasitelerinin artmasının yanı sıra pek çok STK üyesinin 
birebir görüşmesi sonucunda iletişim ağları oluştu. Böylelikle STK 
üyeleri konular hakkında ortak görüş bildirmeye, ilgili başlıklar 
üzerinde fikir alışverişinde bulunmaya başladı. Projemizde, 
yalnızca  STK’ların kurumsal, yönetsel ve iletişim becerileri 
gelişmemiş, proje faaliyetleri ile birlikte dernek yönetici ve 
üyelerinin kişisel farkındalıklar, sosyal sorunlara birlikte öneri ve 
çözüm üretme kapasitelerinin de gelişmesi sağlandı. Katılımcıların  
aktif vatandaşlık temelinde etik bakış açısına sahip STK üyeleri ve 
savunucuları olmaları desteklendi.

Feride Demir 
Proje Koordinatörü

Instagram: avrupa_birligine_uyum_dernegi

Uygulayan Kuruluş Avrupa Birliğine Uyum, Gelişim, Kültür ve 
Çağdaş Yaşam Derneği  

Uygulayıcı Ortaklar Adana Şanlıurfalılar Yardımlaşma 
Dayanışma ve Kültür Derneği
Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve 
Sığınma Evi Derneği,
Adana Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma 
Derneği,
İnsani Değerleri Yüceltme Derneği,
Adana Gençlik ve Gelişim Derneği

Uygulama Bütçesi 66.036,01 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Adana

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile 
mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten, bağımlı 
ve bağımlı yakınları tarafından kurulmuş Ayık 

Yaşamda Buluşalım Derneği’nin kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi,  Akdeniz Bölgesinde 

bağımlılık ile mücadelede konusunda faaliyet 
gösteren STK’lar arasında işbirliğinin 

güçlendirilmesi amaçlandı. 

Başka Bir Dünya Mümkün

Uygulayan Kuruluş Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği 
(AYBUDER)

Uygulama Bütçesi 63.584,35 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Antalya, Isparta, Burdur 

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/050
- Kurulan “Bağımlılık Danışma Hattı” ile 250 

bağımlı ve bağımlı yakınına destek sağlandı.  

- Bağımlılara ilişkin veri tabanı oluşturuldu.

- Uluslararası Madde Bağımlılığı ve Sosyal 

Hizmet Modelleri Çalıstayı düzenlendi.  

- Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 10 

seminer düzenlendi ve 20 kurum ziyaret edildi.

- “Bağımlılık ve Çözüm” başlıklı 5000 adet 

broşür ve 3000 adet kitap dağıtıldı. 

- AYBUDER Evi kuruldu. 25 bağımlıya birebir 

destek sağlandı.

27 yaşında iyileşmekte olan bir madde bağımlısıyım. Yaklaşık bir 
yıldır Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği’nde ayık ve temiz bir yaşam 
sürüyorum. AYBUDER ile tanışmadan önce ailemin ve toplumun 
benden ümidi kestiği bir noktadaydım. Defalarca ölümden 
döndüm, AYBUDER benim yeniden doğuşum oldu.

Başka Bir Dünya Mümkün projesi ise, yeni yaşamıma attığım ilk 
adımdı. İlk kez gerçek bir işim, banka hesabım ve maaşım oldu. 
Disiplinli çalışmanın başarıyı nasıl getirdiğini gördüm. Bundan 
sonraki hayatımda yeni projeler üretmek istediğim için kendime 
proje uzmanlığına giden bir yol haritası çizdim. Tanıştığım 
insanlardan aldığım övgüler paha biçilemez. “İyileşmekte olan bir 
bağımlıya imkân verildiği takdirde neler yapabileceğinin, güzel 
bir örneği olduğum” söylendiğinde çok gururlanıyorum. 

Tüm bağımlılar adına söylüyorum; biz de bu dünyanın ve sizlerin 
bir parçasıyız.

Zeyid Üstün 
AYBUDER Bağımlılık Danışmanı

Twitter: BirMumkun

Facebook: Başka Bir Dünya Mümkün

Instagram: mumkunbaskabirdunya

www.aybuder.org

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile Yaşam Boyu Eğitim Derneği’nin 
kapasitesinin güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin 
artırılması ve böylelikle Türkiye’de Yaşam Boyu 
Eğitimin desteklenmesi amaçlandı. Bu hedefler 

doğrultusunda STK’lar arası işbirliklerini ve 
gönüllülüğü teşvik etmeye yönelik faaliyetler 

yürütüldü. 

Yaşam Boyu Eğitimin Geliştirilmesi

Uygulayan Kuruluş Yaşam Boyu Eğitim Derneği 

Uygulama Bütçesi 65.986,90 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/073
- Derneğin “2018-2020 Strateji ve Aksiyon 

Planı” hazırlandı. 
- 17 farklı STK ile “İyi Niyet ve İşbirliği 

Protokolü” imzalandı. 
- “Aktif Gönüllülük Politikası Dokümanı” 

hazırlandı.
- 30 gönüllüye stratejik planlama, fon 

oluşturma, iletişim, proje döngüsü yönetimi, 
proje yazma ve uygulama eğitimleri verildi.

Tüm sivil toplum örgütlerinin sorunları birbirine benziyor. Hepimiz 
kaynak eksikliğinden yakınıyoruz. ‘‘Dernek tüzüklerimizde 
vadettiklerimizi yapacak kaynağımız olsa… Eleman istihdam 
edebilsek…Üyelerden aidat almak oldukça zor. Gönüllülere 
ihtiyacımız var. Gönüllüleri nasıl bulacağız? Nasıl çalıştıracağız? 
Peki, gelen gönüllülere kim rehberlik edecek? Bağımsızlığımızı 
korumak için düzenli gelirimiz olmalı. Ama nasıl?’’ Şairin “Bir kedim 
bile yok. Anlıyor musun?” dediği gibi… 

İşte bu sebeplerden yola çıkarak yazdık ve uyguladık projemizi. 
Artık dernek olarak güvenle bakıyoruz geleceğe. Sorunlarımızı 
daha net görüyor, geliştirdiğimiz problem çözme becerilerimizle, 
çözüme daha hızlı gidiyoruz. 

Proje kapsamında geliştirdiğimiz “Topluma Hizmet Uygulamaları”, 
“Gönüllülük”, “Ortak Eğitim Stajı” gibi yaklaşımlarla genç 
gönüllülere ulaşabiliyoruz, daha doğrusu onlar bize ulaşıyor. 
Birlikte öğreniyor, büyüyor ve yaşam boyu eğitimin gelişimine 
katkı sağlıyoruz. 

İyi ki projeyi yazmışız, iyi ki kabul edilmiş. Önümüzdeki uzun yolu 
artık daha güvenli adımlarla yürüyoruz. 

Avukat Ali Ulusoy
Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı 
Proje Koordinatörü

www.yasamboyu.org

Twitter: ybed_tr

Facebook: yasamboyuegitimdernegi 

Instagram: ybed_tr

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile, AKUT ve arama kurtarma alanında 
çalışan diğer STK’ların saha çalışmalarının 

etkinliğinin artırılması ve operasyon yönetme 
kapasitelerinin geliştirilmesi için özel bir 
yazılım geliştirilmesi amaçlandı. “Arama 

Kurtarma Sistemi (AKS)” adı verilen yazılımın 
AKUT’un merkez ve yerel ekipleri tarafından 

kullanılması sağlandı. 

Arama ve Kurtarma Sivil Örgütleri Kurumsal Yönetim 
Programı (AKS) Yönetim Sistemi 

Uygulayan Kuruluş AKUT Vakfı 

Uygulama Bütçesi 62.694,78 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul 

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/076

-  Arama kurtarma alanında faaliyet gösteren 

STK’ların faaliyet kapasitesini artırmaya yönelik 

olarak özel bir yazılım (AKS) geliştirildi. 

-  Geliştirilen yazılım, bölge ekipleri toplantıları 

çerçevesinde AKUT yerel ekipleri ve ilgili 10 STK 

ile paylaşıldı. STK’lardan 3’ü AKS’yi kullanmaya 

başladı. 

-  AKUT’un faaliyet gösterdiği 30 bölgede toplam 

45 gönüllüye 3 günlük AKS eğitimi verildi. 

- Çeşitli medya araçları ile AKS’nin tanıtım 

çalışmaları gerçekleştirildi. 

Bu projede arama kurtarma sivil örgütleri için kurumsal bir yazılım 
sistemi geliştirildi. Bu yazılım sistemi bir arama kurtarma ekibini; 
gönüllüleri, operasyonları ekipmanları ve benzer tüm süreçlerini 
bir yazılım üzerinden takip etmelerine imkân sağlıyor. Yazılım 
özellikle AKUT için geliştirilmiş olsa da bazı modülleri diğer 
STK’larla paylaşılıyor. Projemiz AKUT’un beşinci hibe projesi. 
Buradan edinmiş olduğu bilgilerle hız kesmeden yolumuza 
devam edeceğiz. 

Banu Ülkü 
Proje Uzmanı
AKUT Vakfı

Twitter: AKUT_Vakfi

Facebook: AkutVakfi

Instagram: akutvakfi

Youtube: AKUT Vakfı 

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu

www.akutvakfi.org.tr
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Proje ile BİŞKAD bünyesinde kadın 

girişimcilerin / girişimci adaylarının 

kaydedileceği bir veri tabanı, bilgilendirme 

merkezi ve web tabanlı bir destek sistemi 

kurulması amaçlandı. İstanbul’daki kadın 

girişimcilerin ve girişimci adaylarının 

kapasitelerinin artırılması doğrultusunda 

çalışmalar yapıldı. 

İş Bilen Kadınlar Geliyor

Uygulayan Kuruluş İşte Kadın Derneği (BİŞKAD)  

Uygulama Bütçesi 64.912,15 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul 

TR2014/DG/04/A1-04/087

Derneğimiz kadın istihdamının desteklenmesi çalışmalarına 
hız kazandırmak, bu yöndeki faaliyetleri teşvik etmek amacıyla 
kuruldu. Kurumsal kapasitemizi geliştirmek ve gönüllülerimizin 
sayısını artırmak amacıyla da projemizi yazdık ve uyguladık. Çok 
sayıda faaliyet yürüterek kadın girişimcilerin gelişimini destekledik, 
girişimci adaylarına destek verdik. Oluşturduğumuz Kadın Girişimci 
Ağı sayesinde kadın dayanışmasını artırdık, kadınlar arası işbirliğini 
teşvik ettik. Proje tecrübesi olmayan diğer STK’ları da benzer 
projelere teşvik etmek amacıyla deneyim paylaşım toplantıları 
gerçekleştirildi. Proje kapsamında desteklediğimiz kadınlar 
arasında dezavantajlı gruplardan gelenler de vardı. Eğitimlerin 
başında tereddütlü olan kadınlarımız, eğitimlerin sonunda ne 
istediğini bilen kadınlara dönüştüler. Katılımcılarımızdan birinin 
Kapanış Toplantısı esnasında söyledikleri durumu çok güzel 
özetliyor: “Ben ürkek bir serçeydim, her şeyden korkardım ama 
aslında bir kartal olduğumu öğrendim.” 

Gülhan Akyazı 
İşte Kadın Derneği Başkanı

Twitter: istekadindernek

Facebook:  İşteKadınDerneği

Instagram: istekadindernek

Youtube: İşte Kadın Dernek

www.istekadin.org.tr 

-  BİŞKAD stratejik planı hazırlandı. 
-  51 dernek üyesi ve 2 dernek çalışanına iletişim, 

sosyal medya kullanımı ve müzakere teknikleri 
başlıklarında eğitimler verildi. 

-  BİŞKAD dernek binası içinde “Kadın Bilgilendirme 
Merkezi” kuruldu. 

- Kamu, STK ve özel sektör paydaşlarını içeren 
web tabanlı kadın ağı mobil uygulaması hayata 
geçirildi. 

-  İstanbul 3. Bölge ilçelerini kapsayan “Kadın 
Girişimci Adayları” veri tabanı oluşturuldu. 

-  Kadın girişimciler için yol gösterici bir rehber ve 
eylem planı hazırlandı. 

-  100 kadına girişimcilik, girişimci proje ve iş planı 
geliştirme başlıklarında eğitimler verildi. 10 kadın 
girişimci adayına mentorlük desteği sağlandı. 

-  Kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla 
farkındalık kampanyası yürütüldü. 

-  Lobi/savunuculuk platformu kuruldu. 
-  Türkiye ve AB’deki kadın girişimcilere yönelik 

mevzuatın karşılaştırmalı raporu hazırlandı. 

SAYILARLA PROJE

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje, Çankırı’da faaliyet gösteren yerel 

STK’ların kapasitelerinin artırılması, yerel 

kültürün desteklenmesi ve tanıtılması 

amaçlarıyla yürütüldü. İlin kültüründe önemli 

bir yeri olan “Yarenlik (Yaranlık)” geleneğinin 

görünürlüğü ve sürdürülebilirliğine yönelik 

çalışmalar yapıldı.  

Yerel Kültürün Yaşatılması Yolunda Güçlü STK’lar 

Uygulayan Kuruluş Ahi Yaran Meclisi, Gençlik, Eğitim, 
Kültür ve Dayanışma Derneği  

Uygulama Bütçesi 54.758,70 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Çankırı 

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/121

-  Çankırı’da faaliyet gösteren 20 STK’nın 30 
üyesine “Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje 
Yönetimi” eğitimleri verildi.

-  “Yönetişim ve Sivil Toplum” konferansı 
düzenlendi. 

-  Macaristan’a çalışma ziyareti düzenlendi.
-  Projeye ilişkin 400 kurum ve 8 medya 

kuruluşuna bilgilendirme yapıldı.
-  Dernek, UNESCO nezdinde akredite oldu.
-  “Anadolu Sohbet Gelenekleri Federasyonu” 

kuruldu. 
-  Yaren kültürünü tanıtmaya yönelik bir kitap 

hazırlandı. 500 adet basılarak dağıtıldı. 
-  Derneğin üye sayısı 120’den 140’a çıktı. 

Derneğe ilk kez kadınlar da üye oldu.

Avrupa Birliği projeleri nasıl hazırlanır, süreç nasıl işler, kabul 
edilme şartları nelerdir, projeler nasıl yönetilir bilmiyorduk. Projeyi 
hazırlarken kabul edileceğini bile düşünmemiştik. Projemiz 
kapsamında aldığımız eğitimlerle proje hazırlama ve uygulama 
konusunda bilgimiz arttı. Ayrıca diğer STK’ları da eğitimlerimize 
davet ederek,  proje yazma ve yönetme süreçleri konusunda 
bilgi sahibi olmalarını sağladık. Macaristan gezimiz sırasında, 
Avrupa’da bulunan STK’ların yapılarını, ülkelerine katkılarını 
araştırdık. Onların iyi uygulamalarını ülkemize uyarlamaya dönük 
çalışmalar yaptık. İlimizde, ülkemizde ve Macaristan’da gösteriler 
yaparak kültürümüzü tanıtmaya çalıştık.  Projeden edindiğimiz 
tecrübelerle, UNESCO’ya başvuru yaparak Yaran kültürünün 
Dünya Kültürel Miras Listesine alınmasını sağladık. Türkiye’de 
faaliyet gösteren tüm Anadolu Sohbet Gelenekleri topluluklarını 
bir araya getirecek bir federasyon kurduk. Yeni hedeflerimiz 
arasında federasyon üyesi derneklerle yeni projeler üretmek var.   

Ahmet Absarılıoğlu
Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı 

www.ahiyaran.org

Twitter: ahikultur

Facebook: ahiyaranmeclisi

Instagram: ahiyarandernegi

Youtube: Ahi Yaran Derneği

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile Isparta Turizm, Tanıtma ve Doğa 

Sporları Kulübü Derneği’nin (ISTUDAK) 

kapasitesinin geliştirilmesi ve ilde kamu-

STK işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlandı. 

Isparta’da meydana gelebilecek afetlerde 

yürütülecek arama-kurtarma faaliyetleri 

esnasında görev yapacak insan gücünün 

yetiştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüldü. 

 

Uygulayan Kuruluş
Isparta Turizm, Tanıtma ve Doğa 
Sporları Kulübü Derneği 
(ISTUDAK)

Uygulayıcı Ortaklar Burdur Doğa Sporları Kulubü 
Derneği

Uygulama Bütçesi 66.285,93 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  Burdur, Isparta 

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/143

- 25 dernek üyesine arama-kurtarma ve dalış 

eğitimleri verildi.

- 200’ünü öğrencilerin oluşturduğu 1000 kişiye 

sualtı ve açık hava arama-kurtarma konusunda 

bilgilendirme yapıldı.

- Turizm, tanıtım ve farkındalık başlıkları altında 

97 kişinin katıldığı 3 etkinlik düzenlendi.

- Kamu- STK işbirliğinin pekiştirilmesi 

çerçevesinde 93 kişinin katılımıyla arama-

kurtarma ve tıbbi müdahale tatbikatları 

gerçekleştirildi. 

Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağaçık Köyü’nde çobanım.  Kurtların 
kovalaması sonucunda 4 adet keçim dağdaki 50 metrelik 
uçurumda mahsur kaldı. AFAD’a telefon ettim. Beni İSTUDAK’a 
yönlendirdiler. Aradım ve geldiler. Keçilerimi uçurumdan 
kurtardılar. Eğer orada kalsalardı  açlıktan ölürlerdi.  Oğlaklar 
annesiz kalırdı. Isparta’da böyle bir Arama-Kurtarma ekibinin 
olması bizlere çok güven veriyor. Ekibin başkanına ve ekibe çok 
minnettarım. İyi ki varsınız. 

İsmail Aslan 
Proje Katılımcısı 

Isparta’nın Büyük Gökçeli köyünde yaşıyorum.18 yaşındayım.  
Proje ile ilk defa su altına dalış yaptım. Muazzam bir güzellikle 
karşılaştım. Görevim, Göller Bölgesi’nde arama kurtarma 
faaliyetleri. Bu görevi sonuna kadar devam ettirmek istiyorum. 
Göller Bölgesi’nde eksikliği tamamlayacağımız için de büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Ali Lök 
Proje Katılımcısı 

Twitter: istudak32

Facebook: groups/49773453462/

Instagram: istudak

www.istudak.org

Yaşam için Acil Destek  

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



3433

Proje ile Ordu’da yerel medya ve iletişim 

alanında faaliyet gösteren STK’ların 

politika geliştirme, savunuculuk alanlarında 

kapasitelerini geliştirmek, Ordu’da ilgili 

STK’lardan oluşan bir çatı organizasyonun 

kurulmasını sağlamak amaçlandı.

 

Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği

Uygulayan Kuruluş Ünye-Ordu İletişim Derneği

Uygulama Bütçesi 64.360,50 Avro

Uygulayıcı Ortaklar

Canik Ünye Gazeteciler Derneği,
Ordu İnternet Gazetecileri Medya 
İletişim ve Bilişim Derneği,
Ünye Gazete Radyo Televizyon 
Yayıncıları ve Mensupları Derneği, 
Ünye Radyo-Televizyon Yayıncıları 
ve Programcıları İnternet Yayıncılığı 
Haberciliği İletişim Derneği

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  Ünye, Fatsa, Ordu

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/155 -  5 STK’nın katılımıyla “Ordu Medya-STK 

Federasyonu” kuruldu ve stratejik planı 

hazırlandı.

-  5 STK’dan 20 kişiye iletişim, stratejik düşünme 

ve izleme eğitimleri verildi. 

-  5 STK’ya ait internet siteleri hazırlandı ve 

STK’ların kurumsal kimlikleri oluşturuldu.

-  Kamu-STK ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla 

toplam 420 kişinin katılımıyla 3 bilgilendirme 

çalıştayı düzenlendi.

-  Fatsa’da medya üzerine faaliyet gösteren bir 

dernek kuruldu. Derneğin kurumsal kimliği, 

internet sitesi ve taslak stratejik planı hazırlandı.

Projemizle, Ordu’da medya üzerine faaliyet gösteren STK’lar 
arasında birliktelik sağlamayı ve bu birlikteliği bir federasyon 
ile taçlandırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda yıl 
boyunca proje çalışmalarını en verimli şekilde sürdürdük ve 
federasyonumuzun kuruluşuna ilişkin faaliyetleri başlattık. 
Sonrasında çıtayı daha yukarıya çekerek yeni hedefimizi 
konfederasyon kurmak olarak güncelledik ve çalışmalara başladık. 
Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde ilin 
medya camiasının üyelerini bir araya getirerek üyeler arasında 
bir ağ kurulmasını sağladık. Böylelikle projemizin etkinliği arttı ve 
projemiz ismine yakışır bir şekilde tamamlanmış oldu.

Selim Gürel
Proje Asistanı

www.unyetv.net

Twitter: unyetv

Facebook: medyagucbirligi

Instagram: unyetv

Youtube: Ünye TV

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile enerji verimliliği üzerine faaliyet 

gösteren kuruluşların temsilcilerinin 

oluşturduğu EYODER’in kapasitesinin 

geliştirilmesi,  böylelikle Türkiye’de enerji 

verimliliği çalışmalarının desteklenmesi 

amaçlandı. Enerji verimliliği, enerji tüketimi, 

tasarruf gibi konularda araştırmalar yapılarak, 

raporlar hazırlandı.   

 

Enerji Verimliliği Paydaşları Arasında İletişim ve Veri 
Paylaşım Ağının Geliştirilmesi

Uygulayan Kuruluş Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği (EYODER) 

Uygulama Bütçesi 62.766,20 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  İstanbul, Ankara

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/158

- Enerji verimliliği ve ilgili alanlarda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar belirlenerek 
“Enerji Verimliliği Veri Tabanı” oluşturuldu. 

- Kamu ve özel sektörden 80 kişinin katılımıyla  
gerçekleşen bir arama toplantısı ile ulusal enerji 
tüketim göstergeleri ve tasarruf yöntemleri 
analiz edildi. 

- “Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Tavsiye 
Raporu” hazırlanarak kamudaki karar alıcılar ile 
paylaşıldı.

- Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren 
20 kamu temsilcisi, 25 danışmanlık firması 
temsilcisi, 55 yönetici ve 3 meslek kuruluşunun 
temsilcisine savunuculuk ve iletişim başlıklarında 
eğitimler verildi. Enerji verimliliği pek çok açıdan ülkemiz için hayati önem sahip. 

Dernek olarak 2010 yılından bu yana bu alanda farkındalık 
oluşturmak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak üzere 
faaliyetler yürütüyoruz. Bu süreçte gelişime açık alanlarımız 
olduğunu tespit ettik. Her şeyden önce üyelerimizin ve 
paydaşlarımızın etkin iletişimi kritik öneme sahipti. Yürüttükleri 
hizmetler sonrasında elde ettikleri verileri paylaşmaları yol 
gösterici ve ilham verici olacaktı. Ayrıca oluşturulan görüş ve 
önerilerin kamu ve özel sektörle etkin bir şekilde paylaşılması 
gerekliydi. Bu alanlarda derneğimizin kapasitesini geliştirmek 
için başvurduğumuz AB projemizin kabul edilmesi bizim için 
çok önemli bir fırsat oldu. Proje kapsamında yüksek katılımlı 
bir uluslararası kongre düzenleme imkânı bulduk. Ardından 
düzenlendiğimiz ağ oluşturma toplantısıyla üyelerimizi ve 
paydaşlarımızı buluşturduk, görüş alışverişinde bulunmalarını 
sağladık. Kurduğumuz web sitesi ile enerji verimliliği konusunda 
sektör bazında potansiyel belirlemek için ilk verileri toplayıp rapor 
haline getirdik. Dernek yöneticileri  ve üyeleri olarak savunuculuk 
ve iletişim eğitimleri aldık. Üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız 
için düzenlediğimiz eğitimlerle sektör dayanışmasının ötesinde,  
toplumsal dayanışmaya kapı aralamış olduk. Bu süreçte 
görünürlüğümüz arttı ve yeni üyeler kazandık. Hiç şüphesiz 
ki tüm bu çalışmalar bizlere bundan sonraki faaliyetlerimizi 
planlamamızda ve sürdürmemizde de çok önemli faydalar 
sağlayacak. Bu imkânı sağlayan tüm kişi ve kurumlara Derneğimiz 
adına teşekkürü bir borç biliriz.

Cihan Karamık 
EYODER Yönetim Kurulu Başkanı

www.eyoder.org.tr
www.evp.org.tr

Twitter: _EYODER_

Youtube: eyoder

Linkedln: www.linkedin.com/mwlite/company/eyoder

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje, Ankara Yelken Kulübü Derneği’nin 

idari kapasitesinin güçlendirilmesini ve 

kurumsallaşmasının desteklenmesini amaçladı. 

Bu kapsamda derneğin idari olarak yeniden 

yapılanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler 

yürütüldü. 

 

Ankara Yelken Kulübü, Pupa Yelken

Uygulayan Kuruluş Ankara Yelken Kulübü Derneği  
(AYK)

Uygulama Bütçesi 60.257,60 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  Ankara

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/179

- 30 üyenin katıldığı bir çalıştay düzenlenerek 

derneğin stratejik planı hazırlandı.

- 35 dernek üyesine proje yönetimi ve iletişim 

konularında eğitimler verildi.

- 80 kişinin katılımı ile deneyim paylaşım toplantısı 

gerçekleştirildi. 

- Kurumsal arşivleme çalışması yapıldı. 

- İlgili diğer STK’larla deneyim paylaşım toplantıları 

gerçekleştirildi.

Projemiz ile kulübümüzün; gönüllülük ve etkin katılım temelli, 
kurumsallaşmış, mali ve idari yapısı güçlü hale getirilmesini 
amaçladık. Yaptığımız çalışma ve etkinliklerle, yeni stratejik 
planımız ve yeni oluşturduğumuz organizasyon yapımızla 
kulübümüzün kurumsal yapılanmasında ciddi bir güçlenme 
görüyoruz. Aldığımız geri bildirimler de bu yönde.  

Ankara Yelken Kulübü Derneği; spora, turizme, bölgesel 
kalkınmaya ve sosyal yaşama katkı sağlaması açılarından ulusal 
STK’lar içerisinde örnek gösterilebilecek hale geldi. 

Mehmet Sırrı Gürkan 
Ankara Yelken Kulübü Başkanı

Twitter: Ankara_Yelken

Facebook: ankarayelken

Instagram: ankarayelkenkulubu

Youtube: Ankara Yelken Kulubu

www.ayk.org.tr

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile Zonguldak’ta faaliyet gösteren 

STK’ların idari ve iletişim kapasitelerinin 

artırılması ve ilde kamu-STK işbirliğinin 

güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması 

  hedeflendi.   

 

Dernekler Elele

Uygulayan Kuruluş Fiziksel ve Sosyal Hayatı 
Geliştirme Derneği 

Uygulama Bütçesi 65.119,13 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  Zonguldak

TR2014/DG/04/A1-04/180

Dernek olarak Zonguldak’ta bulanan STK’larla ilişkilerimizi 
geliştirmek, STK’ların birbirleri ile olan iletişimini artırmak 
istiyorduk. Ayrıca ilde faaliyet gösteren derneklerin üyeleriyle 
bir araya gelebileceği, eğitimler ve toplantılar düzenleyebileceği 
bir toplantı salonuna ihtiyaç duyuyorduk. Proje faaliyetleri 
çerçevesinde 100 kişilik kapasitesi olan Dernekler Toplantı ve 
Eğitim Merkezi’ni kurduk. Akıllı tahta, ses sistemi, internet, 
konferans koltukları, panelist masaları ve bistro masalarla 
donanımlı bir salon oluşturarak, Zonguldak’ın önemli bir 
ihtiyacını giderdik.  Projemize ait toplantı ve eğitimler bu salonda 
yapıldı. Proje faaliyetlerinin yanı sıra, diğer STK ve kamu kurumları 
da salonu kullanarak iş güvenliği ve işçi sağlığı, obezite,  kadına 
şiddet, organ bağışı gibi konularda kamuoyunu bilgilendirmeye 
yönelik toplantılar gerçekleştirdiler. Kamu yararına yapılan tüm 
bu hizmetler bizleri gururlandırıyor. 

Dr. Hasibe Özgümüş
Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

SAYILARLA PROJE

- Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’nin 

stratejik planı hazırlandı. 

-  Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’nin 

merkez binasının içerisine “Zonguldak Dernekler 

Toplantı ve Eğitim Merkezi” kuruldu.

-  Kapasite geliştirilmesine ilişkin konu başlıklarında 

20 STK temsilcisine yönelik 5 eğitim düzenlendi. 

500 adet eğitim kitapçığı basıldı.

-  Ankara, İstanbul ve İzmir’de faaliyet 

gösteren 10 STK ziyaret edildi. 

- Kamu-STK işbirliğini güçlendirmek, STK’lar 

arası iletişimi artırmak amacıyla 50 STK’nın 

katılımı ile STK fuarı gerçekleştirildi. 

- 200 kişinin katılımı ile değerlendirme toplantısı 

düzenlendi. 

Twitter: fisoder

Facebook: fizikselvesosyalhayat67

Instagram: fizikselvesosyalhayat

Youtube: Fizikselvesosyal Hayat

www.fizikselvesosyalhayat.org.tr

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



4241

SAĞKAL Derneği’nin, savunuculuk ve iletişim 
kapasitesi yüksek bir STK haline gelmesini 

sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, 
üniversite, paydaşlar ve sağlık personeli 
arasına güç birliği oluşturmaya yönelik 

faaliyetler yürütüldü, ilgili sağlık personeline 
eğitimler sağlandı ve kurumsallaşmayı 

destekleyecek çalışmalar gerçekleştirildi. 

Güçlü STK SAĞKAL ile Sağlıkta Kaliteli İletişim

Uygulayan Kuruluş Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL)

Uygulama Bütçesi 62.493,74 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  Aydın, Balıkesi, İzmir

TR2014/DG/04/A1-04/184 

Pek çok sivil toplum kuruluşu büyüme sürecinde kurumsallaşmaya 
yönelik sıkıntılar yaşıyor. SAĞKAL’da da durum benzeri şekilde 
seyretti ve umut evlerinin farklı il ve ilçelerde yaygınlaştırılmasına 
yönelik ihtiyaçlar karşılanamamaya başladı. Ek olarak, Derneğin 
kurumsal iletişimde oldukça zayıf kaldığını gözlemliyorduk.  Proje 
kapsamında; sağlık personelleri, gönüllülerimiz, paydaşlarımız, 
kamu, üniversite, sağlık kurumlarını da içerecek şekilde iletişim 
planımızı hazırladık ve uygulamaya başladık. Derneğimizin 
kurumsallaşmasına katkı sağlayacak eğitimleri gerçekleştirmenin 
yanı sıra eğiticilere ve ilgili sağlık personeline de iletişim eğitimleri 
sağladık. Bu çalışmalar sonucunda yerel yönetimler, kamu ve 
sivil toplum kuruluşları ile güvene dayalı işbirlikleri kurduk;  üye, 
gönüllü ve bağışçı sayılarını artırdık. Umut evlerimizin 
yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal planlar hayata geçirdik.  
En önemlisi kanser hastası kadınlarımıza “Yalnız değilsin ve 
Başarabilirsin” mesajını güçlü bir şekilde aktararak hayata 
tutunmalarına katkı sağladık. 

Zeliha Silleli Ünal
Proje Koordinatörü

SAYILARLA PROJE

www.sagkal.org

Twitter: sagkaldernegi

Facebook: sagliktakalitedernegi

Instagram: sagkaldernegi

Youtube: Sağlıkta Kalite Derneği

PROJE BİLGİLERİ - 500 hasta ve 100 hekimi içeren algı anketi ve 

ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. 

- 15 paydaş kurumun temsilcisinin görüşleri 

alınarak iletişim planı hazırlandı. 

- SAĞKAL çalışanlarına kurumsallaşma, lobicilik ve 

savunuculuk eğitimleri verildi. 

- 500 sağlık personeline iletişim becerilerini 

artıracak eğitimler verildi. 

- SAĞKAL kurumsal kimliği yenilendi, sosyal medya 

ve web sitesi için içerikler oluşturuldu.

- Bilgilendirme ve farkındalık artırma çalışmaları 

kapsamında 1.330 kadına ulaşıldı. 

- Balçova ve Kahraman ilçelerinde bulunan, 

şehir dışından tedavi olmak amacıyla gelen ve 

kalacak yeri bulunmayan kanser hastalarının 

tedavi süreçlerinde kalabileceği umut evlerinin 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 

Röportajlar için QR kodu



4443

Proje, Uluslararası Büyük Eğitimciler 

ve Özel Eğitimciler Derneği (UBED)’in 

kamu kurumları ve paydaşları ile ilişkilerinin 

geliştirilmesi ve engellilik konusunda temsil 

kabiliyetinin artırılması amaçları ile yürütüldü. 

Yalnız Değilsiniz UBED Sizinle

Uygulayan Kuruluş Uluslararası Büyük Eğitimciler ve 
Özel Eğitimciler Derneği (UBED)  

Uygulama Bütçesi 55.015,12 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri  Ankara, Aydın, Ordu

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/197

Projemizde; üyelerimizin bitmeyen enerjilerini engellilere 
dokunmak için harcadığını gördük, derneğimizin hızlı gelişimini 
izledik, daha fazla engellimize yardım etmiş olmanın heyecanını 
hissettik. Kamu – STK işbirliği için düzenlenen şenliğimizde, engelli 
çocuklarımız ve ailelerinin  dertlerini bir gün için bile olsa bir yana 
bırakıp,  gönüllerince eğlendiklerine şahit olduk. Hayallerimizi 
hayata geçirmenin mümkün olduğunu öğrendik.  

Aslında bu yaptıklarımız yapacaklarımızın yanında sadece bir su 
damlası. Daha başarmak istediğimiz çok şey var. Engellilerimizin 
mücadelelerle dolu yollarına umut çiçekleri dikmek istiyoruz. 
Çocuklarımızın ve ailelerinin bu çiçekli yollarda yürümelerini 
istiyoruz. Bu hayalleri kurmamıza sebep olan değerli karar 
vericilere, çiçekli yolumuzun temellerini atmamıza vesile oldukları 
için teşekkür ediyoruz. 

Murat Gürkan
Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği
Başkan Yardımcısı

- 30 dernek üyesine kurumsal kültür ve stratejik 
planlama eğitimleri verildi.

- Derneğin 5 yıllık stratejik planı hazırlandı.
- Engelli hakları konusunda mobil uygulama 

hazırlandı. 
- Tanıtım filmi çekildi.
- 8000 adet broşür/kitapçık hazırlanarak ilgililere 

dağıtıldı.  
- 987 engelli öğrenci ve ailelerinin katılımı ile bir 

festival düzenlendi. 
- Aydın, Ordu ve Ankara’da bilgilendirme günleri 

yapıldı.

www.ubed.org.tr

Facebook: UluslararasiBuyukEgitimcilerDernegi

Instagram: ubed.tr

Youtube: UBED Ankara

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



4645

Proje ile Türkiye’de çölyak hastalığına ilişkin 

farkındalık oluşturmak, yeni tanı konmuş 

olanlara öncelik verilerek çölyaklı bireyleri 

güçlendirmek ve  çölyaklı bireylerin güvenilir 

bilgiye ulaşmalarını sağlamak amaçlandı. 

Çölyak hastalarının günlük yaşantılarını 

kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlere öncelik 

verildi.  

Uygulayan Kuruluş Çölyakla Yaşam Derneği 

Uygulama Bütçesi 54.330,00 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/222

Glütensiz beslenmek oldukça zor bir iş. Glütensiz hamur yapmak, 
glütensiz gıda hazırlamak tecrübe istiyor.  Bu nedenle çölyak 
hastaları mutfaklarını glütensiz hale getirmek için epey emek sarf 
etmek zorunda kalıyorlar. Biz gerek İstanbul’da gerekse Mardin ve 
Diyarbakır’da çok sayıda aileye tecrübeli şeflerimizin desteğiyle 
glütensiz ekmek,  poğaça,  simit gibi birçok hamur işleri ve çeşitli 
gıdaları hazırlayabilmeleri için eğitimler verdik ve onlara glütensiz 
mutfağın nasıl olması gerektiğini anlattık. Bunlara ek olarak 
katılımcılarımıza psikolojik destek sağladık. Halkı ve ilgilileri 
bilgilendirmeye yönelik çok sayıda eğitim ve etkinlik düzenledik. 
Çok fazla aileye dokunduk.  Önemli bir kısmı dezavantajlı 
durumda olan bu aile üyelerinin mutluluğunu görmek gerçekten 
anlatılmaz bir duygu. 

Oya Özden 
Çölyakla Yaşam Derneği Kurucu Başkanı 

- Dernek gönüllülerinden oluşan 50 kişiye Çölyak  
Bilgilendirme Eğitimi verildi. 

- Glütensiz yaşama ilişkin 6 seminer gerçekleştirildi. 
- 1440 çölyak hastasına doğrudan danışmanlık 

sağlandı. 
- Glütensiz Yemek Mutfak Akademileri’ne 128 kişi 

katıldı. 
- 100 çölyak hastasına diyetisyen desteği verildi.
- 60 çölyak hastasına psikolojik destek sağlandı.
- Avrupa Çölyak Dernekleri Birliği’ne (European 

Celiac Associations /AOECS) Türkiye’den üye 
olan ilk dernek oldu. 

Twitter: istcolyakder

Facebook: colyaklayasamdernegi

Instagram: colyaklayasamdernegi

Youtube: Çölyakla Yaşam Derneği

www.colyak.org.tr

Çölyaklı Bireylerin Eğitim Yöntemleriyle Güçlendirilmesi

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



4847

Proje ile Ankara özelinde Endüstri 4.0 alanında 

dönüşümün desteklenmesi amaçlandı.Bu alanda 

potansiyelin belirlenmesi, kamu, özel sektör 

ve STK’ların işbirliğinde ulusal politikalarla 

uyumlu bir yol haritası belirlenmesine yönelik 

faaliyetler yürütüldü.  Türk sanayisinin dijital 

dönüşümüne destek verildi. 

Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu 
Kurulması 

Uygulayan Kuruluş
Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, 
Bilim ve İnovasyon Derneği 
(TABİD)

Uygulama Bütçesi 63.239,14 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/244

TÜSİAD olarak ülkemizin yeni kalkınma modelinde dijital 
teknolojilerinin üretim süreçlerine entegre edilmesinin öneminin 
farkındayız. Ancak en az bunun kadar önemli bir konunun da bu 
dijital teknolojilerin ülkemizde üretilme yetkinliğinin arttırılması 
olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bölgesel ve sektörel olarak 
yaratılacak somut yol haritalarının önemine çok inanıyorum. 

Bahadır Balkır 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Büyük bir teknoloji devriminin yaşandığı günümüzde, kalkınma 
odaklı bir ekonomi için tüm paydaşların ortak aklına, ortak sesine 
ihtiyacımız var. Dördüncü Sanayi Devrimi’ni kaçırma lüksümüz 
yok. Bu nedenle iş dünyası, sivil toplum örgütleri, kamu, üniversite 
işbirliğini TÜRKONFED olarak çok önemsiyoruz. 

Orhan Turan 
TÜRKONFED Başkanı 

Dijitalleşme ve bilgi teknolojileriyle beraber verimlilikte müthiş 
bir artış sağlayan Dördüncü Sanayi Devrimi bugünlerde 
gündemimizde. Bu yıkıcı rekabete firmalarımızın hazırlanabilmesi 
aslında son derece önemli bir konudur. Dijital hazırlık seviyelerinin 
belirlendiği bir cetvelin oluşturulması ve buna göre herkesin 
kendisini değerlendirmesi lazım.
 
Nurettin Özdebir 
ASO Başkanı

SAYILARLA PROJE
- Ankara Endüstri 4.0 Hazırlıkları İzleme 

Grubu oluşturuldu, Açık web platformu ve 
web tabanlı bir izleme sistemi kuruldu. 

- 4 izleme ziyareti ve 3 proje izleme toplantısı 
yapıldı.

- Ankara 4.0 hazırlık süreci ile ilgili Ar-Ge 
raporu hazırlandı. 

- Ankara Bölgesel Sanayi 4.0 Hazırlık Süreci 
Yerel Politika Öneri Raporu hazırlanarak, 
ülke sanayisinin orta, orta yüksek ve yüksek 
ileri teknoloji ürünlerinde tasarım üssü olması 
hedefine katkı sağlayacak öneriler geliştirildi. 

- Kamu-STK-özel sektör temsilcilerini bir 
araya getiren 3 lobi toplantısı yapıldı. 

- Farkındalık artırma kampanyası yapılarak 
kampanya değerlendirme raporu oluşturuldu.

www.ankarasanayi40.org

Twitter: ankarasanayi40

Facebook: AnkaraSanayi4.0

Instagram: ankarasanayi4.0

Youtube: Ankara Sanayi 4.0

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



5049

Proje ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

yaşayan işsiz gençlere kodlama eğitimleri 

verilerek, gençlerin sosyal ve ekonomik 

hayata katılımlarını artırmak amaçlandı. Proje 

süresince Kodluyoruz Derneği’nin idari ve 

teknik kapasitesi de geliştirildi. 

Bilişimde İlk Kariyer

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/272 

Kodluyoruz, dünya çapında yazılımcılar yetiştirmek için çalışan, 
ülkemizi uluslararası bir teknoloji merkezi haline getirmek 
için çaba gösteren bir sosyal girişim. Projemiz kapsamında, 
“Bootcamp” adını verdiğimiz hızlandırılmış yazılım eğitimlerimizle 
gençlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Eğitimlere 
katılan gençlerin %30’u eğitimden hemen sonra iş buldu. 3 ay 
içerisinde iş bulanların oranı %59, 6 ay içerisinde iş bulanların ise 
%80. 4 şehirde gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerin sonuçları, bizi 
Türkiye’nin daha fazla şehrine ulaşmak için motive etti. 2020’de 
12 şehirde 50 bootcamp gerçekleştirmeyi hedefledik ve şimdiden 
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bingöl, Mersin, Nevşehir, Niğde, 
Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale için planlamamızı yaptık. Bu serüvene 
katkısı olan ve yüzlerce insanın hayatına doğrudan, binlerce 
insanın hayatına ise dolaylı olarak dokunan, gençlerin iyi bir 
kariyer edinmesine destek sağlayan herkese çok teşekkür ederiz.

Altan Şar 
Eğitim Uzmanı 

- İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Bursa’da 

teknoloji sektörü temel alınarak iş gücü 

piyasası analiz çalışması yapıldı.

- 4 ilde toplam 12 kamp ile 360 gence açık 

kaynak kodlama eğitimi verildi.  

- Erişilebilir eğitim materyalleri geliştirildi. 

- Mezun ağı faaliyeti kapsamında 480 gencin 

istihdam edilebilirliklerini arttırmaya yönelik 

etkinlikler yapıldı.

Twitter: kodluyoruz

Facebook: kodluyoruztr

Instagram: kodluyoruz

Youtube: Kodluyoruz

www.kodluyoruz.org

Uygulayan Kuruluş Kodluyoruz Derneği

Uygulama Bütçesi 65,005.05 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Bursa

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



5251

Proje ile ADK-DER’in kurumsal kapasitesini 

güçlendirmek, dernek çalışanlarının iletişim 

becerilerini geliştirmek, derneğin genç 

sanatçılar ve sanatseverler arasında 

görünürlüğünü artırmak ve Türkiye’de sahne 

sanatlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara 

katkıda bulunmak amaçlandı. 

Dinle! Bu Tınılar Genç Seslerin

Uygulayan Kuruluş Ankara Devlet Konservatuvarlılar 
Derneği (ADK-DER)

Uygulama Bütçesi 50.977,48 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/286 

Ülkemizdeki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi biz de kendi sınırlı 
kaynaklarımızla faaliyet gösteriyor, kurumsal kapasite yetersizliği 
yaşıyorduk. Üyelerimizin çoğu konservatuar/müzik fakültesi 
mezunu sanatçılar ve onların yakın çevresinden oluşuyordu. 
Teknik bilgimiz ve gönüllü desteğimiz sınırlıydı. Projemizi 
uygularken kendimizi epey geliştirdik. Daha iyi işleyen bir sisteme 
geçtik. Daha fazla genç sanatçıya ulaştık. Derneğimizin kurumsal 
kapasitesini arttırmaya yönelik eğitimler aldık, kamu kurumları 
ve üniversitelerle toplantılar yaparak işbirliklerimizi güçlendirdik. 
Tüm paydaşları içine alacak şekilde iletişim stratejimizi hazırladık 
ve uygulamaya başladık. Derneğimizin görünürlüğünü artırmaya 
yönelik tanıtım videoları, broşürler hazırladık. Sosyal medyada 
daha aktif hale geldik. Düzenlediğimiz şan yarışması ile yetenekli 
genç sanatçılara kendilerini tanıtma fırsatı sağladık ve yarışma 
tecrübesi kazandırdık. Yarışmanın da yardımıyla derneğimize olan 
ilginin artmasını sağladık. ADK-DER için çalışmaya kararlı gönüllü 
sayısını arttırdık. Derneğimize ayrıcalıklı bir statü kazandıran, 
sanat camiasındaki diğer dernekler arasında büyük bir farkındalık 
yaratan ve derneğimizin tanıtılmasında son derece yararlı olan 
projemizi başarıyla bitirdiğimiz için gurur duyuyoruz. 

Mehtap Yurdakul  
Proje Koordinatörü

- 12 ADK-DER üyesine “insan kaynakları, 
gönüllü  yönetimi ve iletişim” konularında 
kapasite geliştirme eğitimi verildi.

- Kamu kurumları/ konservatuar ve müzik 
fakülteleri arasında işbirliğini artırmak amacıyla 
toplantılar düzenlendi. 

- ADK-DER’in iletişim stratejisi hazırlandı. 
Sosyal  medya hesapları açıldı ve mevcut 
internet sitesi güncellendi. 

- Gençlerin müziğe ilgisini artırmak üzere 
hazırlanan farkındalık kampanyası çerçevesinde 
ses yarışması düzenlendi ve iki kısa film 
hazırlandı. 

- Derneğin üye sayısı 65’ten 98’e yükseldi.

Twitter: adkder

Facebook: ADKDER

Instagram: adkder

Youtube: Ankara Devlet Konservatuvarlılar 

Derneği

www.adkder.com

SAYILARLA PROJE
PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



5453

Türkiye Hidatidoloji Derneği’nin proje yönetimi, 
hizmet sunumu ve görünürlüğü konusunda 

kapasitesini artırmayı amaçlayan proje kapsamında, 
halk arasında “kist hastalığı” olarak bilinen, köpek, 

kurt, tilki gibi hayvanlardan geçen bir parazitin 
neden olduğu “kist hidatik (kistik ekinokokkozis, 

KE)” hastalığı hakkında farkındalık artırmaya 
yönelik faaliyetler yürütüldü.  Türkiye’de yaygın 

olmasına rağmen halk arasındaki bilinirliğini düşük olan 
KE hastalığının mevcut durumunu tespit etmek 

amacıyla, İzmir’in ilçelerinde saha araştırmaları ve 
veri toplama çalışmaları yapıldı. 

Kist Hidatik Hastalığı Farkındalığının Yaratılması

Uygulayan Kuruluş Türkiye Hidatidoloji Derneği

Uygulama Bütçesi 64.794,07 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İzmir

TR 2014/DG/04/A1-04/293

Türkiye Hidatidoloji Derneği, kuruluş tarihi olan 1999 yılından bu 
yana gönüllülük esası ile çalışan Dünya Hidatidoloji Federasyonu 
(World Association of Echinococcosis) üyeliğine kabul edilmiş, 
çeşitli alanlardaki akademisyen ve gönüllülerden oluşan, kamu 
yararına çalışan dernek statüsündedir. Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 
programı kapsamında yürütülen Yerel STK’lar Hibe Programı’nda 
“Kist Hidatik Hastalığı Farkındalığının Yaratılması’’ proje başlığı ile 
hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Proje Modern Türkiye’nin, 
özellikle de İzmir’in önemli bir sağlık sorunu olan “Kist Hidatik” 
adlı hastalığın etkeni ile birlikte yok edilmesi konusunda ciddi bir 
farkındalık oluşturmuştur. 

Nazmiye Altıntaş
Proje Koordinatörü

SAYILARLA PROJE
- Türkiye Hidatidoloji Derneğinin 25 üyesine “STK 

Yönetimi” eğitimi verildi. 
- İzmir ve ilçelerinde (Aliağa, Bayındır, Bergama, 

Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, 
Tire ve Urla) düzenlenen 40 toplantı ile 400 
çocuk, 500 vatandaş, 50 öğretmen ve 50 sağlık 
çalışanına ulaşılarak KE hakkında farkındalıkları 
artırıldı. 

- 3 adet farkındalık artırma semineri ile 1100 
kişiye ulaşıldı. 

- İzmir’in ilçelerinde kistik ekinokokkozis (KE)’nin 
yaygınlığına ilişkin saha araştırması yapıldı. 
Mezbaha ve hayvan barınaklarında veri-örnek 
toplandı ve analiz edilerek raporlandı.  

- KE’nin yol açtığı zararın tespiti amacıyla bilimsel 
araştırmalar gerçekleştirildi. Hastalığın yol 
açtığı ekonomik kayıplar (insan ve kasaplık 
hayvanlarda) tespit edildi. 

- 100 adet sonuç raporu basılarak ilgililerle 
paylaşıldı. 

www.hidatidoloji.org

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



5655

Proje ile, üyeleri toplam 90.000 tonluk üretim 
kapasitesine sahip olan Muğla Kültür Balıkçıları 

Derneği’nin, kültür balıkçılığı alanında Avrupa 
Birliği (AB) standartlarına uyum sağlamasını 

kolaylaştırmak amaçlandı. Bu kapsamda 
Türkiye’de kültür balıkçılığı standartlarının 

yükseltilmesine ve su ürünleri üreticisi örgütlerinin 
yapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

gerçekleştirildi. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Geliştirilmesi

Uygulayan Kuruluş Muğla Kültür Balıkçıları Derneği

Uygulama Bütçesi 60.983,99 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Muğla, İzmir

TR2014/DG/04/A1-04/296

Türkiye’nin “Su Ürünleri” sektöründe güçlü ve etkin bir örgütlenme 
yapısına erişebilmesine katkı sağlamak üzere bu projeyi hazırladık. 
Ülkemizdeki üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin ve 
uygulama becerilerinin geliştirilmesini hedefledik. Proje ortağımız 
ve AB’deki en başarılı üretici örgütü olan İspanya Su Ürünleri 
Yetiştiricileri Derneğinin (APROMAR) tecrübelerinden yola çıkarak 
kendi üretici örgütlerimize bilgilendirmeler yaptık. Tüm üretici 

örgütlerimizin ve sektörümüzün gelişimine katkı sağladık. 

Hayri Deniz

Proje Koordinatörü

SAYILARLA PROJE
- İlgili uluslararası sivil toplum örgütlerinin 

deneyimleri ve iyi uygulama örnekleri incelendi. 
Bu kapsamda AB’deki en başarılı ve etkin üretici 
örgütü olan İspanya Su Ürünleri Yetiştiricileri 
Derneği (APROMAR) ziyaret edildi. 

- İlgili yöntemlerin, uygulamaların ve kuralların 
Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ve üyelerince 
uygulanmasını teşvik edecek çalışmalar yapıldı. 

- Su ürünleri ve örgütlenme ile ilgili AB 
mevzuatları tercüme edilerek dernek web 
sayfası,  yazışmalar ve toplantılar aracılığı ile 
paydaşlara iletildi. 

- Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili diğer üretici 
örgütleri, dernek üyeleri, kamu görevlileri, 
üreticiler ve akademisyenlerle olan ilişkilerin 
güçlendirilmesine yönelik paydaş toplantıları ve 
çalıştay yapıldı.

- Proje öncesinde 20 olan dernek üye sayısı 80’e 
çıkarıldı. 

Twitter: MuglaKc

Facebook: muglakulturbalikcilari

Youtube: Muğla Kültür Balıkçıları Bilgi

Linkedln: Muğla Kültür Balıkçıları Derneği

www.muglakulturbalikcilari.com

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



5857

Proje ile Sürdürülebilir Çevreci Enerji Derneği’nin 

karar verme süreçlerine daha aktif katılım 

sağlaması amacıyla dernek kapasitesinin 

geliştirilmesi, proje süresince yapılacak 

faaliyetlerle çevre ve enerji alanında çalışan 

sivil toplum kuruluşlarının idari kapasitelerinin 

artırılması amaçlandı. 

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji 

Uygulayan Kuruluş Çevreci Enerji Derneği (ÇED)

Uygulama Bütçesi 46.630,60 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İzmir

TR2014/DG/04/A1-04/309

Projemizin amacı çevresel sürdürülebilirlik alanında katılım ve 
danışma mekanizmaları iyi işleyen etkin STK’lar yaratılmasını 
desteklemekti.  Bu amaçla; ilgili dernek ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarının idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini 
geliştirmek için çalıştık. STK’ların çevresel etki değerlendirme 
konusunda paylaşımlar yapabileceği ve kararları takip edebileceği 
çevrimiçi bir platform oluşturduk. Çevresel etki değerlendirme ve 
savunuculuk konusunda sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek 
ilgili STK’ları bu platforma dâhil ettik ve yerel savunuculuk atölye 
çalışmaları ile kapasite artırmalarını destekledik. 

Berk Sakka
Proje Koordinatörü

Twitter: Cevrecienerji

Facebook: cevrecienerjidernegi

Instagram: cevrecienerjidernegi

www.cevrecienerji.org 

- 3 modülden oluşan (Çevrimiçi Teknolojiler, 
Araştırma Teknikleri, Veri Tabanı) çevrimiçi 
“Savunuculuk ve Problem Çözme Çalıştayları” 
serisi geliştirildi. 

- İkisi bölgesel biri uluslararası çapta 
gerçekleştirilen çevrimiçi seminerlere biri AB’de 
faaliyet gösteren toplam 5 STK’nın 20 üyesi 
katıldı.

- Sürdürülebilir Çevre konusunda farkındalığı 
artıracak eylemleri listeleyen bir iletişim 
stratejisi hazırlandı. 

- Savunuculuk çalışması kapsamında kamu 
kurumları, belediyeler ve kent konseyleri ziyaret 
edildi. 

- 500 adet haber bülteni hazırlanarak ilgililere 
dağıtıldı. 

SAYILARLA PROJEPROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile Türkiye’de ekonomik ve sosyal hayat 

içerisinde cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi 

amaçlandı. Bu kapsamda, Etiler Soroptimist 

Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği’nin idari 

kapasitesinin güçlendirilmesine ve genç kadınlar 

arasında konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına 

yönelik faaliyetler yürütüldü.  

İşte Eşitlik 

Uygulayan Kuruluş Etiler Soroptimist Kulübü İş ve 
Meslek Kadınları Derneği

Uygulama Bütçesi 63.730,80 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul

SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-04/311

İşte Eşitlik Projesi’nin tohumları 2016 yılında İSTKA ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eğitimleri sırasında, konuya 
ilişkin farkındalığın düşük olduğunu saptamamızla atılmış oldu.  
Buradan yola çıkarak, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yönelik 
bir proje tasarladık. Üniversite etkinlikleri ve cinsiyet eşitliği 
elçileri programı ile gençlere, mentorluk programı ile iş hayatına 
girecek genç kadınlara, uluslararası konferans ile geniş kitlelere iş 
yaşamında cinsiyet eşitliğinin önemini anlattık.  Gerek Türkiye’deki 
gerekse diğer ülkelerdeki iyi uygulamaları ve başarı öykülerini 
katılımcılarımızla paylaştık. 10 farklı üniversitede 300 civarında 
öğrenciyle “İşte Değişiklik” oyunu oynadık. Cinsiyet eşitliği elçileri 
programı kapsamında 100’e yakın kadına farklı yönleriyle cinsiyet 
eşitliği eğitimi verdik. Uluslararası İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet 
Konferansı düzenleyerek diğer ülkelerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine dair neler yapıldığını katılımcılarla paylaştık. Bu süreç bizi 
dernek olarak güçlendirdi ve hedeflerimize doğru sağlam adımlar 
atmamızı sağladı. “İşte Değişiklik” oyunu öğrenciler tarafından 
öylesine sevildi ki, Türkiye’nin dört bir yanındaki ve hatta Kıbrıs’taki 
üniversitelerden davetler aldık. Konferansımızdaki oturumları 
ilginç bulan Fransız doktora öğrencisinin etkinlik sonrasında 
haber yapan gazetecinin kayıtlarını istemesi bizleri hem şaşırttı 
hem sevindirdi.  Bu motivasyonla kadınların ekonomik ve sosyal 
olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Z. Gül Üstün 
Proje Direktörü

- Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen 
farkındalık kampanyası ile derneğin takipçi sayısı 
%50 artırıldı.

- 6 üniversiteden 100 öğrenciye toplumsal 
cinsiyet eşitliği başlığı altında 4 eğitim verildi.

- Toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında 
oluşturulan mentorluk ve koçluk programları 
kapsamında 20 kişiye eğitim verildi. Eğitime 
katılan 10 kişi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Elçisi 
olarak belirlendi.

- 400 kişinin katılımı ile “Uluslararası İş 
Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Konferansı” 
düzenlendi. 

Facebook: Etilersoroptimistkulubu

Instagram: etiler_soroptimist_kulubu

Youtube: Kimim Projesi

www.soroptimistetiler.org

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



6261

Proje, Kahramanmaraş’taki sivil toplum 

örgütleri ile kamu kurumları arasında işbirliğinin 

güçlendirilmesi, bölgedeki STK’ların ve diğer 

paydaşların idari kapasitelerinin, iletişim ve 

savunuculuk becerilerinin artırılmasını amaçladı. 

Sivil Toplum, Güçlü Oluşum

Uygulayan Kuruluş Hayat Boyu İlerleme Derneği 
(Hayatbilder) 

Uygulayıcı Ortaklar

Şahika Sanat ve Sevgi Derneği,
Kahramanmaraş Gençlik Gücü 
Spor Kulübü Derneği, THK 
Kahramanmaraş Sportif Havacılık 
ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Uygulama Bütçesi 63,154,58 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Kahramanmaraş

TR2014/DG/04/A1-04/325

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren yerel STK’ların ortak 
sorunlarından yola çıkarak projemizi hazırladık. Projemizin ilk 
faaliyeti olarak gerçekleştirdiğimiz ilçe istişare toplantılarına 
yoğun bir ilgi vardı. Oldukça hararetli geçen toplantılarda, 
katılımcıların kendi dernekleri özelinde dile getirdikleri sorunlar 
ve çözüm önerileri proje uygulama sürecimize adeta ışık tuttu.  
Yerel STK’lar analiz anketi sonuçları ve projemizce oluşturulmuş 
çalışma komisyonlarının araştırma raporları Kahmanmaraş’taki 
STK’ların sorunlarının net bir fotoğrafını görmemizi sağladı. Yine 
komisyonlar tarafından yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan iyi uygulama örnekleri 
raporu bu sorunları nasıl çözebileceğimiz konusunda bize fikir 
verdi. Ortaklarımız, paydaşlarımız ve diğer STK’lar ile omuz omuza 
yürüttüğümüz projemiz yerel güç birliğinin, dayanışmanın ve 
iletişimin önemini bir kez daha gösterdi bizlere. Bundan sonraki 
süreçte ilimizdeki STK’lar için yeni bir dönemin başladığını 
söyleyebiliriz. 

Necat Önder

Proje Koordinatörü

SAYILARLA PROJE
- Aktif Katılım, Demokratik Gelişim, Etkin 

İletişim ve Yönetişim Kapasitesi (ADEP) 
platformu kuruldu. Çevrimiçi bir iletişim ağı 
olarak kullanılacak bu platform tüm yerel 
STK’ların hizmetine sunuldu. 

- Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren STK’ların 
güncel durumları analiz edildi. Bu kapsamda 
1000 STK ile anket yapılarak, değerlendirme 
raporu hazırlandı. 

- 30’u uluslararası olmak üzere 70 dernekle 
görüşülerek, iyi uygulama örnekleri ve yenilikçi 
yaklaşımlar başlıklarında fikir alışverişi yapıldı. 

- 50 yerel STK üyesine aktif katılımcılık, 
demokratik gelişim, etkin iletişim ve yönetişim 
başlıklarında eğitim verildi. 

- 8 ADEP üyesinin katılımıyla Almanya’ya çalışma 
ziyareti gerçekleştirildi. 

- 100 STK üyesinin katılımı ile iletişim ve 
savunuculuk semineri düzenlendi.  

www.hayatbilder.org

Facebook: hayatbilder

Instagram: adepplatform

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Engelliler için çalışan STK’ların kapasitelerini 

güçlendirmeyi amaçlayan “Birlikte Daha İyiye 

Projesi” kapsamında; başta otizmliler olmak 

üzere, engellilere yönelik yapılan çalışmaların 

kalitesini ve sayısı artırmaya, STK’lar arasında 

işbirliğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler 

yürütüldü.  

Birlikte Daha İyiye

Uygulayan Kuruluş Ramazan – Hatice Savaş İş Okulu 
Spor Kulübü Derneği

Uygulama Bütçesi 60.000 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Antalya, İzmir, İstanbul, 
Diyarbakır

TR2014/DG/04/A1-04/331

AB Başkanlığının Avrupa Birliği projelerine ilişkin eğitimler 
düzenlediğini öğrendiğimde mutlaka katılmalıyım diye 
düşündüm.  Çünkü kızım ve kızımın durumunda olan çocuklara 
fayda sağlayacak bir şeyler yapmak istiyordum.  Bir arkadaşımla 
birlikte eğitime katıldık.  Anlatılan konular oldukça ilgimi çekti. 
Dikkatlice dinledik ve ayrıntılı notlar aldık. Edindiğimiz bilgiler 
ışığında projemizi yazdık. Proje kapsamında engellilerle ilgili 
çalışan STK’larla sık sık bir araya geldik, toplantılar eğitimler 
düzenledik. Tüm bunlar bize kendi eksikliklerimizi, güçlü 
yanlarımızı net olarak görme şansı verdi ve ciddi bir farkındalık 
yaşamamıza sebep oldu. Artık STK olarak önümüzü daha 
net görebiliyoruz. En mutlu olduğum nokta ise, artık kızıma 
“Baban senin ve senin durumunda olanlar için bir şeyler 
yapıyor “ diyebiliyor oluşum. 

Adnan Toktaş
Öğrenci Velisi 
Ramazan-Hatice Savaş İş Okulu Spor Kulübü Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi

Bir süre önce görev yaptığım okulda kadro fazlası oluştu. 
Sonucunda Ramazan- Hatice Savaş İş Okuluna tayin oldum. 
Aslında otizmle bu görevimde tanıştım diyebilirim. Öncesinde 
konuya ilişkin hiç bir bilgim yoktu. Çevremizden ne kadar bihaber 
yaşadığımızı fark ettim. Tıpkı benim önceki durumum gibi 
konuyu hiç bilmeyen insanlar olduğunu ve onları bilgilendirmek 
için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmeye başladım. Birçok 
arkadaşım da benimle aynı fikirdeydi. Böylece kendi derneğimiz 
kurduk ve projemizi hazırladık. Proje kapsamında pek çok STK ve 
ilgili kuruluş ile görüşme ve fikir paylaşma şansı bulduk. Kurumlar 
arası işbirliğini ne denli önemli olduğunu anladık. STK’lara proje 
uygulama imkânı sunulması büyük bir destek. Bunu sağlayan 
herkese teşekkür ederim. 

Savaş Yıldırak
Ramazan- Hatice Savaş İş Okulu Spor Kulübü Derneği Başkanı

SAYILARLA PROJE
- Engellilik alanında çalışan 16 STK’ya 

kapasite güçlendirme eğitimleri verildi.
- Farklı kurum ve kuruluşların işleyişleri 

hakkında bilgi edinmek için çalışma 
ziyaretleri yapıldı.

- Engellilik alanında çalışan STK’larla bilgi 
paylaşımı yapmak, karşılaşılan zorluklara 
ortak çözümler üretmek amacıyla 
Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da 
çalıştaylar düzenledi; çalıştaylara 35 STK 
temsilcisi katıldı.

- Engellilik alanında çalışan 5 STK’nın 
stratejik planı hazırlandı.

-  30 STK’nın üye olduğu Otizm Platformu 
kuruldu ve haritalama yapıldı.

www. birliktedahaiyiye.com

Facebook: birliktedahaiyiye

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



6665

Akademisyenler ile STK’ların Buluşması 

Uygulayan Kuruluş Akademisyenler Derneği 
(Akademi-DER)  

Uygulama Bütçesi 53.870,09 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

 TR2014/DG/04/A1-04/343

Proje çerçevesinde ilimizde uygulanan tüm eğitim programlarına 
diğer STK temsilcisi yoldaşlarımla birlikte katılım sağladık. Proje 
hazırlama alanındaki eksikliklerimizi gideren ve çok güzel geçen 
eğitim programlarında,  diğer illerden de gelen STK temsilcilerinin 
yanı sıra çok sayıda akademisyenle tanıştık ve fikir alışverişinde 
bulunduk. Üzerinde çalıştığımız başka bir projemizin eksikliklerini, 
bu projemizde tanıştığımız değerli uzmanların iyi niyetli tavsiye, 
telkin, yönlendirme ve desteklerinden sonra giderdik ve eksiksiz 
bir proje başvurusu daha yapmış olduk. Oldukça verimli geçen 
proje süresince gerek bizim Derneğimize gerekse diğer gönüldaş 
olduğumuz kurumlara sağladıkları katkılardan ötürü, projeyi 
yürüten Akademisyenler Derneği’ne, proje ekibine ve emeği 
geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı 
sunuyorum.

Mehmet Nuri Kıpçak
Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Başkanı 

SAYILARLA PROJE

Instagram: akademisiviltoplum

www.akademisiviltoplum.org

Proje ile TRB2 bölgesinde yer alan illerde  
(Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)  faaliyet gösteren 
akademisyen ve STK temsilcilerinin bölgedeki 
yerel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
olarak ortak projeler geliştirmek amacıyla bir 

araya geleceği ortak bir platformu hayata 
geçirmek amaçlandı. Bu kapsamda ilgili STK 

temsilcileri ve akademisyenlerin kapasitelerini 
artırmaya, üniversite-sivil toplum ilişkisini 

desteklemeye yönelik faaliyetler yürütüldü. 

- 50 akademisyene; fon yönetimi, izleme ve 

değerlendirme, bağış toplama gibi alanlarda 

eğitimler verildi. 

- Sivil toplum örgütlerinin akademisyenler ile   

işbirliği  içerisinde yürütecekleri faaliyetlerine 

destek sağlamak üzere STÖ-Akademi İşbirliği 

Destek Programı hazırlandı ve uygulanmaya 

başladı. 

- STÖ-Akademi Çalıştayı düzenlenerek bölgenin 

kalkınma sürecinde akademi-sivil toplum 

işbirliğinin nasıl olması gerektiği konuları ele alındı. 

- Sosyal ve uygulamalı bilimler alanlarında (gençlik, 

engelliler, göç, çevre, kalkınma) STK temsilcileri 

ve akademisyenlerin katılımıyla çalışma grupları 

kuruldu, ortak projeler geliştirildi. 

- STÖ-Akademi işbirliği  el kitabı hazırlandı ve 

dijital olarak paylaşıldı. 

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



6867

Proje ile Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin 
(YKKD) üye ve çalışanlarının, yönetim, ağ kurma, 
savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlandı. Bu kapsamda dernek üyelerine ilgili 
alanlarda kapsamlı eğitimler verildi. Türkiye’de 

yönetim kurullarında yer alan kadınlarının 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
desteklendi. 

Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın: Yönetim Kurulunda 
Kadın Derneği’nin İdari, Savunuculuk ve İletişim 
Becerilerinin Geliştirilmesi 

Uygulayan Kuruluş Yönetim Kurulunda Kadın 
Derneği (YKKD)  

Uygulama Bütçesi 66.500,50 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul, Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/351

2017 senesi başında, üst karar mercilerinde erkeklerle eşit 
oranda kadın hedefiyle derneğimizi kurduk. Derneğimiz yalnızca 
uyguladığımız sertifika programlarına katılan sınırlı bir grup 
tarafından tanınmaktaydı. Savunuculuk faaliyetlerine henüz 
başlamamıştık. Hayallerimizi gerçekleştirmek için kurumsal 
kapasitemiz yeterli değildi. Projemiz ile derneğimizin ücretli ve 
gönüllü çalışan sayısı arttı. Derneğimizin performans kriterlerini 
tespit ettik, temel stratejimizi, marka konumlandırmamızı gözden 
geçirdik. Dernek çalışanlarımızın aldığı savunuculuk eğitimi 
ve devamında gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri ile ilk defa 
kurumumuzu paydaşlarımıza, resmi otoritelere yüz yüze anlatma 
fırsatı bulduk. Sertifika programlarımızdan mezun olan kişilerden 
oluşan bir özgeçmiş albümü hazırlayarak, mezunlarımızın 
iş süreçlerine katkı sağladık. İstanbul, Ankara, Londra ve 
Brüksel’deki temaslarımızla işbirliği fırsatlarının kapılarını açtık. 
Pek çok farklı gruptan katılımcı ile toplantı, panel, çalıştay, tören 
formatında toplam 17 etkinlik gerçekleştirdik. Hayallerimizi ileriye 
dönük, sağlam, işbirlikçi hedeflere; hedef kitlemizi sözcülerimize 
dönüştürdük. Dokunduğumuz kadınların, “İş hayatında ben de 
varım, yönetim kurullarında görev almak için hazırım” diyebilmesi, 
karar vericilerin ise fırsat eşitliğini gözetmesi yolunda önemli bir 
adım atmış olduk.

Selen Okay Akçalı 
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim 
Kurulu Üyesi 

SAYILARLA PROJE
- 50 dernek üyesine “iletişim, savunuculuk, 

lobicilik ve yönetişim“ eğitimleri verildi.
- Mentorluk ve Strateji başlıkları altında 2 

çalıştay düzenlendi. 
- Avrupa’da faaliyet gösteren (Londra ve 

Brüksel) kadın ve iş dünyası temsilciliklerine, 
kamu ve özel  sektörden kurumlarla ziyaretler 
gerçekleştirerek ortak proje ve işbirliği  
fırsatları değerlendirildi. 

- Paydaşlar arasında bilgi paylaşımı yapılmasını 
amaçlayan paneller düzenlendi.

- 150 özgeçmişin yer aldığı dijital yetenek 
havuzu oluşturuldu. Özgeçmişlerin 
değerlendirilmesi amacıyla 50 kuruluşla 
iletişime geçildi. 

- Savunuculuk ve Farkındalık Kampanyası 
çerçevesinde 300 kişiye ulaşıldı. 

Twitter: ykda_kadin 

Facebook: yonetimkurulundakadin

Instagram: yonetimkurulundakadin 

Youtube: Yönetim Kurulunda Kadın

www.yonetimkurulundakadin.com

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



7069

Genç Pozitif Liderler  

Uygulayan Kuruluş Zekerya Doğan Eğitim Kültür 
Gençlik ve Spor Derneği

Uygulama Bütçesi 64.994,39 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İzmir, Aydın, Denizli, Manisa

TR2014/DG/04/A1-04/352

Projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Eğitim gününü 
iple çektim. Sonra mentorumla tanıştım. Mentorum Aysu ilk 
görüşmede tüm gerginliğimi yok etti ve beni projenin devamı için 
motive etti. Proje sürecinde okulumuzun İngilizce Model Birleşmiş 
Milletler (Model United Nations) etkinliğinde bir liderlik görevi 
almaya hazırlanıyordum ancak pek çok sorun yaşıyordum. Bu 
sorunları mentorumun tavsiyeleri ve eğitimlerde öğrendiklerimle 
çözmeyi başardım. Proje sürecinde aslında kendime katabileceğim 
çok fazla şey olduğunu gördüm. Kendimi daha iyi tanıdım. 
Yeteneklerime göre hareket etmeyi öğrendim. Atılımlar yaptıkça 
daha da cesaretlendim. Her korktuğumda eğitmenimiz Elin 
Hanım’ın bir sözü aklıma geliyor: ‘’Bir korkunun sebebi sonucunun 
ölmeniz veya derin zararlar görmeniz değilse yani korkunun 
hayati sonuçları yoksa o korku yersiz bir korkudur.’’ Bu sözden 
aldığım güçle ilerlemeye devam ediyorum. Hedeflerimi hayata 
geçirirken, gerekli motivasyonu kendi içimde bulabiliyorum. 
Bugün projeden önceki halimden çok daha ilerideyim. Bugün 
yaptığım çalışmalarda atabildiğim doğru adımlarıysa Genç Pozitif 
Liderler Projesi’ne borçluyum.

Ayşe Elif Özlü
Proje Katılımcısı 

SAYILARLA PROJE
- 100 lise öğrencisine Pozitif Liderliğe Giriş 

Eğitimi verildi, mentorluk desteği sağlandı. 

- İlgili öğrenciler arasından seçilen 20 genç rol 

model olmak üzere eğitildi. 

- 100 üniversite öğrencisine “Pozitif Liderlik 

ve Mentorluk Eğitimi” verildi. 

- 10 “Pozitif Liderlik” videosu hazırlandı.

- Genç Liderlik mobil uygulaması hayata 

geçirildi. 

Twitter: zekeryadogander

Facebook: zekeryadogandernegi

Instagram: zekeryadogandernegi

Youtube: Zekerya Doğan Kültür Derneği

Proje ile Ege Bölgesi’nde eğitim gören 
yüksek potansiyelli gençlerin liderlik 

becerilerinin geliştirilmesi, öğrencileri 
harekete geçirebilecek genç rol 

modellerin yetiştirilmesi amaçlandı. 

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



7271

Proje ile GÖLSEV’in kurumsal 

kapasitesinin geliştirilmesi, dernek 

yöneticilerinin yerel yönetimlerin 

yetkilileri ile iletişimlerinin artırılması, 

derneğin karar alma ve politika 

oluşturma süreçlerine etkin katılımına 

destek sağlanması amaçladı.

 

GÖLSEV Kapasitesini Arttırıyor 

Uygulayan Kuruluş
Gölbaşını Sevenler ve Hizmet 
Edenler Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (GÖLSEV)

Uygulama Bütçesi 55.982,40 Avro

Uygulama Süresi 10 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/363

Gölbaşı’nda faaliyet gösteren STK’ların hemşeri derneklerinden 
ileriye gidemediğini gördük. Projemiz kapsamında, bu durumu 
değiştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda çok sayıda eğitim ve çalıştay 
düzenledik. Bu faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları nasıl yönetilir, 
neler yapılabilir anlattık. Katılımcıları; faaliyet gösterdikleri alanda 
yaşanan sorunları, sivil toplum kuruluşları birlikteliği ile çözmeleri 
için yönlendirdik. Eğitimler sonucunda derneğimizin idari 
kapasitesinde ciddi bir gelişme oldu. Eğitimlerimizden faydalanan 
diğer STK’ların temsilcileri ise kendi derneklerini geliştirerek 
başarılı çalışmalara imza atmaya başladılar. 

Ömer Faruk Anuk
Proje Koordinatörü 

SAYILARLA PROJE
- 25 GÖLSEV üyesine ve diğer STK’lardan 

katılan 15 kişiye 7 gün süresince  “STK 

kapasite geliştirme” eğitimleri verildi. 

- GÖLSEV’in stratejik planı hazırlandı. 

- Dernek bünyesinde kadın, gençlik, istihdam 

ve engellilik birimleri kuruldu, 

- 100 kişilik 4 atölye çalışması yapıldı. 

- 200 (kadın, genç, engelli, işsiz)  kişiye ihtiyaç 

anketi yapıldı, sonuç raporu yayımlandı.

- Web sitesi kuruldu ve sosyal medya hesapları 

oluşturuldu. 

- 150 kişilik proje kapanış toplantısı yapıldı.

Twitter:  golsevdernegi

Facebook: golsev.golsev.33

Instagram: golsevdernegi

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



7473

Proje, engellilik alanında çalışan sivil 
toplum kuruluşlarının, savunucuların 

ve aktivistlerin kapasitelerinin 
geliştirilmesini amaçladı. Bu kapsamda 
engelli hakları/mevzuat, savunuculuk 

çalışmaları yapıldı, eğitimler düzenlendi 
ve lobicilik faaliyetleri yürütüldü. 

Engelli STK Akademisi 

Uygulayan Kuruluş Toplumsal Haklar ve Araştırmalar 
Derneği (TOHAD)

Uygulama Bütçesi 65.997,34 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul 

TR2014/DG/04/A1-04/385

Projeyi engelli bireylerin haklarına ulaşabilmelerini sağlamak 
amacıyla,  halkın hak bilincini arttırmaya yönelik olarak yürüttük. 
Türkiye’nin 14 farklı şehrinden gelen,  engelliler konusunda hak 
temelli çalışmalar yürüten ve/veya yürütmek isteyen STK’lara 
yönelik eğitimler organize ettik. Bu eğitimlerde; engelliliğe hak 
temelli bakış açısının nasıl olması gerektiği anlatıldı, engellilere 
yönelik ayrımcılık konusu ele alındı. Ardından temel savunuculuk 
yolları anlatıldı. İdari başvuru dilekçesinin nasıl hazırlandığı, 
lobi çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği, hak arama yolunda 
sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği gibi konular işlendi. 
Projemizin uygulama sürecinin sonunda, gerek toplumun 
tüm kesimlerinde gerekse ilgili bürokrasi kadrolarında, önemli 
değişiklikler olduğunu, çalışmalarımızın engellilik alanında pozitif 
adımlar atılmasına katkı sağladığını düşünüyoruz. Elbette engelli 
bireylerin haklarına erişebilmeleri ve eşit vatandaşlık olgusunun 
tam anlamıyla hayata geçmesi için pek çok çalışma yapılması 
gerekiyor. Biz TOHAD olarak bu yolda yorulmadan yürümeye 
ve bizimle birlikte hareket eden diğer STK’lara destek olmaya 
kararlıyız.

Süleyman Akbulut
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) Başkanı

SAYILARLA PROJE
- 20 STK’nın katılımı ile engelli hakları üzerine 

bir sosyal medya kampanyası yapıldı. 

- Engelli Savunuculuk Akademisi eğitimlerine 

20 STK’dan 40 üye katıldı. 

- İdari uygulamalar ve dilekçe yazma 

konusunda 20 üyenin kapasitesi geliştirildi. 

- 20 STK üyesine idari uygulamalar ve dilekçe 

yazma başlıklarında eğitimler verildi. 

- Lobicilik faaliyetleri kapsamında ilgili 

kurumlara 40 ziyaret gerçekleştirildi. 

Twitter: tohad_bilgi

Facebook: TOHAD.BILGI

Instagram: tohad_bilgi

Youtube: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar 

Derneği

www.engellihaklariizleme.org

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



7675

Proje ile SAMİKAD’ın kurumsal ve idari 
kapasitesinin geliştirilmesi, Samsun’da 

yaşayan dezavantajlı kadınlara 
istihdama ve iş dünyasına katılım 

konusunda destek verilmesi amaçlandı. 

Geleceğe Köprü: İş Kadınları için Katılımcı Yönetim 

Uygulayan Kuruluş Samsun İş Kadınları Derneği 
(SAMİKAD)

Uygulama Bütçesi 60.964,29 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Samsun, Amasya, Çorum, Tokat

TR2014/DG/04/A1-04/394 

Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde mültecilerin - özellikle Iraklı 
mültecilerin -  en çok tercih ettiği şehir. Kendi oluşturdukları komün 
içinde yeni bir ülkeye adapte olmaya çalışıyorlar. Artık sadece 
tüketici olmak istemiyorlar.  Kendilerine ait kuaför, manav, kasap, 
turizm acentesi hatta kendi okulları dahi kurarak, yeni ülkelerine 
katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bizler de tüketimden üretime geçme 
çabasında olan mülteci kadınlara projemizle destek olmak 
istedik. Proje faaliyetleri kapsamında 5 gün boyunca 20 Iraklı 
kadınının katılımı ile “Kapasite Geliştirme Eğitimleri” düzenledik.  
Matematikçi, fizikçi, mühendis, tüccar, turizm acentesi sahibi, 
Kur-an öğretmeni, İngilizce öğretmeni, biyolog, okul sahibi, 
takı tasarımcısı, kimyager, güzellik uzmanı, diyetisyen gibi pek 
çok meslek gurubundan kadın eğitimlere katıldı.  Eğitimlerde;  
Türkiye’de iş kurmak için ihtiyaç duyulan hukuki altyapı, mülteci 
hakları, kadın hakları gibi konularda da bilgiler verdik.  Girişimcilik 
desteklerinden nasıl yararlanacakları Türkçe, İngilizce ve Arapça 
olarak anlattık. Eğitimler sonrasında, dernek gönüllülerimiz dil 
engeli nedeniyle girişimcilik desteği almak için başvuramayan 
kadınlara dil desteği sağladı. Ayrıca, desteklerden yaralanmak 
isteyen kadınlar için ilgili faaliyet alanlarında pazar araştırmaları 
yapıldı. 

Münevver Uğurlu 
Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı 

SAYILARLA PROJE
- SAMİKAD Stratejik Kalkınma Eylem Planı 

hazırlandı. 

- Samsun’da yaşayan – mülteci kadınları da 

içeren 45 kadına; mülteci hakları, kadın hakları, 

katılımcı yönetim ve profesyonel iş hayatı ve 

farkındalık gibi başlıklarda eğitimler verildi. 

- 85 kişinin katılımı ile “Değişime Uyum Çalıştayı” 

gerçekleştirildi. 

- İyi uygulamaları yerinde incelemek üzere 

Portekiz’e çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

- Samsun’da ‘‘Mültecilerin İş Hayatına Uyumu 

için Fırsat Analizi” raporu hazırlanarak 100 

adet basıldı.  

Twitter: Ssamikad

Facebook: samikad55

Instagram: samsuniskadinlari

Youtube: Samsun İş Kadınları Derneği 

Semikad

www.samikad.com

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Proje ile ÇEKADER’in hizmet 

kapasitesinin artırılması, mevsimlik tarım 

işçilerinin ekonomik ve sosyal durumlarına 

ilişkin toplumda farkındalık yaratılması 

amaçlandı. Mevsimlik işçilerin sorun ve 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesine 

yönelik çalışmalar yürütüldü.

Mevsimlik İşçiler, Kalıcı Çözümler 

Uygulayan Kuruluş Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma 
Derneği (ÇEKADER)

Uygulayıcı Ortaklar Çorum Çağrı Eğitim Vakfı

Uygulama Bütçesi 66.973,76 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Çorum, Adana, Antalya, Mardin, 
Şanlıurfa ve Van

TR2014/DG/04/A1-04/403

Projemizde, Çorum’daki mevsimlik işçilere yönelik çalışmalar 
yaptık. Bunun yanı sıra mevsimlik işçilerin çıkış noktaları olan Van, 
Mardin ve Urfa gibi göç veren illerde de faaliyetler gerçekleştirdik. 
Aynı zamanda Adana ve Antalya gibi göç alan illerde çalıştaylar 
düzenleyerek mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını gidermek 
için çalıştık. Projemizin sonunda bir irtibat noktası kurduk. Onların 
sosyal yaşamlarını iyileştirmek ve yaşadıkları sıkıntıları çözmek 
adına çaba göstermeye devam edeceğiz. 

Numan Karaca 
Faaliyet Koordinatörü
Çorum Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği (ÇEKADER)

- Proje ekibi ve dernek gönüllülerine 10 farklı 

başlıkta (sağlık, koruma, ayrımcılık, sosyal 

hizmetler, iletişim, sosyal medya vb.)  kapasite 

geliştirme eğitimleri verildi. Sosyal medya 

üzerinde “ Mevsimlik Tarım İşçileri” temalı bir 

farkındalık kampanyası yürütüldü. 

- Alaca, İskilip, Van, Şanlıurfa, Mardin, Adana 

ve Antalya’dan gelen 250 STK temsilcisi ile 

toplantılar düzenlendi. 

- Çorum Merkez, İskilip ve Alaca ilçelerinde 60 

mevsimlik tarım işçisi aile hak ve yükümlülükleri 

konusunda bilgilendirildi. 

-  30 farklı köyde yaşayan;  imamlar, öğretmenler 

ve köy muhtarlarından oluşan toplam 120 kişi 

mevsimlik işçilerin hakları hakkında bilgilendirildi.

- 60 mevsimlik kadın işçi ve 200 çocukla 

görüşmeler yapıldı.  

- 300 kişinin katılımıyla kapanış toplantısı yapıldı. 

SAYILARLA PROJE

Twitter: cekader19

Facebook: cekader_ Mevsimlik İşçiler Kalıcı 

Çözümler

www.cekader.org.tr

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu
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Gençlik ve Spor Alanında Karar Alma, Politika 
Belirleme Süreçlerine Aktif Katılım 

Uygulayan Kuruluş
Olimpik ve Paralimpik Sporcular 
Kulübü Derneği (Uluslararası Elit 
Sporcular Derneği )

Uygulama Bütçesi 65.820,64 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara, İstanbul 

TR2014/DG/04/A1-04/411

Ülkemizde spor alanında faaliyet gösteren grupların yaşadıkları 
sıkıntılara çözüm bulmakta zorlandıklarını görüyorduk. Özellikle 
spor federasyonları arasında iletişimsizlikten kaynaklanan 
problemler yaşandığını gözlemliyorduk. Bu sıkıntıları gidermek 
amacıyla derneğimizi kurduk. Olimpik sporculardan oluşan 
dernek üyelerimiz spor camiasındaki sorunların çözümü adına 
faaliyetler yürütmeye başladılar. Bu faaliyetlerin yaygınlaştırılması 
amacıyla projemizi hazırladık ve uyguladık. Projemiz süresince 
çok fazla şahıs, kurum ve kuruluşun desteğini aldık Proje çatısı 
altında çok farklı spor federasyonlarını, bakanlık birimlerini ve 
çeşitli dernekleri bir araya getirme imkânı bulduk. Yürüttüğümüz 
faaliyetlerle spor camiasında bir bilinçlenme süreci başlattık ve bu 
alanda herkesin elini taşın altına koymasını teşvik ettik. 

Bahri Tanrıkulu  
Olimpik ve Paralimpik Sporcular Kulübü Derneği Başkanı
(Uluslararası Elit Sporcular Derneği Başkanı)

- Spor alanında faaliyet gösteren 10 STK’nın 

katılımı ile bir iletişim platformu kuruldu. 

- 10 STK’dan 60 katılımcıya STK yönetimi, 

savunuculuk, lobi faaliyetleri ve iletişim 

eğitimleri verildi.

- 125 sporcunun katılımı ile sporcuların karar 

alma ve politika belirleme süreçlerine katılımı 

başlıklı bir alan araştırması gerçekleştirildi. 

Araştırma sonuçları raporlandı, basıldı ve 

dağıtıldı. 

- Politika belirleme üzerine atölye çalışmaları 

gerçekleştirildi. Gençlerin ve sporcuların karar 

alma süreçlerine katılımına ilişkin ilgili 2 politika 

dokümanı hazırlandı.

- Ankara ve İstanbul’da 80 STK temsilcisinin 

katılımı ile 2 çalıştay düzenlendi. 

- Farkındalık artırma amacıyla düzenlenen 10 

etkinlikle 250 kişiye ulaşıldı. 

SAYILARLA PROJE

Proje ile spor alanında faaliyet 
gösteren STK’lar arasında iletişimin 

güçlendirilmesi hedeflendi. Proje olimpik 
sporcular başta olmak üzere sporcu 
kadın ve erkeklerin,  spor camiasına 

yönelik karar alma ve politika belirleme 
süreçlerine dahil olmalarının sağlanmasını 

amaçladı.

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



8281

Proje, Türk halk oyunları ve halk 
müziğini yozlaştırmadan genç nesile 

aktarma misyonu ile faaliyet gösteren 
EFEM Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneğinin gönüllülük çalışmalarını ve 
idari kapasitesini geliştirmeyi hedefledi.  

Gönüllünün Gücü 

Uygulayan Kuruluş EFEM Akdeniz Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği

Uygulama Bütçesi 64.369,21 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Antalya

TR2014/DG/04/A1-04/417

Avrupa Birliği projeleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında daha 
önceden fazla bir bilgim yoktu.  “Gönüllünün Gücü” projesinde yer 
alarak bu projeleri daha yakından tanıma ve gönüllülük çalışmaları 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olma fırsatını yakaladım. Projenin 
başlangıcından itibaren düzenlediğimiz etkinlikler, katıldığımız 
ziyaret ve toplantılar sayesinde iletişim becerilerimi ve dil 
yeterliliğimi arttırdım. Bu süreçte bir amaç doğrultusunda dernek 
üyeleri ile ortak hareket etme anlayışını geliştirdim. Proje yazma 
ve uygulama konusunda beceri sahibi oldum. 

Ezgi Şardağ   
Proje Kolaylaştırıcısı

- Derneğin 3 yıllık idari stratejisi ve planı hazırlandı. 
- 60 gönüllü ve 20 STK temsilcisine stres 

yönetimi eğitimi verildi. 
- Farkındalık kampanyası faaliyetleri kapsamında 

5000 kişiye ulaşıldı. 
- Gönüllülük direktifi hazırlanarak paydaşlarla 

paylaşıldı. 
- Web sitesi  Türkçe, İngilizce, Almanca, 

İtalyanca ve İspanyolca dillerinde güncellendi.
- Akdeniz Ünversitesinde Eurodesk Bilgi Noktası 

kuruldu ve 300 genç bilgilendirildi.
- Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi 

ve Alaaddin Keykubat Üniversitesinde öğrenim 
gören öğrencilere yönelik düzenlenen Avrupa 
Fırsatları ve Gönüllülük konulu etkinliklere 900 
öğrenci katılım sağladı.

- Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
- STK ve kamu kurumu temsilcilerine yönelik 2 

günlük proje yazma eğitimi düzenlendi.

SAYILARLA PROJE

Twitter: Efem Akdeniz 

Facebook: EfemAkdenizGenclikVeSporKulubuDernegi 

Instagram: efem_akdeniz_gsk_antalya

Youtube: Efem Akdeniz Gençlik Derneği

www.efemakdenizgenclik.com

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



8483

Proje kapsamında Mamak Gençlik 
Spor ve Kültür Derneği’nin idare 
kapasitesinin artırılması yoluyla, 

gençlerin eğitim ve istihdam alanında 
desteklenmesi amaçlandı. Gençlerin 

sorunlarına ilişkin farkındalık artırmaya 
ve çözüm üretmeye yönelik faaliyetler 

hayata geçirildi. 

Mamak Gençlik Spor ve Kültür Derneği’nin
Kapasitesinin Artırılması ve Güçlendirilmesi 

Uygulayan Kuruluş
Mamak Gençlik Spor ve Kültür 
Derneği

Uygulama Bütçesi 65.056,00 Avro

Uygulama Süresi 10 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/420

Biz Ankara’nın görece dezavantajlı bir ilçesinde faaliyet gösteren 
yerel bir STK olarak projemizi uyguladık. Bu proje bizim; daha 
demokratik kararlar alan,  çoğulcu mekanizmaları işleten, işlevsel, 
aktif bir dernek olmamızı sağladı. Bölgemizdeki birçok sivil toplum 
kuruluşu ile iletişime geçtik. Onların da projenin getirilerinden 
faydalanmasını sağladık. Bence en güzel taraflarından bir tanesi 
de Mamak’ta oturan, dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören 
100 gencin hayatına eğitimlerle dokunmamız oldu.  Onları “Sivil 
Toplum Gönüllüsü” yapmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. 
Merkezi Finans İhale Birimine ve Avrupa Birliği Başkanlığına bize 
bu alanda destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. 

Mustafa Yıldırım 
Mamak Gençlik Spor ve Kültür Derneği 

- Dernek üyeleri ve gönüllülerin aralarında 

haberleşmelerini sağlayan, hali hazırda 100 

kişinin aktif olarak kullandığı bir mobil uygulama 

geliştirildi.

- İlgili STK ve kamu kurumlarından 30 kişinin 

katılımı ile gençlerin sorunlarına ilişkin bir çalışma 

atölyesi düzenlendi. 

- Dernek üyeleri ve 15 farklı STK’nın 25 

temsilcisine eğitimler verildi. 

- 30 STK temsilcisinin katılımıyla 2 günlük 

stratejik plan geliştirme çalışma atölyesi 

gerçekleştirildi.

- 100 dezavantajlı gence kişisel gelişim ve 

Erasmus+ ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

SAYILARLA PROJE
PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



8685

Proje Samsun Turizmciler Derneği’nin 
fiziksel ve kurumsal kapasitesinin 

artırılmasını, kamu-özel sektör, ilgili 
meslek odaları ve STK’lar arasında 

diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini 
amaçladı. Proje kapsamında derneğin ve 

ildeki turizm sektörünün gelişmesine 
yönelik faaliyetler yürütüldü.  

Turizm Sektöründe Yerel İş Birliklerinin 
Güçlendirilmesi 

Uygulayan Kuruluş Samsun Turizmciler Derneği 

Uygulama Bütçesi 65.965,50 Avro

Uygulama Süresi 11 Ay

Uygulama Şehirleri Samsun

TR2014/DG/04/A1-04/432

İş hayatımın çok yoğun olduğu bir dönemde sivil toplumla tanıştım. 
Yönetim kurulu üyesi olarak Samsun Turizmciler Derneği’nde 
görev yapmaya başladım. O dönem derneğimiz çeşitli kurumlarla 
birlikte yürütülen birkaç projeye ortak olmuştu. O günlerde, 
dernek olarak düzenlediğimiz bir festivalde bilgisayara ihtiyacımız 
oldu. Ortak olduğumuz bir projede kullanılan bir bilgisayarı proje 
ortağımızdan istedik. Olumsuz yanıt geldiğinde, ortaklık olmadan 
tek başımıza bir proje gerçekleştireceğiz diye kendime söz verdim. 
Bir süre yazdığımız projeler kabul edilmedi. 2018 yılında şeytanın 
bacağını kırdık ve tek başımıza proje yürüterek idare kapasitemizi 
ciddi anlamda geliştirdik. Bugün derneğimizin bir ofisi, kaliteli 
ekipmanları, eğitim gereçleri ve gerçekleştirilmesi beklenen 4 
adet projesi var.

Dilek Genç 
Samsun Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

- 30 dernek üyesi ve paydaş temsilcisine liderlik, 
sosyal medya, proje hazırlama ve stratejik 
düşünme eğitimleri verildi. 

- Turizm alanında faaliyet gösteren 150 şirket 
ile anket yapılarak ilde turizm alanında yaşanan 
sorunlar belirlendi. Bu çerçevede bir rapor 
hazırlanarak 500 adet basıldı. 

- 15’i kadın 30 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. 
- 30 katılımcı ile Turizm Sektöründe Girişimcilik 

Çalıştayı gerçekleştirildi. 
- KOSGEB desteği almış olan turizm işletmelerin 

durumlarının belirlenmesi için 100 şirket ile anket 
yapıldı ve bir araştırma raporu hazırlandı.

Facebook: samsunturizmcilerdernegi

www. samsunturizmcilerdernegi.org.tr

SAYILARLA PROJE
PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



8887

Proje, İstanbul’da azınlıklara 
ait kültürel mirasın korunmasını, 

kültürel hafızanın gelecek nesillere 
aktarılmasının desteklenmesini 

ve kültürlerarası diyaloğun 
güçlendirilmesini amaçladı.

Hatırla: Kadıköy’de Kültürel Çeşitlilik 

Uygulayan Kuruluş Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat 
Dostları Derneği (KADOS) 

Uygulama Bütçesi 63.742,04 Avro 

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/449

İnsanoğlu; tanımadığı, anlamadığı olaylardan ve insanlardan 
tarih boyunca korkmuştur. Hallacı Mansur, “İnsan anlamadığının 
düşmanıdır” der. Hz. Ali, “İnsanlar bilmedikleri şeylere düşmandır” 
der. Öyleyse bu düşmanlığı bitirmenin reçetesi  karşınızdakini/
ötekini anlamak, dinlemek ve tanımaktır diyebiliriz. Derneğimizin 
yürüttüğü projenin çıkış noktası bu anlayış olmuştur. Projemizle; 
Rum, Ermeni ve Yahudi asıllı olan vatandaşlarımızın birbirlerinin 
tanımalarını ve anlamalarını sağlamaya yönelik faaliyetler 
yürüttük. Belki de Rakel Dink ’in tarif ettiği “Karanlığı yaratan 
ortama”  bir mum dikmeyi başarmışızdır.

Mahmut Şişman
Proje Yöneticisi 

Twitter: kadosbks - /hatirlakadikoy

Facebook: kadosbks

Youtube: KADOS Bilim Kültür Sanat

www.kados.org.tr - www.hatirla-kadikoy.org

- “Kadıköy’de Rum Olmak”, “Kadıköy’de Ermeni 
Olmak”, “Kadıköy’de Yahudi Olmak”, “Kadıköy’de 
Birada Yaşamak” başlıkları altında 4 adet 
seminer gerçekleştirildi. 

- Bölgedeki Rum, Ermeni ve Yahudi varlığına 
yönelik farkındalığın artırılması için rehberler ve 
haritalar hazırlanarak 5000 adet basıldı. 

- 10 basın kuruluşunun (yerel, Ermeni, Rum ve 
Musevi) katılımıyla rehberin tanıtımına ilişkin bir 
basın toplantısı düzenlendi. 

- Yel Değirmeni - Moda ile Kadıköy hattında 
düzenlenen 6 adet kent turuna toplam 120 kişi 
katıldı. (Yunanistan, Ermenistan ve İsrail’den 
gelen STK temsilcileri; üniversite ve araştırma 
merkezi temsilcileri; 6 yerel ve azınlık okulundan 
öğrenciler, belediye ve kent konseyi temsilcileri, 
yerel halk)

SAYILARLA PROJE
PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



9089

Proje, Malatya Fotoğraf ve Sinema 
Sanatı Derneği (MAFSAD)’ın nitelikli 

üye sayısını artırmayı, Türkiye’deki 
fotoğrafçılık dernekleri arasında 

iletişim ve etkileşimi güçlendirmeyi ve 
fotoğrafçılığın görsel gücünü kullanarak 

sosyal sorunlara dikkat çekmeyi 
amaçladı. 

Gel Katıl Bize 

Uygulayan Kuruluş Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı 
Derneği (MAFSAD)

Uygulama Bütçesi 48.711,58 Avro

Uygulama Süresi 12 Ay

Uygulama Şehirleri Malatya, İstanbul, Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/465

MAFSAD’ın kurumsal kapasitesini geliştirmek, yerel yönetimlerle, 

kamu kurumlarıyla, STK’larla ve fotoğraf meraklılarıyla 

işbirliği  yapmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız projemiz 

kapsamında çok sayıda faaliyet yürüttük. Bu faaliyetlerle, amatör/

profesyonel fotoğraf sanatçılarını bir araya getirdik, ünlü fotoğraf 

sanatçılarını fotoğraf meraklıları ile buluşturduk, doğamızın 

korunmasını destekleyecek etkinlikler düzenlik. Böylelikle, 

fotoğraf sanatı ve sanatçılarını desteklerken derneğimizin de 

proje uygulama alanındaki tecrübelerini artırdık. Projemizin 

2019 yılına renk kattığını düşünüyoruz. Proje süresince bizden 

desteklerini esirgemeyen paydaşlarımıza, proje ekibine ve emeği 

geçen herkese sonsuz teşekkürler. 

Yılmaz Konuk
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) 
Başkan Yardımcısı 

- 30 STK’dan 50 kişinin katılımı ile “Fotoğrafçılık: 
Sorunlar, Üyeler, Dernekleşme, Kalite” isimli 
çalıştay gerçekleştirildi.

- 4 ünlü fotoğrafçı tarafından 4 seminer verildi. 
- 20 dezavantajlı gence 5 gün süresince 

fotoğrafçılık eğitimi verildi. 
- 190 katılımcı ile doğa ve müzelere gidilerek 

fotoğraf çekimleri yapıldı. 
- Doğanın ve suyun korunmasına yönelik farkındalık 

yürüyüşlerine ve bilgilendirme seminerlerine 
toplam 1000 öğrenci katıldı. 

- İstanbul, Ankara ve Köln’e teknik gezi 
düzenlendi. 

- Kursiyerlerin ve üyelerin fotoğraflarından oluşan 
(40 eser) bir sergi düzenlendi.

SAYILARLA PROJE

Twitter: MAFSAD44

Facebook: groups/mafsad44

Instagram: mafsad44

Youtube: MAFSAD

PROJE BİLGİLERİ

Röportajlar için QR kodu



Ortaklıklar ve 
Ağlar Hibe 
Programı

9291
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Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin 
Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı Kazanımları

Program kapsamında; 3 ilden 10 STK’ya; geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemek, kamu kurumları ve STK’lar 
arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve STK’ların kapasitelerini geliştirmek amacıyla 4,3 milyon avro destek verildi. 

         Kurulan 11 işbirliği ağına 2400’den fazla STK, 250’den fazla kamu kurumu, 100’den fazla özel sektör temsilcisi aktif
         olarak katıldı.

         Kamu kurumları ve STK’lar arasında 11 işbirliği protokolü imzalandı.

         Kamu-STK ortaklığında 250’den fazla etkinlik gerçekleştirildi.

         STK’lar tarafından 29 politika belgesi ve 3 yasa önerisi hazırlandı; 1 eylem planının izlemesi yapıldı.

         Gerçekleştirilen kapasite geliştirme eğitimlerine 350’den fazla STK’dan, 2700’den fazla STK temsilcisi katıldı.

         Sosyal medya üzerinden yürütülen 27 farkındalık kampanyası sonucunda 1500’e yakın STK’ya ulaşıldı,    
         9 milyondan fazla etkileşim sağlandı; yazılı ve görsel basında projelerle ilgili 7706 haber yayımladı.

         Projeler kapsamında 60 bin adetten fazla kitapçık, rehber, broşür gibi basılı materyaller hazırlandı.

         COVID-19 Pandemisi döneminde düzenlenen sosyal medya kampanyaları Türkiye ve Avrupa’da ilgiyle takip edildi.
         (#GeleceğeMesajımVar, #BizHepEvdeyiz, #EvdeyimOkuyorum)
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Proje daha demokratik bir yerel 
yönetişim için STK ve belediyeler 

arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve 
STK’ların yönetişim kapasitelerinin 

güçlendirilmesini hedefledi.

Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil 
Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi

Uygulayan Kuruluş Türkiye Ekonomik ve Sosyal 
Etüdler Vakfı (TESEV)

Uygulayıcı Ortaklar Şişli Belediyesi, Kent Konseyleri 
Derneği

Uygulama Bütçesi 427.824,00 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri
Adana, Ankara, Burdur, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, 
Sinop, Van, Yalova

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-03/062

Projemiz, Adana, Ankara (Yenimahalle), Burdur, Gaziantep, İstanbul 
(Maltepe), İzmir (Karşıyaka), Kars, Sinop, Van ve Yalova illerinde 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin 
katılımıyla uygulanmıştır. MoDeL Projesi’nin ilk aşamasında 
kamu-STK işbirliği önündeki engeller ve fırsatların incelendiği 
“Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin 
İş Birlikleri” isimli bir ulusal değerlendirme raporu hazırlanmıştır. 
Bu rapor için, 200 STK ile yapılmış kapsamlı bir ulusal anket,  AB 
ve uluslararası iyi yönetişim göstergeleri çerçevesinde proje illeri 
için hazırlanan yerel fark analizi incelemeleri ve ilgili paydaşların 
yer aldığı yerel yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir. 10 ilde 
düzenlenen yerel yuvarlak masa toplantılarına toplamda 250 
belediye ve STK temsilcisi katılmıştır. Raporun bulgu ve önerileri, 
17 Ocak 2020’de Ankara’da gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısı 
ile ilgili paydaşlarla paylaşılmıştır. Ardından, raporun işaret ettiği 
eksiklikler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları için kurumsal 
yönetişim ve kamu-STK işbirliğine yönelik kapasite geliştirici 
eğitimler hazırlanmıştır. Üçüncü aşamada, STK’lar ve belediyeler 
için etkili ve sürdürülebilir bir demokratik mekanizma olarak 
katılımcı bir dijital platform geliştirilmiştir. Stratejik Plan İzleme ve 
Katılım Aracı yani MoDeL belediye ve sivil toplum kuruluşlarına 
birlikte planlama, birlikte çalışma ve izleme ve değerlendirme 
olanakları sunmayı hedefleyen dijital bir platformdur. Araç, 
belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve 
performans programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt 
hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde 
sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç sivil toplum kuruluşlarına, 
belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan belediyeye 
iletme fırsatı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan 
belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve 
değerlendirmeyi, diğer yandan etkin işbirliklerine imkân vermeyi 
hedeflemektedir. 

Itır Akdoğan
Proje Direktörü

- 10 ilde düzenlenen yerel yuvarlak masa 

toplantılarına toplamda 250 belediye ve STK 

temsilcisi katıldı.

- “Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen 

Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri” isimli 1 ulusal 

değerlendirme raporu hazırlandı ve 3900 kişiye 

dağıtıldı.

-  Adana, Ankara, Burdur, Gaziantep, İstanbul, 

İzmir, Kars, Sinop, Van ve Yalova illerinden 

10’ar STK olmak üzere toplam 100 STK ve 

her belediyeden 5 kişi olmak üzere 50 belediye 

temsilcisi kamu-STK işbirliği konusunda kapasite 

geliştirme eğitimleri aldı.

-  STK ve belediyeler arasında daha şeffaf ve 

demokratik bir işbirliği için STK’ların demokratik 

katılımını kolaylaştıracak/sağlayacak 10 politika 

önerisi geliştirildi.

-  STK’lar ve belediyeler arasında etkin bir işbirliği ve 

katılımın sağlanması için dijital bir araç (platform) 

“Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı” 

oluşturuldu: www.kentekatilim.org

-  Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı’nın 

kullanılması için 10 ilden toplam 100 STK 

temsilcisi ile 50 belediye temsilcisine eğitim verildi.

-  Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı’nın 

kullanılması için kamu kurumları temsilcilerine 

yönelik 5 savunuculuk toplantısı yapıldı.

9695



www.kentekatilim.org Röportajlar için QR kodu

Twitter: TESEV2015 – MoDeL_CSPN

Facebook: tesev2015

“Belediye Kanunu 14. Madde, belediye kaynaklarının öncelik sırasına göre harcanması gerektiğini söylüyor, bu 
öncelik sırasını stratejik planlar oluşturuyor.

O bölgenin kalkınması, refahı yükselmiş bir belde olabilmesi için vatandaşların dinlenmesi ve mahalli ve müşterek 
nitelikteki ihtiyaçları ile öncelikleri çerçevesinde belediyelerimize tahsis edilen kaynakların harcanması gerekiyor. 

Bunu stratejik planlar ve performans programları ile sağlayabiliriz. 

TESEV tarafından yürütülen bu proje, bu amaca katkıda bulunacağından dijital aracı belediyelerimize en iyi 
şekilde iletmeye çalışacağız.

Doç. Dr. Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

“Eğitime gelmeden önce katılımcılık için dijital araç kullanımının ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım ama 
kent konseyinde yer alan derneğimiz adına eğitimlere katıldım. Sonuç inanılmazdı. Gerçekten belediyenin stratejik 

planını uygulama sürecini adım adım izleyebiliyorduk. Özellikle İzmir Depreminden sonra hepimiz belediyelerin 
stratejik planlarında afetle ilgili neler var diye baktık. Böylece aracın ne kadar da işlevsel olduğunu anlamış olduk. 
Ama hepsinden önemlisi dijital araç üzerinden işbirliği ve görüş önerebilme şansımız vardı. Belediye acaba bizimle 

çalışır mı, bu dijital araç anlatıldığı gibi mi diye düşünürken ilgili alanda dijital araç üzerinden işbirliği teklifimizi 
gönderdik ve heyecanla sonucu bekliyoruz. Bize böyle bir imkân sunduğu için projeyi hazırlayanlara gerçekten 

teşekkür ederiz.”

Alara Kaygısız, Katılımcı

Parmak Izlerimiz
.

***

***
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Proje, Türkiye’nin seçilen bölgelerinde 
okur-yazarlık ve okuma kültürünün 

desteklenmesi ve kitaplara erişim 
konularında çalışan STK’ların, politika 

ve karar alma süreçlerine aktif 
katılımları aracılığıyla gelişimlerinin 

desteklenmesini amaçladı.

Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY) 

Uygulayan Kuruluş Türkiye Yayıncılar ve Yayın 
Dağıtımcıları Birliği Derneği 

Uygulayıcı Ortaklar

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 
Türk Kütüphaneciler Derneği 
(TKD),  Kadıköy Belediyesi, 
Kingston Üniversitesi

Uygulama Bütçesi 553,491,36 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul, Ankara, Samsun, Adana

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

TR2014/DG/04/A1-03/096

Türkiye Yayıncılar Birliği Derneği’nin kuruluş amaçlarından biri 
de ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusunda 
çalışmalar yapmak, toplumu ve kamu otoritelerini bu konuda 
bilgilendirmek ve farkındalık yaratılmasını sağlamak. Okuma 
kültürünün yaygınlaştırılması gelişmiş toplumlarda uzun yıllar 
boyunca devletin, eğitim sisteminin, ailelerin ve toplumdaki tüm 
bireylerin ortak hedefi haline gelerek başarılıyor. Ülkemizde bu 
tür çalışmalar olsa da özellikle bu konuda çalışan sivil toplumun 
aynı çatı altında toplandığı ve tek bir hedef üzerinde çalıştığı 
bir birliktelik henüz yakalanmış değil. Biz de bu konuya bir 
ivme kazandırmak ve bir adım atmak için proje başvurusunda 
bulunmaya karar verdik. 

Proje süresince bir çok kişiye temas ettik. Kurduğumuz ağ 
neticesinde okuma kültürü konusunda çalışan sivil toplum 
örgütleri ve aktivistlerin bir çoğuna ulaşmayı başardık. Adana, 
İstanbul, Konya ve Ankara’da uyguladığımız 6 pilot projeyle 
çoğunluğu çocuk olmak üzere hedeflediğimizden de çok kişiye 
ulaştık. Kamu otoritelerine 10 kanun ve yönetmelik önerisinde 
bulunduk. Türkiye’de 8 sene boyunca yapılmamış olan “Türkiye 
Okuma Kültürü Araştırması 2019”u toplumun bilgisine sunmayı 
başardık. 

Ebru Şenol
Proje Koordinatörü 

-  Kurulan OKUYAY Platformu tarafından 

gerçekleştirilen 59 etkinlikten 2500 STK ve 

aktivist faydalandı.

-  Türkiye’de 8 yıldır yapılamamış olan Okuma 

Kültürü Araştırması yapıldı; araştırmaya ilişkin 

hazırlanan rapor 2000 adet basılarak dağıtıldı.

-  3 kitap fuarı ve 2 festivalde 1500 kişi OKUYAY 

standını ziyaret etti.

-  STK-kamu işbirliğini ve aktif vatandaşlığı 

destekleyen 47 toplantıya 1448 kişi katıldı.

-  Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için 6 pilot 

proje uygulandı, 9557 doğrudan ulaşım, yaklaşık 

50.000 de etkileşim (sosyal medya, online 

yayınlar) sağlandı.

- #EvdeyimOkuyorum kampanyasıyla 10 milyon 

kişiye ulaşıldı.

-  OKUYAY Platformunun sosyal medya 

hesaplarındaki erişim 6.200.000’den fazla, tekil 

kullanıcı erişimi ise 3.800.000’den fazla oldu.

-  Okuma kültürünü geliştirmek üzere 10 politika 

belgesi hazırlandı; kamu kurumları ve yerel 

yönetimlerle 2 işbirliği protokolü yapıldı.
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www.okuyayplatformu.com

Twitter: okuyayplatformu

Facebook: okuyayplatformu

Instagram: okuyayplatformu

Youtube: Türkiye Yayıncılar Birliği

“Okumak çok güzel bir duygu, bence herkes okumalı, okuyunca anlatmalı birbirine.”
Esmanur Ekinci, Süper Okur 11 Yaş

“Bu programa katılınca muhtemelen okumayı seveceklerdir. Ben de fazla sevmiyordum eskiden şimdi seviyorum. 
Değişik, meraklandırıcı kitaplar geliyor.” 

 Ebubekir Ekinci, Süper Okur 12 Yaş

“Ben zaten okumayı çok seviyordum. Bu programla da okuduğumun daha fazlası olmaya başladı. En azından 
süreklilik kazandım. Özellikle derslerime yansıdı, okuma alışkanlığı kazandığım için bilgim arttı. Kültürüm arttı.”

 Cumali Efe Gökçe - Süper Okur 12 Yaş

“Çocuklarımıza kazandırdığınız kitap sevgisi paha biçilemez bir emek, yüreğinize sağlık.”
Arzu Dağlı - Veli

‘‘Kütüphane Şehri Projesi’ne katıldım, Orada her gün farklı farklı etkinlikler yaptım,
Tabii biraz zorlandım, biraz da heyecanlandım, Öğretmenimin yardımıyla ben bu işi başardım. Yo yo :)’’

Şani, 2.sınıf öğrencisi

‘‘OKUYAY Platformu’nun aslında ülkemiz için okuma kültürü adına çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle 
uluslararası iyi örnekleri paylaşması, ulusal ölçekte yaptığı araştırmalarla okuma kültürünün durumunu tespit etmiş 
olması bizim bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalara girdi sağlayacaktır. Bu platforma dahil olmak okuma 

kültürü alanında yapılan çalışmaları takip etmemizi sağlayacak. Birbirimizin ihtiyaçlarını anlayıp ihtiyacımız olan 
çözümler konusunda fikirlerimizi paylaşmamızı sağlayacak. ‘‘

Merve Yavuzdemir, Kütüphanne 

‘‘OKUYAY Platformu Türkiye’deki okuma kültürünün farklı taraftarları ve paydaşlarını bir araya getiren özel bir proje.’’
Asya Çağlar, Kelime Yayınları

‘‘OKUYAY Platformu Türkiye’de yapılabilecek en iyi iş diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kitap okuyanları, çeşitli 
küçük kitap okuma gruplarını bir araya getirerek kitap okuma ilgisini teşvik etmek için kurulmuş mükemmel bir 

platform.’’
Şule Şahin, ODTÜ Mezunlar Derneği Edebiyat Kulübü

‘‘Çok güzel bir platform. Hem okuyacaksınız hem de etrafınızdaki insanlara aydınlık yayacaksınız. Bu platform ile sivil 
toplum kuruluşundaki insanlarla bir araya gelip çeşitli fikirleri ve okuma kültüründe yaptıkları etkinlikleri tanıyıp; 

kendi hayatımıza ve bulunduğumuz çevredeki insanlara bunu aktarıp bir kıvılcım da biz yakacağız. ‘‘
Birgül Çelik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Röportajlar için QR kodu
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“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu 
Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak (Daire) 

PROJE BİLGİLERİ SAYILARLA PROJE

Bugüne dek farklı ülkelerden sanatçıları İzmir’de misafir eden 
K2 Çağdaş Sanat Derneği, Türkiye’den sanatçıların yurt dışındaki 
çeşitli konuk sanatçı programlarına katılmasına da aracı oldu. 
Tüm bu tecrübeleri Türkiye’deki uygulamalara aktarma isteğiyle, 
proje ortaklarının da katkılarıyla, kısa süreli ve farklı coğrafyalara 
yayılan alışılmadık bir konuk sanatçı programı modeli öneren 
bu proje fikri ortaya çıktı. Bu projenin tüm paydaşlar -proje 
ortakları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, 
inisiyatifler, üniversiteler ve bu illerde yaşayanlar- arasında 
etkileşim, işbirliği, deneyim paylaşımı, ağ oluşturma, üretim 
ve araştırma için araç olması öngörüldü. Birer haftalık konuk 
sanatçı programları için Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop illerine dörder kez 
gidildi; tanıtım çalışmaları, keşif çalışmaları, konuk sanatçı 
programı, izleme-değerlendirmeler yapıldı. Projeye dahil olan 9 
yürütücü ve 28 katılımcı konuk sanatçının programa katıldıkları 
il ile ekolojik, kültürel ve sosyolojik etkileşim içine girmeleri 
üretim süreçlerine yansıdı. Güncel sanat pratikleri aracılığıyla 
oluşturulan ağ toplumsal etkileşim bağlamında sivil toplumun 
gelişmesinde önemli rol oynadı. Programlara katılan toplam 65 
sanatçının (9 ilden sanatçılarla birlikte), 13 il/ilçe belediyesinin, 
10 kamu kurumunun, 9 üniversitenin ve 59 STK/ inisiyatifin 
oluşturduğu sinerji neticesinde çok verimli sonuçlar elde edildi. 
Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen “Daire Konuk Sanatçı 
Programı Tanıtım Günleri ve Güncel Sanat Buluşması” etkinliği 
9 ilden kültür ve güncel sanat aktörlerini, kamu kurumu ve sivil 
toplum temsilcilerini İzmir’de buluşturdu. Projede yer alan konuk 
sanatçıların yanı sıra K2 ekibi, proje ortakları ve il temsilcilerinin 
fiziksel olarak veya uzaktan erişimle katılımıyla İzmir-Urla’da 
“Daire Deneyim Paylaşım Günleri” düzenlendi. Programların 
son aşamasını oluşturan bu faaliyet proje çıktılarının yanı sıra 
konuk sanatçı programlarının çevrim içi konuşmalar aracılığıyla 
değerlendirildiği bir platform da teşkil etti. 

Ayşegül Kurtel 
K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı

-  9 ilde 9 “Konuk Sanatçı” çalıştayı yapıldı; sanatçı, 

kamu kurumları ve STK’lara toplam 36 ziyaret 

gerçekleştirildi.

-  9 ilde çalışacak 9 program yürütücüsü sanatçı ile 

27 katılımcı sanatçı belirlendi.

-  9 ilde 7 gün süren birbirinden farklı 9 “Konuk 

Sanatçı Programı” düzenlendi.

-  STK, inisiyatifler, sanatçılar ve yerel yönetim 

temsilcilerini bir araya getiren dijital bir ağ 

oluşturuldu.

-  İzmir’de 10 gün süren ve 200 kişinin katıldığı 

uluslararası “Konuk Sanatçı Programı” 

gerçekleştirildi.

-  9 Belediye için sanatçılar ve yerel yönetimler 

arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çerçeve 

çizen 9 ayrı politika belgesi hazırlandı.

-  “Daire Çevrim içi” başlıklı sunum ve söyleşi serisinin 

kayıtları toplam 8.072 defa görüntülendi.

-  Sosyal medya hesapları üzerinden 200.000 erişim 

ve görüntülenme sağlandı.

TR2014/DG/04/A1-03/117

Proje Türkiye’de sanat alanında faaliyet 
gösteren kamu kurumları ve STK’ların 
güncel sanata ilişkin politika oluşturma 

ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını 
sağlamak amacıyla STK’lar arasındaki 

işbirliğini güçlendirerek sanat alanındaki 
kapasitelerini geliştirmeyi hedefledi.

Uygulayan Kuruluş K2 Çağdaş Sanat Derneği

Uygulayıcı Ortaklar

Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım 
ve Sanat Uygulamaları Derneği, 
Troya Kültür Derneği, SCCA – 
Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Bütçesi 529.060,00  Avro

Uygulama Süresi 20 Ay

Uygulama Şehirleri
Çanakkale, İzmir, Sinop, Mersin, 
Mardin, Hatay, Diyarbakır, 
Nevşehir, İstanbul
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www.daire.org.tr

Facebook: K2IZMIR

Instagram: k2izmir

Youtube: K2 Güncel Sanat Merkezi

“Açık çağrı sonucu belirlenen üç katılımcı konuk sanatçının yanı sıra Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Can Sümbül, İnsan ve Doğa Derneği aracılığıyla bizimle iletişim kurarak 

programımıza katıldı ve hayatında ilk kez çağdaş dans alanında bir çalışmayı deneyimleme fırsatı buldu. Kendi 
deyişiyle “hayatı değişen” Can, ilk sahne deneyimini çağdaş dans alanında çok önemli bir sanatçı olan Aydın Teker 

ile yaşamış oldu. “

Ayşegül Kurtel, K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı

“… Yüksek lisans tez sürecimde ortaya çıkan ve bir yıldır fiziksel olanaksızlıklar yüzünden bir türlü 
sonuçlandıramadığım “Metre” projemi sonuçlandırmama ve seyirci ile paylaşmama aracı olduğunuz için teşekkür 

ederim. Benim için ne kadar kıymetli olduğunu tahmin edemezsiniz. Lafı daha da uzatmadan, bu güzel projenin 
devamının da gelmesini, bizler gibi başkalarının da paylaşmalarını, faydalanmalarını ve tüm dünyada beraberce 
yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde sanat üretim, paylaşım ve heyecanının artarak devam etmesini dilerim. Yolunuz 

açık olsun, teşekkürler. Güneşli günler” 

Katılımcı

“Mustafa Zeren, Daire Konuk Sanatçı Programı’nın Modem Sanat Merkezi adına Diyarbakır il temsilciliğini 
üstlendiği gibi, aynı zamanda Diyarbakır şehrinden katılan yerel sanatçılarından biriydi. Hassas bir gençlik 
dönemi geçirmiş olan Mustafa, bizi oldukça büyük bir heyecanla karşılayan yerel sanatçı grubunun en aktif 

katılımcılarından biri olmasının yanı sıra her gün çalışma öncesinde projenin gerekli görünürlük malzemelerini 
bizimle birlikte kurup çalışma sonrasında zarar görmeyecek şekilde topluyordu. Çünkü her biri sahne sanatlarına 

dair uluslararası deneyim ve görgüye sahip dört kişilik konuk sanatçı grubunun ortaklaşa yürüttüğü atölye 
çalışmasına kalabalık bir grup yerel sanatçı eşlik ediyordu ve mekandaki düzeni sağlamak özel bir hassasiyet 

gerektiriyordu. 

Mordem Sanat Merkezi pandemi öncesinde Daire Konuk Sanatçı Programı dahil olmak üzere yoğun bir etkinlik 
programına ev sahipliği yapıyordu ve Mustafa hemen her bir etkinlikle yakından ilgileniyordu. Atölye çalışmamız 

kapsamında bir gün, her biri farklı mesleki deneyimlere sahip yerel katılımcıların bu deneyimlere ilişkin performatif 
bazı doğaçlamalar yapmaları söz konusu oldu. Çok zengin bir imgeselliği harekete geçiren bu çalışma kapsamında 
Mustafa büyük ölçekli bir iş makinası olan kepçeyi imgesel olarak kendi bedeninde sahneye taşıdı. Çalışma sonrası 

yapılan geri bildirimler sırasında Mustafa’nın Mordem Sanat Merkezi ile birlikte çalışmaya başlamadan önce 
kepçe operatörlüğü dahil pek çok başka iş yapmış olduğunu öğrendik. Bugün Diyarbakır konuk sanatçılarımızdan 
Fatih Gençkal ile birlikte ilk gösterimini Daire Deneyim Paylaşım Günleri kapsamında İzmir’de yaptıkları gösteriyi 

uluslararası bir düzleme taşımak üzere bir performans projesi yürütüyor.”   

Şafak Ersözlü, Daire Diyarbakır Konuk Sanatçı Programı Koordinatörü

“Küresel ölçekteki kahredici ayrıştırma ikliminde Daire Konuk Sanatçı Programı’nın birleştirici etkinliğinin parçası 
olmak beni gerçekten mutlu etti. Sanatı dışlayıcı elit bir eylem olarak değil, tersine müştereklerin alçakgönüllü 
ortaklığı olarak gören bu oluşumun sürdürülebilir olmasını diliyor ve davet için içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Murat Germen, Yürütücü Sanatçı, Daire Mersin Konuk Sanatçı Programı 

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

***

Röportajlar için QR kodu
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Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve
Savunuculuk Kapasitelerini Geliştirme

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak yoksulluk ve 
eşitsizliklerin var olmadığı bir toplumun ancak kadınların 
katılımıyla yaratılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle 1986’dan bu 
yana özellikle dar gelirli kadınların yerel kalkınmadaki liderliklerini 
ve katılımlarını güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 
dar gelirli kadınların yerel karar alma ve yönetim süreçlerine 
katılımlarının önemine inanıyoruz. Bunun için de kadınların kendi 
bilgi ve deneyimlerini inşa etmeleri, kendi belirledikleri ortak 
meseleler çevresinde bir araya gelmeleri, birbirleri ile güç birliği 
oluşturmaları ve yerel yönetimlerle diyalog ve işbirliği geliştirerek 
meselelerini karar alıcıların gündemine taşımaları için fırsatlar 
yaratılması gerektiğini düşünüyoruz.  

Bu projeyi de buradan hareketle geliştirdik. Türkiye’nin faklı 
bölgelerinde bulunan 5 ilde yerel kadın kuruluşlarının kadınları 
örgütleme kapasitelerini ve karar alma süreçlerine katılımlarını 
artırmayı, aynı zamanda bu alanlarda benzerleri ile bilgi ve 
deneyim paylaşmalarını sağlayarak yerelden küresele iletişim 
ağlarını ve etki alanlarını güçlendirmeyi hedefledik. 

Bunların yanı sıra bu proje ile 2000’li yılların başından beri öncülük 
ettiğimiz kadın kooperatifleri hareketinin etki ve etkileşim alanını 
genişletmeyi ve üyesi olduğumuz uluslararası ağları mobilize 
etmeyi de amaçladık.

Bahar Yalçın
Proje Koordinatörü

-  Kadınların sivil topluma katılımının seviyesini 

ölçmek amacıyla 5 ilden 1000 kadınla bir anket 

yapıldı ve sonuçları içeren rapordan. 600 adet 

basılarak dağıtıldı. 

- 5 ilde toplam 57 toplum temelli yerel kadın 

kuruluşu ile derinlemesine görüşmeler yapılıp 

raporlandı.

-  5 ilde yerel kadın STK’larına yönelik 

gerçekleştirilen kapasite geliştirme eğitimlerine 

61 farklı kadın kuruluşundan ve 23 farklı kamu 

kurumundan toplam 185 kadın katıldı.

- İstanbul ve İzmir’de 43 kadın kuruluşu ile 

savunuculuk eylem planı geliştirmek üzere 

atölyeler gerçekleştirildi.

-  Dünyanın farklı noktalarındaki STK’lardan 600 

kadın düzenlenen 3 çevrim içi deneyim paylaşım 

toplantısında buluştu.

-  4 ilde yerel yönetimlerin 5 yıllık stratejik plan 

yapma süreçlerine yerel kuruluşlardan ve kamu 

kurumlarından 151 kadının katılımı sağlandı.

-  Yerel yönetimlerde cinsiyet duyarlı politikaların 

geliştirilmesi için 5 ilde toplam 125 kişinin (STK-

kamu-belediye) katıldığı 5 çalıştay yapıldı.

-  Oluşturulan 3 ağa 25 STK ve 8 kamu kurumu 

katıldı.

-  Yerel yönetimlerle 5 işbirliği protokolü imzalandı.

-  Cinsiyete duyarlı politikaların geliştirilmesi için 7 

politika belgesi hazırlandı.

-  100 kadının katılımı ile pandemi sürecinde 

kadın kuruluşlarının nasıl etkilendiğinin ve kadın 

kuruluşlarının bu süreçte edindiği tecrübelerin 

paylaşıldığı “Pandemiden Sonra Hayatı Nasıl İnşa 

Edeceğiz?” başlıklı 3 Yuvarlak Masa toplantısı 

düzenlendi.

Uygulayan Kuruluş Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı (KEDV)

Uygulayıcı Ortaklar
Oxfam Novib (Hollanda) , Kalkın-
ma Analitiği Araştırma ve Eğitim 
Derneği, Karesi Belediyesi

Uygulama Bütçesi 528.794,00 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir

TR2014/DG/04/A1-03/131

Proje toplum temelli yerel 
kuruluşlarda kadınların katılımı 
ve temsilini geliştirerek karar 

mekanizmaları üzerindeki etkisini 
artırmayı amaçladı.
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www.kedv.org.tr

Twitter: KedvTurkiye

Facebook: kadinemeginidegerlendirmevakfi

Instagram: kedv.org.tr

Youtube: KEDV Türkiye

Linkedln: /company/kedv

“Gelişerek büyümek bizleri çok mutlu ediyor.”  

İlknur Kahvecioğlu, Eskişehir Kadın El Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği

“Eğitimler ve toplantılar bana çok iyi hissettirdi, lider kadınların bir arada olması bana güç verdi.” 

Maalem Abdulrazzak, KEDV Gaziantep Mahalle Lideri, Liderlik Eğitimi Eğitmeni

“Savunuculuk, liderlik, iletişim gibi birçok öğretici ve önemli konularda eğitimler aldık. Özellikle iletişimde doğru 
yöntem teknikleri kullanmak açısından dernek olarak eğitimlerin olumlu sonuçlandığının kanaatindeyiz. Bunu henüz 

eğitimdeyken tecrübe ettik. Dernek olarak o dönemde mekânsal bir sorunla ilgili yerel yönetimden bazı taleplerimiz 
vardı. Eğitimin 3. gününde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ziyarete gittik. Ziyarette, eğitimden 

edindiğimiz tecrübeleri kullandık. Hangi birimlerle kimlerin görüşmesi gerektiğine, birimler arası yazışmaların nasıl 
yapılacağına, hitap şekillerine, talepler konusunun tek taraflı bakış açısıyla değil, birlikte ne yapabiliriz anlayışı ile işbirliği 

perspektifiyle oluşmasına önem gösterdik. Fen İşleri Daire Başkanı ekip yönlendirdi, keşif yapıldı, gerekli malzemeler 
gönderildi, talebimiz projelendirildi böylelikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir proje gerçekleştirmeye başladık. 

Sonuç bizim açımızdan olumlu oldu. Ve bu olumlu geri bildirimi eğitimde diğer kuruluş temsilcileriyle paylaştık.” 

Serpil Güvenç, Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

Röportajlar için QR kodu
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Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi 

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

Proje ile; Türkiye Otizm Meclisi (TOM) ve otizm alanında çalışan 
STK’ların savunuculuk ve kurumsal kapasitesini güçlendirerek 
Ulusal Otizm Eylem Planı’nın izlenmesini, STK’ların ve kamu 
kurumlarının işbirliğini ve iletişimini artırmayı amaçladık. 
Projemizde ailelerin, otizm alanında çalışan STK’lara harita 
üzerinden ulaşabilecekleri ve adreslerini görebilecekleri bir web 
sayfası kurduk (www.otizmturkiye.org). Biz alanda projemiz 
kapsamında yapacağımız kapasite geliştirme eğitimleri ve 
koçlukla Türkiye Otizm Meclisi’ndeki üye STK’lara ulaşmayı 
hedeflemiştik. Ve bu hedefimizi de özellikle hukuk, savunuculuk, 
iletişim ve kaynak geliştirme konularında gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyoruz. Bunun dışında; “İzleme nasıl yapılır?” ve “İzleme 
mekanizması nasıl kullanılır?“ konularında çevrim içi eğitimler 
yaptık ve sonrasında bir “İzleme Pilot Raporu” hazırladık.
Projemizde başarı yakaladığımız bir diğer konu da “Ulusal Otizm 
Eylem Planının” önemini, farkındalığını ve hayata geçirildiğinde 
otizmlilerin neler yapabileceğini gösteren kampanyalarımızdı. 
Son kampanyamızda (#HayataGeçsin) kullandığımız video FOX 
TV sabah haberlerinde yer aldı. Videomuzda, ilk kez başrolünde 
otizmli bir bireyin konu alındığı “Mucize Doktor” dizisindeki 
Adil Hoca rolündeki Reha Özcan yer aldı. Video için Reha 
Özcan’ı özellikle seçmemizin nedeni dizide otizmli bir doktoru 
cesaretlendiren ve onu güçlendiren kişi olmasıydı. Onların da 
neler başarabileceğini neler yapabileceğini göstermek için bu 
yüzü kullanmak istedik.  Ulusal Otizm Eylem Planı bütün otizmli 
çocuklar için bir Adil Hoca aslında...

N. Seda Öztürk
Proje Koordinatörü 

-  Türkiye Otizm Meclisi (TOM) üyesi sivil toplum 

kuruluşlarının kapasitesini güçlendirmek için 

İstanbul ve Konya’da verilen 4 günlük eğitimlere 

61 STK katıldı.

-  Savunuculuk konusunda 165 STK üyesine 

mentorluk desteği verildi.

-  1 Ulusal Otizm Eylem Planı İzleme Raporu 

hazırlandı.

-  Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına 

katılarak 1 yasa hazırlığı sürecine aktif olarak 

katılım sağlandı.

-  1 portal ve TOM üyesi 30 STK’nın web sitesi 

hazırlandı.

-  3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 

#AslındaOtizmliler etiketi ile 2019’da Ulusal 

Otizm Eylem Planı Kampanyası ile 4.115.335 

kişiye erişildi. 

- #HayataGeçse ve #BizHepEvdeyiz kampanyaları 

ile 13.665.234 kişiye erişildi ve 34.337 etkileşim 

sağlandı.

TR2014/DG/04/A1-03/135

Proje ile otizmle ilgili çalışan sivil toplum 
kuruluşlarının kaynak geliştirme, savunuculuk, 

hukuksal ve iletişim kapasitelerinin 
artırılması, Ulusal Otizm Eylem Planı 

(UOEP) kapsamında kamu yetkilileri ile 
somut diyaloğun güçlendirilmesi ve UOEP 
için sürdürülebilir bir izleme mekanizması 

oluşturulması amaçlandı.

Uygulayan Kuruluş Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı 
ve Eğitim Vakfı

Uygulayıcı Ortaklar Otizm Dernekleri Federasyonu, 
Anadolu Otizm Federasyonu, 
Otizm Federasyonu, Otizm ve 
Engelli Dernekleri Federasyonu, 
Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri 
Yardımlaşma Derneği, Rize 
Otizmle Mücadele ve Eğitim 
Derneği, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı, Anadolu Otizm 
Eğitim ve Mücadele Geydirici 
Vakfı, Özel Gereksinimli Bireyleri 
Destekleme Derneği

Uygulama Bütçesi 367.913,08 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul, İzmir, Ankara, Konya

112111



Twitter: tohumotizm

Facebook: tohumotizm

Instagram: tohumotizm

Youtube:  TohumOtizmVakfi

“Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi, Türkiye Otizm Meclisi üyelerinin kapasitelerinin güçlenmesi için 
geliştirilmişti. Bizler otizm alanında çalışan STK’lar olarak hak savunuculuğu yapmak ve otizmli çocuklarımızın neler 
başarabileceğini duyurmak için yola çıktık. Ulusal Otizm Eylem Planı’nın (UOEP) duyurulması ve izlenmesi en büyük 

hedefimizdi. Projemiz ile çok güzel kampanyalara imza attık. Artık bir üyemiz veya görüştüğümüz bir kurum temsilcisi 
UOEP nedir diye sorduğunda videoları izletebiliyoruz. Raporumuzu gösterebiliyoruz. Elimizdeki bu somut çıktılar bu 

projenin en önemli kazanımı oldu.”

Katılımcı

“Bu proje sayesinde savunuculuk, iletişim, hukuk ve kaynak geliştirme konularında eğitimlere katıldım ve koçluk 
desteği aldım. Bu süreçlerde daha önce uygulamadığım ve zorlandığım pek çok konu hakkında bilgi sahibi oldum. 

Basın bülteni yazmaktan tutun da izlemenin ne olduğuna kadar pek çok yeni şey öğrendim. Ayrıca, proje web sayfası 
olan otizmturkiye.org’dan da bu bilgilere ve eğitim bilgi notlarına istediğim zaman erişebiliyorum. Çevrim içi yapılan 

toplantılara önceden ön yargım vardı. Ancak son 1 yıldır yürütülen çalışmaların pek çoğu çevrim içi yapılınca, o 
konuda da bilgim ve becerim arttı. Türkiye’nin farklı illerindeki aileler olarak daha sık bir araya gelebileceğimiz bir şeyi 

de keşfetmiş olduk. Bu toplantılarda federasyon başkanlarımdan, diğer STK yöneticilerinden ve üyelerinden çok şey 
öğrendim. Büyük bir ailenin parçası olduğumuzu bir kez daha anladım.”

Katılımcı 

 “Bu proje gerçekten bana çok farklı alanlarda katkı sağladı ve farkındalığımı artırdı. Özellikle projenin web 
sitesindeki eğitim modüllerinden çok faydalandım: savunuculuk, girişimcilik, iletişim…. Otizmli çocuklara nasıl bir 
eğitim ve teknikle bağımsızlık kazandırılabileceğini öğrendim. Ulusal eylem planının uygulanarak; çocukların eşit 

şartlarda, bağımsız bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için eğitim almalarını, haklarını almalarını, ailelerinin 
çocuklarının farkında olmasını istiyorum. Otizmli çocuklar için ben buradayım!”

Katılımcı 

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

www.otizmturkiye.org

Röportajlar için QR kodu
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İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı  

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) olarak 18 yıldır 
kadının girişimcilikte, sosyal hayatta ve politikada güçlenmesi, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle çalışıyoruz. 
Süreç içerisinde toplumda kadın girişimciliğini güçlendirme 
misyonunu çok daha etkin hale getirmek için yeni bir çıkışa 
ihtiyaç olduğunu gördük. Yaptığımız çalışmalar, kadın girişimciliği 
hareketinin belli bir olgunluğa ulaştığını, ancak daha hızlı ve somut 
ilerlemeler sağlamak için kadın girişimcilerin ve kadın girişimciliği 
temalı sivil toplum örgütleri arasında bir diyalog ve işbirliği ortamı 
oluşturulmasının gerekli olduğunu göstermekteydi. Bu tespit, 
KAGİDER olarak bir şeyler yapmamız gerektiği hissini daima 
canlı tuttu. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmaları AB ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından desteklenen KAİSDER ve BUİKAD ile 
birlikte yürütmek üzere “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projemiz 
kapsamına taşıyarak, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimizin gerçekleştirilmesi 
yolunda tarihi bir dönüm noktası olacağı inancı ile yola çıktık. 
Başladığımız noktada Güneydoğu Bölgemizden bir derneğin 
temsilcisi hayatım boyunca unutamayacağım bir değerlendirme 
yaparak şöyle demişti; “Siz ne projesinden bahsediyorsunuz? 
Bölgemizde kadın olarak doğmak bile bir girişimciliktir.” Bugün 
geldiğimiz noktada ise, bu bakış ve hissiyatın azaldığını, kadın 
girişimcilerin dayanışma halinde güç birliği oluşturduklarını 
görüyoruz. Girişimci kadın STK’larının, kamu ve özel sektörün mal 
ve hizmet satın almak için düzenlediği ihalelere, gerekli bilgilere 
ve pazarlara ulaşabilmeleri için www.ticaretinkadinlari.com 
portalını oluşturduk. Tüm Türkiye’de kadın girişimci derneklerinin 
iletişim ağını oluşturarak hayata geçirdiğimiz bu portal kadın 
girişimciliğini destekleyen en önemli faktör olmuştur. Kamu ve 
özel sektörün işlerinde, liyakat ve yeterlilikleri bulunan kadın 
girişimcilerin rekabette eşit biçimde yer almasını, tanınmasını 
sağlayacak ve/veya teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılması 
için hazırladığımız yasa önerisinin karara bağlanması kadın 
girişimcilerin önüne ışık tutacaktır. Vizyonumuz Türkiye’de kadın 
girişimciliğini sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz parçası olarak 
kurumsallaştırmak ve iş dünyasında mutlak eşitliği sağlamaktır. 
Bugün, bu inanç ve kararlılıkla hazırladığımız projemizin Avrupa 
Birliği ve devletimiz tarafından aynı inançla desteklenmesinden 
mutluluk duyuyoruz.

Emine Erdem, KAGİDER Başkanı 

-  Kadın girişimci dernekleri ve kadın girişimcilerden 

oluşan ağa 1.125 kadın girişimci ve 224 dernek 

katıldı.

-  İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi ile 

güçlendirilen www.ticaretinkadinlari.com web 

platformu, Türkiye’deki tüm girişimci kadın 

STK’lar için kadınların kamu ve özel sektörün mal 

ve hizmet satın almak için düzenlediği ihalelerde 

başarılı olabilmeleri, gerekli bilgilere ve ilgili 

pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü bir araç haline 

geldi.

-  Türkiye’nin 8 ilinde (Gaziantep, Samsun, İzmir, 

Antalya, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Van) 390 

kadın girişimci ile istişare toplantıları yapıldı; 

yerelde 15 kamu kurumu ziyareti gerçekleştirildi.

-  81 yazılı basın, 6 TV kanalı, 477 çevrim içi 

paylaşım aracılığı ile 564 haber ve 12 basın bülteni 

yayımlandı. Yapılan haberler ile 2.705.593 kişiye 

erişim sağlandı.

-  1000 adet “Kadın Girişimciliği İyi Örnekler” 

kitabı ve 300 adet “Kamu İhalelerinde Kadın 

Girişimciler” rehberi basılarak dağıtıldı.

-  Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak 

ihalelere daha fazla kadın girişimcinin davet 

edilmesini sağlayacak 1 yasa önerisi hazırlandı.

-  32 eğitim modülü KAGİDER Pusula’ya eklendi 

ve ağa üye olan STK’ların erişimine açıldı.

TR2014/DG/04/A1-03/209

Proje kadınların iş piyasasında daha etkin rol 
almaları, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi 

amacıyla İş Kadınları İletişim Ağı kurulmasını 
ve Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak 

olan ihalelere daha fazla kadın girişimcinin 
davet edilmesini sağlamak amacıyla gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için bir 
yasa önerisi hazırlamayı ve bu konuda bir 

farkındalık kampanyası düzenlemeyi amaçladı.  

Uygulayan Kuruluş Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 
(KAGİDER)

Uygulayıcı Ortaklar
Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği 
(KAİSDER), Bursa İş Kadınları ve 
Yöneticileri Derneği (BUİKAD)

Uygulama Bütçesi 517.822,22   Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul, Ankara, Bursa 
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www.kagider.org
www.ticaretinkadinlari.com

Twitter: kagider

Facebook:turkiyekadingirisimcileridernegi

Instagram: kagider_

Youtube:  Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Etkinliklere katılanlardan alınan geri dönüşler:

“Kadın tedarikçilerin mutlaka ek önlemlerle desteklenmeleri gerekiyor. Şartlarımız eşit değil. Karar 
mekanizmalarında da kadınların eksik oluşu bir dezavantaj. Bizi oralarda savunacak kadınların olması gerekiyor. 

Bu nedenle yapılan projeyi çok kıymetli buluyoruz” 

“Yereldeki kadın tedarikçilerin haritalanmasına ve tanışma ağları oluşturulmasına ihtiyacımız vardı. Yenilenen web 
sitemiz bizim için çok iyi oldu. Geçen hafta göndereceğim ürünle ilgili lojistiği yine bir kadın girişimciden sağladım. 

Onu web sitemizden buldum… Birlikte oldukça daha da güçleniyoruz!”

“Sahibi olduğum firma bulunduğum yerde neredeyse sektörün en iyisi… Ama yerel yönetimler ve kamunun açtığı 
hiçbir ihaleye davet almıyoruz. Neden? Sadece kadın girişimci olduğumuz için mi? Buradan baktığımda hazırlanan 

yasa önerisine girişimci olsun olmasın bütün kadınların istisnasız destek olması gerekiyor ki bu ayrımcılığı 
engelleyelim. Proje çok önemli bir adım attı; bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız”.

“Katıldığım her toplantıda ne kadar yürekli ve güçlü olduğumuzu bir kez daha gördüm. Bu nedenle projeyi 
gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum. Proje sırasında elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemeli, onları bir adım 

öteye taşımak için birlikte çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz.

“Ticaretin Kadınları… Kendi kendime yüzlerce kez bu kelimeleri tekrarladım. Siteye baktım. Kendim gibi yüzlerce 
kadın girişimci gördüm. Sonra gözlerimi kapatıp hazırlanan yasa tasarısının gerçekleşeceğini düşledim. Hayır! 

Artık düşlemiyorum! Bu proje ile yıllardır hayalini kurduğumuz yasanın karara bağlanması için önemli bir adım 
attığımıza inanıyorum. Bu başarı hepimizin emeği olan Kadın İletişim Ağı’nın en büyük gururu olacaktır.”

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

***

***

Röportajlar için QR kodu
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AB İzleme Ağı 

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

Bu program kapsamında pandeminin getirdiği tüm belirsizliklere 
rağmen projemizde çok önemli kazanımlar elde ettik. Geldiğimiz 
noktanın aslında Türkiye’de AB desteklerinin somut bir örneği 
olduğunu düşünüyorum.

Yolculuğumuz ilk başta teknik bir ziyaretle başlayan bir proje 
fikriydi. Daha sonra TACSO desteği ile konsept haline dönüştü. Ve 
sonunda, AB Başkanlığının yürüttüğü “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı” ile somutlaşan bir noktaya ulaştı. Bu açıdan hem AB 
desteklerinin çeşitliliğini hem de etkinliğini gösteren önemli bir 
proje olduğunu düşünüyorum. 

Biz AB projelerinin Türkiye’de sosyal etki anlamında önemli bir 
yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda bu projelerin 
izlenmesi ve ön plana çıkarılmasıyla ilgili önemli bir rehber 
hazırlayarak araştırmalar yaptık. Özellikle son dönemlerde 
AB müzakerelerindeki hız kaybına rağmen mali yardımların 
programlanması ve sektörel komiteler gibi süreçlerde sivil 
toplumun hala söz sahibi olabileceğine ve çeşitli faaliyetler 
vesilesiyle de sivil toplumun bu süreçlere katkı sağlayabileceği 
imkânların var olduğuna inanıyoruz.  Ve bu katkının aslında 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da önemli bir perspektif 
sunduğu kanaatindeyiz.

”İzlem” diye somutlaştırdığımız AB İzleme Ağı Projemizin sivil 
toplum ve kamu ortaklığının pekiştirilmesinde de önemli bir rolü 
olduğunu düşünüyoruz.

Proje sürecinde İzlem Platformu kuruldu. STK’lar için “Sosyal Etki 
İzleme Rehberi” hazırlandı. Paydaş toplantıları, çalıştaylar, izleme 
çalışmaları ve kapasite geliştirme eğitimleri yapıldı. Bu süreçte 
bize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Emre Gür
Türkiye Avrupa Vakfı Genel Sekreteri

-  AB İzleme Ağı’nın dijital kanadı olan ve 1000 üyeli 

İzlem Platformu kuruldu.

-  Sivil toplum faydalanması amacıyla 1 “Sosyal Etki 

İzleme Rehberi” geliştirildi.

-  1000 STK’nın katılımıyla anket yapılarak Katılım 

Öncesi Yardım Aracı (IPA) ikinci dönemi sivil 

toplum alt sektörüne yönelik 1 sosyal etki 

çalışması yapıldı.

-  Çevre ve iklim, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet 

eşitliği gibi tematik alanlarda faaliyetler yürüten 

STK’ların izleme kapasitelerini geliştirmek 

üzere proje ve/veya programlarının sosyal etki 

değerlendirmeleri kapsamında Mikro Proje Teknik 

Desteği verildi.

-  Mikro Proje Teknik Desteği kapsamında ile 6 

STK’nın izleme raporları hazırlandı.

-  Çalıştaylar ve paydaş ziyaretleri sonucunda 158 

STK ve 35 kamu kurumu temsilcisi ile görüşüldü.

-  4 Sosyal Etki İzleme Eğitimi ve 6 AB 

Okuryazarlığı Eğitimi olmak üzere toplam 10 

çevrim içi eğitime 450 kişi, kurum temsilcisi ve 

aktivist katıldı.

TR2014/DG/04/A1-03/216

Proje dezavantajlı gruplara ilişkin hak 
temelli konular ile Türkiye’nin AB üyeliği 
süreçleri üzerine çalışan STK’ları sürece 
dâhil ederek Avrupa Birliği İzleme Ağı’nı 
(EUMN) genişletmeyi hedefledi. Proje 
aynı zamanda Türkiye’nin AB’ye katılım 

sürecinin sivil gözetimini sağlamak amacıyla 
AB programlarının ve mali yardımlarının 

hak temelli bir yaklaşımla izlenmesi ve analiz 
edilmesi için yöntemler ve araçlar oluşturmayı 

amaçladı.

Uygulayan Kuruluş Türkiye Avrupa Vakfı (TAV)

Uygulayıcı Ortaklar Yaşama Dair Vakıf (YADA), İktisadi 
Kalkınma Vakfı (İKV)

Uygulama Bütçesi 494.912,32 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, 
Diyarbakır
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www.izlem.org.tr

Twitter:ABizleme

Facebook:ABizleme

Instagram: abizleme

Youtube: Türkiye Avrupa Vakfı

“Mikro Teknik Destek Projesi ile toplumsal cinsiyet alanında izleme yaparak raporlaştırma becerisi kazandık. Rapor 
yazarken tematik alanlarımızda çalışmalar yapan oluşumları inceledik ve bu inceleme sırasında bu oluşumların 

eksikliklerini ve başarılarını görmüş olduk. Hatta SistersLab olarak biz kendi eksiklerimizi de görebildik ve eksikliklerin 
kapatılması için çeşitli öneriler de geliştirebildik.

Hibe programlarına başvuru sürecinde ihtiyacımız olacak mantıksal çerçeveyi yine İzlem’den aldığımız teknik destek 
ile hazırladık. Böylece projemizi daha açıklanabilir ve değerlendirilebilir hale getirdik. Ağustos ayından bu yana 

verdikleri destek için İzlem projesine ve proje ekibine çok teşekkür ederiz.”

SistersLab

Avrupa Vakfı Mikro Proje Desteği kapsamında almış olduğumuz AB okuryazarlığı desteği ile proje sunumlarının dikkat 
edilecek teknik konuları üzerinde çalıştık. Bu çalışmalar neticesinde proje yazma teknikleri, fon veren kuruluşlar ve bu 
kuruluşların dikkat ettiği temel kuralları ve de genel olarak mantıksal çerçeve konusunda çok yararlı bir destek aldık.

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği

Avrupa Birliği İzleme Ağı’na çevre tematik alanından katılarak Mikro Proje Teknik Desteği aldık. Bu teknik destek 
çerçevesinde ilk olarak bazı eğitimler aldık. Bu eğitimler sonucunda da hem Avrupa Birliği süreciyle ilgili hem de 
izleme çalışmalarıyla ilgili belirli bir bilgi birikimi elde ettik. Daha sonra sosyoloji ve çevre alanlarını bir arada ele 

alarak tüketim, tüketim kültürü ve ambalaj atıkları konularında bir izleme değerlendirme çalışması yaptık. Bu 
çalışmalar sonucunda da belli bir çıktı elde ettik. Ve alanla ilgili önemli bir çalışma yapmış olduk. 

Bu nedenle Avrupa Birliği İzleme Ağı’na teşekkür ediyoruz. 

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

Röportajlar için QR kodu
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Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru  

PROJE BİLGİLERİ SAYILARLA PROJE

Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru Projesi, kamu, sivil toplum ve 
medya sektörlerini bir araya getirerek, Suriyeli mültecilere yönelik 
ayrımcılığa ve ayrımcı söyleme dair farkındalık yaratmayı ve insan 
hakları odaklı yeni bir dil kurulmasını hedefliyor.

Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı söylem ve nefret söylemi, 
ayrımcılığın normalleşmesine ve şiddetlenmesine yol açıyor. 
Herkes için beraber yaşamayı zorlaştırıyor. Bu nedenle, Yeni 
Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru projesi ile insan hakları odaklı, 
kapsayıcı ve çoğulcu bir söylemin önemini vurguluyoruz.

Projenin en başlıca faaliyeti, mülteci nüfusunun yoğun olduğu 
Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul illerinde mültecilerle temas eden 
kamu, medya ve sivil toplum çalışanlarına yönelik bir yaygın 
eğitim modülünün geliştirilmesi ve uygulanması oldu. 
     
Bu projeye başladığımızda, toplumdaki kutuplaştırıcı söylemin 
şiddetinin fark edilmesine yardımcı olmasını umuyorduk. Bugün 
projenin sonuna geldiğimizde, eğitimlerimize katılan medya, 
sivil toplum ve kamu çalışanlarından aldığımız geri dönüşlere 
baktığımızda bu hedefin bir parçası olduğumuza inanıyoruz. 
Nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelenin uzun ve engebeli 
bir yol olduğunu biliyoruz ancak bu eğitimlerle özellikle birebir 
mültecilerle faaliyet yürüten çalışanlara insan hakları odaklı yeni 
bir söylem üretebilmek için bir araç sunuyoruz.

Ezgi Kan
Proje Koordinatörü

- Avrupa ve Türkiye’den gazeteciler ve medya 

uzmanlarının katılımıyla ayrımcılık ve ayrımcı 

söylem konusunda 6 çevrim içi uluslararası panel 

düzenlendi; 10 binden fazla izleme oldu.

- Nefret söylemiyle mücadelede ve insan hakları 

eğitiminde çevrim içi araçlar ve yöntemlere 

dair atölyeler yapıldı; bu konu ile ilgili olarak kamu 

kurumları ve STK’lara 36 ziyaret gerçekleştirildi.

- Mülteci nüfusunun yoğun olduğu 3 ilde (Hatay, 

İstanbul, Şanlıurfa) mültecilerle temas eden 

kamu kurumu, medya kuruluşları ve STK 

çalışanlarına yönelik yüz yüze ve çevrim içi olarak 

uygulanabilecek 1 yaygın eğitim modülü geliştirildi.

-  Medya kuruluşları, kamu kurumları ve STK’lardan 

24 kişi ayrımcılıkla mücadele eğitici eğitimi aldı.

-  Ayrımcılıkla Mücadele Eğitiminin yaygınlaştırılması 

sonucunda 240 kişiye ulaşıldı.

- Yüz yüze ve çevrim içi eğimlerde kullanılmak 

üzere 2 ayrı  ‘Yeni Bir Söylem’ eğitim kitapçığı 

hazırlandı.

- Paneller, webinarlar ve eğitimlerin sosyal 

medyada yapılan duyurularının toplam erişim sayısı 

130.000’den fazla oldu.
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Proje Türkiye’deki Suriyeli mültecilere 
yönelik ayrımcılık ve ayrımcı söylem 

konusunda toplumsal farkındalığı 
artırmak için insan haklarına ve 

farklılıklara saygılı yeni bir dil ve söylemi 
teşvik etmek için kamu sektörü, 

STK’lar ve medya arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesini amaçladı.

Uygulayan Kuruluş Hrant Dink Vakfı

Uygulayıcı Ortaklar
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hayata 
Destek Derneği, Sabancı 
Üniversitesi

Uygulama Bütçesi 278.488,90 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul
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www.hrantdink.org

Twitter: HrantDinkVakfi

Facebook: hrantdinkfoundation

Instagram: hrantdinkfoundation

Youtube: Hrant Dink Vakfı / Hrant Dink Foundation

Etkinliklere katılanlardan alınan geri dönüşler: 

“Öğrendiğim kavramların hayatıma ve çevreme olumlu bir bakış açısı yansıttığını düşünüyorum. Bazı şeyleri 
sorgulamadan araştırmadan belli yargılara varmamayı edindim.”

“Hikayenin sahiplerine/öznelerine söz hakkı vermenin önemini daha çok kavradım. Ayrımcılıkla mücadelede 
zannettiğim kadar güçsüz ve araçsız olmadığımızı fark ettim.”

“Günlük hayatımda, özellikle mesleğimde bu eğitimin etkisi olacaktır. Bazı insanlar için sıradan bir şekilde kurulan 
cümleler diğer bazı insanların hayatını tamamen olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Haberlerimde kullandığım her 

cümleyi, her kelimeyi daha önce iki kez düşünüyordum bundan böyle daha fazla düşüneceğim.” 

“Öncelikle haberleri kelimesi kelimesine incelediğimizde kötü niyetle yazılmamış olsa bile aslında detaylarda ne 
kadar ayrımcı ya da nefret söylemlerinin yer aldığını fark ettim. Bir haberi okurken ne şekilde incelemem gerektiğini 
ve yazarken en ufak bir detayda bile ayrımcılık yapabileceğimi o yüzden bundan kaçınmam gerektiğini öğrendim. 

Yazacağım yazılarda daha da dikkatli olmak ve bu konuda benimle çalışan arkadaşlarımı bilgilendirmek konusunda 
hayatıma etkisi olduğunu düşünüyorum.”

“Sosyal çalışmacıyım. Mülteciler ve onlar gibi nefret söylemine, ayrımcılığa maruz kalan başvuranlarımın haklarını 
savunmak konusunda, onları ihtiyaç duydukları ve duyacakları kaynaklarla ilişkilendirebilme konusunda ve meslekî 

eğitimime rağmen henüz kurtulamadığım, içinde yetiştiğim aileden ve toplumdan edindiğim kalıp yargılara karşı 
farkındalık kazanmak konusunda etkisi olacaktır.”

“Suriyeli vatandaşlarımızın bazı konularda bizden daha ayrıcalıklı haklara sahip olduğunu düşünüyordum fakat sizin 
sayenizde işin aslının öyle olmadığını ve olayın gerçek nedenini öğrenmiş oldum.”

“Gündelik hayatta kişileri farkında olmadan kıracak söylemlerim olduğunu fark ettim ve bu eğitim sayesinde 
değiştireceğim.” 

Parmak Izlerimiz
.

***

***

***

***

***

***

***

Röportajlar için QR kodu
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SivilAnT – Antalya Sivil Platformu

PROJE BİLGİLERİ
SAYILARLA PROJE

Kentin başlıca aktörleri (Valilik ve müdürlükler, belediyeler, 
üniversiteler, STK’lar) Antalya Sivil Toplum Platformu altında 
buluşmuş olup, bu yönüyle SivilAnT® yatay ve dikey entegrasyonun 
sağlandığı bir kent ağı görünümündedir. Çeşitlilik içinde birleşen 
SivilAnT® gücünü yerel dinamiklerden almaktadır. SivilAnT® 
herhangi bir çıkar grubu ya da baskı unsuru değildir. Bilakis, 
dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü için yerel aktörleri 
buluşturan bir ara yüz olarak düşünülmelidir. SivilAnT’lılar 
gönüllülük ekseninde çalışmakta olup, bir tür kolaylaştırıcılık 
ya da mentorluk misyonu üstlenmektedir. Bir diğer ifadeyle, 
SivilAnT® STK’lar ile kamu otoritesi, özel sektör, yerel yönetimler 
ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin sağlam, güvenilir ve 
sürdürülebilir bir zeminde tesis edilmesine katkıda bulunmaya 
çalışmaktadır. Bir araya getirdiği taraflar arasında gönüllülük, 
katılımcılık ve hayırseverlik yaklaşımlarının yaygınlaştırılması 
yoluyla SivilAnT® toplumsal dayanışma ruhuna katkı sağlamakta, 
kamu yararı kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. SivilAnT®, 
aynı zamanda, dezavantajlı grupların yüklerinin paylaşılması 
konusunda bir yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken, özellikle 
üniversite öğrencilerini gönüllü çalışmalara yönlendirmek 
suretiyle gençlerin yaşadıkları kentle bütünleşmelerine ve kent 
sorunlarını sahiplenmelerine katkıda bulunmaktadır. 

Hakan Şimşek 
SivilAnT İletişim Sorumlusu

-  Antalya SivilAnT Platformu kuruldu; 8 STK üye ve 

7 kamu kurumu platforma üye oldu.

-  Bir SivilAnT portalı kurularak dijital platformlarda 

da işbirlikleri güçlendi.

-  Yapılan kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerine 

50 STK’dan 405 kişi katıldı.

-  Engellilik, gençlik, Çölyak hastalığı ve sosyal girişim 

temalarında 4 ayrı SivilAnT günü düzenlendi; 

66 kamu kurumu, 164 STK ve 1200’den fazla 

katılımcıya ulaşıldı.

-  1 SivilAnT STK Fuarı gerçekleştirildi.

-  Genç Gönüllüler Zirvesine 250 genç katıldı.

-  3 klasmanda (aktivist, gönüllü, filantropist) yılda bir 

kez olmak üzere toplamda 6 SivilAnT beratı verildi.

-  1 STK Akademisi kuruldu. 50 gönüllü STK 

Akademisi eğiticisi oldu.

-  SivilAnT Derneği kuruldu.

TR2014/DG/04/A1-03/224

Proje başta Antalya olmak üzere Batı 
Akdeniz Bölgesi’ndeki sorunların çözüm 

ortağı olmaları için sivil toplum kuruluşları, 
akademik camia, yerel yönetimler, kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
girişimleri arasında diyalog ve işbirliği 

platformu kurmayı hedefledi.

Uygulayan Kuruluş Antalya Beyaz Baston Görme 
Engelliler Derneği

Uygulayıcı Ortaklar

Büyük Hedef Kültür, Sanat, Spor 
ve Gençlik Kulübü Derneği, 
Muratpaşa Belediyesi, Döşemealtı 
Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, 
Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya 
Alaaddin Keykubat Üniversitesi,

Uygulama Bütçesi 394.562,50 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri Antalya, Burdur, Isparta
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www.sivilant.org.tr

Twitter: SivilAnThaber

Facebook: SivilAnT

Instagram: antalya_sivil_platformu

Youtube: Antalya Sivil Platformu SivilAnT

“SivilAnt Projesi benim için başlangıç ve bitiş olarak iki farlı önem taşıyor. 
İlk olarak yüksek lisans öğrencisiyken eğitimci eğitimleriyle SivilAnt Projesine giriş yaptım. Bir eğitimci olarak 
SivilAnt’ın katılımcılarına sağladığı bu misyon dikkatimi çekmişti. Çünkü biz öğretmenler kendimizi toplum 

mühendisleri olarak kabul eder ve eğitimi hayatın her evresine yerleştirmeye çalışırız. Bu anlamda SivilAnt’ın farklı 
alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve kuruluşu aynı çatı altında toplaması Antalya için mükemmel bir olay, 

benim içinse harika bir fırsattı… Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları içinde geçen 8 yılımın bir takdiri niteliğindeki 
“SivilAnt Yılın Genç Gönüllüsü Beratı” sanırım hayatımda beni en çok heyecanlandıran olaydı. 

Sayısız etkinlik, atölye çalışması ve toplantının ardından “Genç Gönüllüler Zirvesi”nde sunuculuk ve moderatörlük 
yapma fırsatını buldum. Bu zirveden yaklaşık 2 hafta sonra atamam gerçekleşti. Ve SivilAnt genç Gönüllüler Zirvesi 
öğrenci sıfatıyla yer aldığım son proje olarak anılarımdaki yerini aldı. Bana göre SivilAnt farklılıkların bir arada ne 

kadar güzel durduğunun bir resmi, başka bir deyişle samimiyetti. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir gelişim 
atölyesiydi. Bir sivil toplum gönüllüsü olarak kuşkusuz benim de hayatımın şanslarından biriydi. SivilAnt’ın asla 
batmamak üzere yoluna devam eden gemisindeki tüm mürettebat ve yolcularına sevgilerimle…İyi ki SivilAnt!”

Süleyman Bahçe, Milli Eğitim Bakanlığı, Matematik Öğretmeni

“SivilAnT ailesine çok teşekkür ederim. Hiç şüphesiz “çölyak” tanısı alındığı zaman tek tedavisi “glütensiz diyet” olan 
bu durumu kabullenmek ve uygulamak biraz zaman alıyor. Kişi ve yakın çevresi için çok kısıtlı, yüksek bütçeli olan bu 
diyeti uygulayabilmek öncelikli olarak yerel yönetimlerin ve kamunun desteği ile mümkün. Bu açıdan SivilAnT Projesi 

kapsamında gerçekleştirilen bütün etkinliklerde çölyak hastalığı ve glütensiz diyeti dahil etmiş olmanız derneğimiz 
için bir onurdur. Sesimizin duyulmasında SivilAnT Projesinin katkısını her zaman hatırlayacağız.”

Sülbiye Şahinler, SivilAnT İştirakçi Kuruluşu Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı

Parmak Izlerimiz
.
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Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi (TSGA)    

Vehbi Koç Vakfı olarak sosyal girişimciliğin günümüzün toplumsal 
ve çevresel sorunlarına sürdürülebilir çözüm alternatifleri 
sunabilecek bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’deki 
sosyal girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarının bu alana dair doğru 
bilgiye erişmek, bağlantı kurmak ve görünürlüklerini artırmak 
olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyaçları karşılamak için, Türkiye’den 
ve dünyadan, bu alanda çalışan önde gelen kurumlar olan 
ve daha önce çalışma deneyimimizin de olduğu kurumlarla 
işbirliği yapmaya karar verdik. Ortaya Türkiye Sosyal Girişimcilik 
Ağı projesi çıktı. Projemizde hedefimiz 2 yıl boyunca “Türkiye 
Sosyal Girişimcilik Ağını” geliştirmekti. Türkiye’ de sosyal girişimi 
geliştirmek için ekosistemin gelişmesi ve sağlıklı bir şeklide 
büyümesine ihtiyaç vardı. Bu konuyla ilgili yerel ağların oluşması, 
kapasitenin geliştirilmesi, bilginin İstanbul, Ankara gibi büyük 
şehirlerden farklı şehirlere taşınması bizim için çok önemliydi. Pek 
çok farklı çarkın ortak hedef uğruna hareket ettiği” bu sistemi bir 
arada tutan ortaklık ve bilgi bağlarının her bir aktörün emeği; baz 
araştırması, saha ziyareti, eğitmen eğitimi, iletişim & farkındalık 
çalışmaları, kamu diyaloğu, çevrim içi buluşma ve açık sahne 
çalışmaları sayesinde adım adım örüldü. Böylece sosyal girişim 
kavramı ve çalışmaları Türkiye’nin her bölgesine yayıldı. Bir 
dijital platform kurduk. (sosyalgisimcilik.org) 2000 üyeli sosyal 
girişimcilik ağımız hem dijital hem de ağ olarak üye almaya ve 
gelişmeye devam ediyor. Sosyal girişimciler ve ekosistemin tüm 
aktörleri bu platformdan bilgi alıyor ve bilgi almaya, iletişim 
kurmaya da devam edecekler. Örneğin, Londra saha çalışması 
ziyareti Van Gölü çevresinde bir sosyal girişim olarak hayata 
geçmesi beklenen “Yüzen Otel” projesiyle meyvesini verecek. 
Yerel ağların oluştuğunu gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Sözümü 
Erciyes Üniversitesi eğitmenlerinden Ahmet Hocamızın bir 
sözüyle bitirmek istiyorum.  “Güçlü ağlar, güçlü bağlar demek…’’

Gonca Ongan
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktör

- Türkiye’de sosyal girişimciliğin potansiyelini 

ölçen araştırmalar sonucunda “Türkiye Sosyal 

Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizi“ isimli bir 

rapor yayınlandı.

- Eğitmen eğitimleriyle 27 sosyal girişimci eğitmen 

yetiştirildi ve yetiştirilen eğitmenler tarafından 

Van, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Bursa’da 

verilen sosyal girişimcilik eğitimleriyle 125 kişiye 

ulaşıldı.

- Çevrim içi ve yüz yüze gerçekleşen Türkiye 

Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) Açık Sahne 

etkinlikleriyle sosyal girişimciliğe ilgi duyanlarla 

yerli ve yabancı sosyal girişimciler bir araya geldi. 

Toplam 1411 kişiye ulaşıldı.

- Düzenlenen webinarlarla 1219 sosyal girişimci bir 

araya gelerek kendi alanlarında uzman isimlerle 

buluştu.

- 2000 üye sayısına ulaşan dijital sosyal girişimcilik 

ağı kuruldu.

- Sosyal medya kanalları ve dijital platformla 1 

milyondan fazla kişiye ulaşıldı.

- Sosyal girişimcilikle ilgili 1 mevzuat iyileştirme 

önerisi hazırlandı.

TR2014/DG/04/A1-03/237

Proje sivil toplum kuruluşlarının ve aktif 
yurttaşların kapasitelerini ve kamu 

kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye 
imkân verecek bir sosyal girişimcilik 
ekosisteminin geliştirilmesine katkı 

sağlamayı amaçladı.

Uygulayan Kuruluş Vehbi Koç Vakfı (VKV)

Uygulayıcı Ortaklar

Koç Üniversitesi, Ashoka Vakfı, 
TED Üniversitesi, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Yenilikçi Çözümler 
Derneği, Sosyal İnovasyon 
İnisiyatifi Derneği, Social 
Enterprise (İngiltere), Mozaik 
Foundation (Bosna Hersek)

Uygulama Bütçesi 539.870,05 Avro

Uygulama Süresi 24 Ay

Uygulama Şehirleri Ankara, İstanbul, Bursa, Van, 
Gaziantep, Kayseri, Samsun
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www. sosyalgirisimcilikagi.org

Twitter: SosyalGirisimTR

Facebook: SosyalGirisimTR

Instagram: sosyalgirisimtr

Youtube: Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı

LinkedIn: company/sosyalgirisimtr

“Ben RUMİ sosyal girişiminin kurucusuyum. RUMİ olarak geleneksel Van kiliminden tasarlanmış giyim ürünleri 
üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelir ile Van’ da kısmi zamanlı olarak çalışamayan 

gençlere ve üretim sürecinde yer alan kilim ustası kadınlara ekonomik destek sağlıyoruz.
Ben Van’da fırsat eşitliği yaratmak istiyorum kendi hikayemden yola çıkarak Rumi’yi kurdum. Üniversiteden mezun 

olduktan sonra yaşadığım işsizlik problemi bana kendi yerelime dönüp oradaki ürünleri kullanmam gerektiğini 
öğretti. Şu ana kadar 10 kişilik ekibimle beraber birçok ürün üretip sattık. Bu işten birçok genç faydalandı. Amerika’dan 

ilk siparişimizi aldık ve ihracat için hazırlanıyoruz. Biz Van’dan bir dünya markası çıkarmak istiyoruz.  
Biz herkese elindeki imkânları kullanarak imkânsızlıkları aşabileceğini ve şartlara eşit derecede ulaşabileceğini 

göstermek istiyoruz…”

Rümeysa Ruken Polat, Sosyal Girişimci

“Kutlu kumaş Gaziantep’te yaklaşık bin yıldır dokunan, bir avuç insanın ürettiği, bir avuç insanın da kullandığı 
oldukça kısıtlı bir kullanım ve üretim alanına sahip bir yöresel kumaşımız. Biz bu kumaşı folklorik kapsamdan çıkarıp 

günlük hayatta herkesin giyebileceği bir gömlek markasına dönüştürmek istedik. Gömlerg isminde bir girişim kurarak 
tasarımları olabildiği kadar sade, kumaşın desenlerinin ve renklerinin ortaya çıktığı bir gömlek markası olarak 
kurguladık. Şimdi gömlek üreterek bu kumaşı yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Çözmeye çalıştığımız sorun 

aslında bizim unutkanlığımız. Milli değerlerimize karşı olan duyarsızlık. Zamanla değişen teknoloji ve gelişen estetik 
algının insanları çok daha hızlı ve basit zevklere yönelttiğini fark ettik. Fakat ne mutlu ki araştırmalarımız sonucunda 

yerel ve yöresel değerlere karşı bir ilginin tekrar trend olmaya başladığını gözlemledik. Bu bilgiyle kutlu aşkını da 
birleştirdiğimizde ortaya bu marka çıktı.”

Ergün Eryetgin, Sosyal Girişimci

“Biz 2015’ten beri sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yürütüyorduk. TSGA’nın bize en büyük katkısı bu 
çalışmalarımızı Türkiye’nin geneline yaymamızda oldu. Halihazırda sosyal girişimcilik alanında mevzuat ve finans 

konularında Türkiye’de bir yapı yoktu. TSGA’nın hazırladığı dokümanlarla biz dünyadaki örnekleri daha fazla gördük 
ve bu dokümanlar Ankara’da yürüttüğümüz çalışmalara temel oluşturdu. Tasarladığımız sosyal girişimlere özgü mali 
destek programında da ihtiyaçları tanımlayabilmemiz için TSGA bize önder ve vizyon açıcı oldu. Teşekkür ediyoruz.” 

Ankara Kalkınma Ajansı

“TSGA bu bölgede  (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat) ekosistem oluşumunda bir başlangıç teşkil etti. TSGA işbirliği 
ile 2 eğitim düzenledik. Bu çok önemli bir kazanım oldu bizim için. Önümüzdeki dönemde de bu eğitimlere devam 

etmek istiyoruz. İki yıl evvel Samsun Üniversitesi kuruldu. Samsun Üniversitesi’nin içerisinde bir sosyal inovasyon ve 
sosyal girişim uygulama merkezi kuruldu. Biz de kalkınma ajansı olarak işbirliği yapmaya başladık. Bu bizim bölgemiz 

açısından çok büyük bir kazanç oldu. Ayrıca, TSGA’nın içerisindeki ekosistemi tanıma fırsatı elde etmiş olduk. Bütün 
kalkınma ajansları zaten işbirliği yapıyordu ama bu ağın içindeki aktörleri tanımak, neler yaptıklarını görmek bizim 

için kazanç oldu. Bölgemizde neler yapabiliriz, hangi programları kullanabiliriz, bölgede ne tür araçlarla sosyal 
girişimcilik ekosistemini oluşturabiliriz ve nasıl destekler verebiliriz konularında bilgi edinmiş olduk.” 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

***

***
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***
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Foreword

As the Directorate for EU Affairs, we have significantly contributed to the development of civil society in Turkey since 
2002. We have implemented several projects and realized other mechanisms to strengthen the capacity of Civil Society 
Organizations (CSOs), to establish dialogue with the counterpart institutions in the European Union, to develop cooperation 
with stakeholders in Turkey, to scale up cooperation with the public sector and to improve the regulatory legislation in 
force for them. As of today, we achieve to combine civil society activities under the umbrella and corporate identity of “civil 
sector”. We adopt a systematic approach from a sectoral perspective. The Civil Society Sector approach allows us to bring 
together public institutions and CSOs operating in this field and to develop innovative and suitable tools for their needs. 
In this direction, we developed the Civil Society Support Programme, which encourages experienced CSOs in Turkey to get 
into partnerships with public institutions, and provides capacity building support to locally operating CSOs, which are called 
grassroots organizations.

With the Civil Society Support Programme (CSSP), which started to be programmed in 2014 within the scope of the Civil 
Society Sector, projects have been implemented with the intention of enabling CSOs to participate more effectively in 
decision-making processes, developing public and civil society relations at local and national level, and supporting CSOs’ 
administrative capacities and advocacy and communication skills. The Implementation Duration of the program covered the 
years 2018-2021. The program is the predecessor of CSSP II and CSSP III, which were also implemented by the Directorate for 
EU Affairs within the sector.

The first period of the Civil Society Support Programme was built on two main grant schemes.

CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme  (Partnerships 
and Networks Grant Scheme) aimed to support partnerships and networks to be developed by CSOs who are financially and 
administratively strong and experienced in project management, to strengthen the cooperation between public institutions 
and CSOs, and to enhance the capacities of CSOs. Within the scope of the program, approximately 4,3 million euros of grant 
support have been provided to 10 CSOs.

Grant Scheme for Grassroots CSOs aimed at strengthening the organizational capacity of CSOs, supporting lobbying 
and advocacy activities, and improving their communication skills, with a budget of approximately 2,1 million euros. The 
program, which included 38 projects from 15 different provinces of Turkey, played an important role in spreading the 
support throughout the country.

We hope that the CSSP Compendium you are viewing, in which the results of these 48 projects represented, will support the 
dissemination of the results of the projects, create new partnerships that will carry the results and goals achieved at the end 
of the projects one step further, and inspire the people, institutions and their stakeholders who want to develop projects.

We would like to express our sincere gratitude to all civil society organizations under the Civil Society Support Programme 
for their contribution to the civil society sector within their scope of the fields and for their successful projects.

Republic of Turkey 
Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs

i



Civil Society Support Programme
Civil Society Organizations (CSOs) are actors which must be seen as critical components of democracy since they aim 
to ensure citizens’ democratic participation in the solution of social and environmental problems by bringing together 
different groups within society through democratic means. 

During the process of Turkey’s full membership to the European Union, civil society activities spread across Turkey and the 
role of CSOs has become more visible. CSOs are the structures under which citizens can gather and freely associate around 
certain objectives. Many national and Grassroots CSOs trigger change and transformation in their respective fields and 
render democratic unity more productive. They act as intermediaries helping the civil society to express its concerns and 
make its voice heard.

Considering the importance of the civil society and effective presence of civil society organizations, “civil society” was 
determined as one of the sub-sectors of democracy and governance, which is an exclusive sector of Instrument for Pre-
Accession Assistance-II (2014-2020) such as energy, transport, environment and agriculture. The framework programme 
covering efforts focusing on the civil society was referred to as “Civil Society Sector” during the period covering the 
abovementioned programming years.

CSOs act as the bridge of communication between the public sector and citizens and contribute to social life. Therefore, 
their development is critically important for Turkey and its society.  Taking into account their important role, the Civil Society 
Support Programme is implemented under the Civil Society Sector financed by the European Union and Republic of Turkey 
and coordinated by the Directorate for European Union Affairs. The Programme has supported the CSOs for more active 
participation into decision-making mechanisms, strengthening of national and local cooperation between the public 
sector and CSOs, and the development of CSOs administrative, advocacy and communication skills. The first phase of the 
Civil Society Support Programme implemented in 2018-2021 includes two main grant schemes namely Grant Scheme for 
Grassroots CSOs and CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation between Public Sector and CSOs Grant 
Scheme.

Under the Civil Society Support Programme, the “Grant Scheme for Grassroots CSOs” was implemented by the Directorate for 
European Union Affairs for Grassroots CSOs. Kicked-off with the slogan “Participatory, Active and Strong Local Organizations”, 
this scheme aimed to support the upscaling and improvement of functions of the local civil society organizations as 
grassroots. 

With approximately 2,1 million euros of grant support, 38 Grassroots CSOs from 15 provinces benefitted from the grant 
support, each ranging between 40 thousand to 60 thousand euros. These organizations successfully implemented their 
10 to 12 months long projects, which consisted of activities for capacity building needed for their efforts on effective 
management, communication skills and advocacy. 

41,123 people were reached through capacity building trainings, campaigns and awareness raising activities implemented 
under the grant scheme. Positive steps were supported in various areas from community health to individual health and 
from rights of persons with disabilities to the social inclusion of disadvantaged citizens; many activities were implemented 
to promote education, sports and art among young people; non-profit scientific researches were conducted; workshops 
were organized for sharing experience. The awareness raising campaigns implemented under local projects helped to 
enhance the visibility of organizations, which also increased the number of volunteers working for these organizations.

Thanks to the Grant Scheme for Grassroots CSOs, CSOs built their capacities, established networks and started taking joint 
action. They had the opportunity to expand their reach through public bodies and other CSOs.

10 projects were implemented under the CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public 
Sector and CSOs Grant Scheme, shortly known as Partnerships and Networks Grants Scheme. Under the Grant Scheme 4,3 
million euros were allocated for strengthening cooperation between public institutions and civil society organizations and 
developing the institutional capacity of civil society organizations. Strong CSOs of Turkey working in fields of art, social 
entrepreneurship, autism, establishment of urban networks, combatting hate speech, promotion of reading, women’s 
entrepreneurship and European Union studies, joined forces with public institutions and implemented joint activities under 
the Partnerships and Networks Grants Scheme projects. The Implementation of the projects started in October 2018 and 
completed in January 2021 which included primarily municipalities and other public institutions.

Thanks to the 10 projects implemented under the Partnerships and Networks Grant Scheme, 3 bills, 19 policy documents 
and 9 cooperation protocols were drafted, and 1 action plan was monitored. More than 9 million interactions were 
achieved through the awareness raising campaigns. 350 CSOs attended the capacity building trainings. Reports were 
prepared for strengthening the relations between the public institutions and CSOs. 

Under the CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation between Public Sector and CSOs Grant Scheme,
the successful results achieved through the projects, which fostered public-CSO cooperation resulted in a vision of 
sustainability. Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs prioritizes new programmes and projects, which will 
strengthen the cooperation between public sector and civil society as such cooperation is an important element of the 
European Union harmonization process.

The Directorate for European Union Affairs undertakes programming, monitoring and evaluation for the civil society sub-
sector to ensure better involvement of the civil society for elimination of prejudices between Turkey and the European 
Union. In order to implement joint efforts, the Directorate continues to work for ensuring financial support to foster 
the development of civil society. The civil society will continue to grow stronger as new programmes and projects are 
implemented in line with the goals set for EU harmonization.

In the next section, you will hear about the stories of CSOs which were the grant beneficiaries. CSOs now have a stronger 
voice thanks to the capacity built and higher number of volunteers they recruited; they contribute to the development of 
civil society in Turkey, collaborate with the public sector, participate in relevant decision-making mechanisms more actively 
and inspire other CSOs wishing to implement projects.
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Interim report training was held in Istanbul for bene�ciaries of Partnerships 
and Networks Grant Scheme. After the training, an evaluation meeting was 
held for Partnerships and Networks Grant Scheme projects with the 
participation of Bülent Özcan, Director General of Financial Cooperation 
and Project Implementation at the Directorate for EU A�airs.

Partnerships and Networks Grant Scheme, Interim Report Training
5 - 6 September 2019

The �nal report training of the Grant Scheme for Grassroots CSOs was held 
in Ankara on 17-18 December 2019 with the participation of 74 CSO 
representatives from 38 CSOs that had received grants. Technical report 
workshops were also held in the training, where reporting techniques in 
grant scheme implementation were explained. Representatives of CFCU 
and Directorate for EU A�airs attended the training and answered questions 

During the closing event held in Ankara, the Deputy Minister of Foreign 
A�airs and Director for EU A�airs Ambassador Faruk Kaymakcı, the Head 
of the EU Delegation to Turkey, Ambassador Christian Berger, and  Central 

Finance and Contracts Unit Director Dr. Hakan Ertürk met the 
representatives of grant bene�ciary civil society organizations from 
across Turkey as well as representatives of public institutions and other 
relevant agencies. 166 people attended the event, where the 
achievements were presented by Bülent Özcan, Director General of 
Financial Cooperation and Project Implementation, Directorate for EU 
A�airs, Ministry of Foreign A�airs. The program was concluded with a 
workshop, where CSO representatives discussed public sector-CSO 
cooperation.

Grant Scheme for Grassroots CSOs Closing Event
19 December 2019

Grant Scheme for Grassroots CSOs Final Report Training
17-18 December 2019

Grant bene�ciaries of Partnerships and Networks Grant Scheme 
participated in the grant implementation training held in Ankara. They 
received training on grant management and implementation.  

Partnerships and Networks Grant Scheme, Grant Implementation Training
31 October - 2 November 2018

Grant Implementation Training was held in Ankara for Grant Scheme for 
Grassroots CSOs bene�ciaries. Grant bene�ciaries, who received training on 
di�erent issues such as project documentation, contract details and 
indicators, made a mosaic logo of the Civil Society Sector during group work 
at the end of Day 1 in the training program. The mosaic logo was presented 
on various occasions during the implementation of the Civil Society 
Support Programme.  

Grant Scheme for Grassroots CSOs, Grant Implementation Training
8 - 10 January 2019

317 representatives from civil society organizations and public institutions 
attended the opening event of the Civil Society Support Programme held in 
Ankara. Opening remarks were made by Deputy Minister of Foreign A�airs 
and Director for EU A�airs Ambassador Faruk Kaymakcı, Head of the EU 
Delegation to Turkey, Ambassador Christian Berger and Central Finance and 
Contracts Unit Director Selim Uslu. A panel was held focusing on the vision 
of future Civil Society Sector. The grant projects were introduced during the 
event.  

The Opening Event of Civil Society Support Programme
 8 January 2019

A workshop was held to develop indicators and set new and consistent 
indicators for Partnerships and Networks Grant Scheme projects. 

Workshops
5 March 2019

TECHNICAL ASSISTANCE TO IMPLEMENTATION OF CIVIL SOCIETY SUPPORT PROGRAMME
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Civil Society Support Programme Photo Exhibitions

The photos taken during the enjoyable implementation process of 48 projects 
were exhibited at Ankara Esenboğa Airport on 24 August- 9 November 2020. The 
exhibition was inaugurated at Esenboğa Airport with the participation of  
Deputy Minister of Foreign A�airs and Director for EU A�airs Ambassador Faruk 
Kaymakcı, Head of the EU Delegation to Turkey, Ambassador Christian Berger, 
and representatives from Directorate for EU A�airs and CSOs. The exhibition 
hosted visitors at Antalya Airport between 17 - 28 December 2020 and 29 
December 2020 - 10 January 2021 at İzmir Airport.

 “Advocacy and Lobbying” training was held online for the grant bene�ciaries 
of the Grant Scheme for Grassroots CSOs and Partnerships and Networks Grant 
Scheme on December 1 and December 29 2020. The training delivered by 
Advocacy and Lobbying Expert, Daniel Mondekar, was attended by 32 CSO 
representatives and 5 representatives from the Directorate for EU A�airs. 
Theories on advocacy and lobbying were explained during the two-day 
training. The CSO representatives presented advocacy and lobbying case 
studies on day 2 of the training as they worked in groups focusing on the 
selected thematic areas.   

Advocacy and Lobbying Training
1 December  2020 , 29 December 2020

Partnerships & Networks Grant Scheme Closing Event
9 December 2020

Final Report Training for the Partnerships and Networks Grant Scheme was held 
online on 9 December 2020. The grant scheme implementation, annexes of the 
technical and �nancial reports and �ling were covered during the training 
attended by 38 representatives of 10 CSOs under the Partnerships and Networks 
Grant Scheme. Questions about the �nal report were answered by the 
representatives of Directorate for EU A�airs, CFCU and the Key Expert for Grant 
Scheme, Jale Velibeyoğlu. Final Report Training for the Partnerships and 
Networks Grant Scheme was held online on 9 December 2020. The grant scheme 
implementation, annexes of the technical and �nancial reports and �ling were 
covered during the training attended by 38 representatives of 10 CSOs under the 
Partnerships and Networks Grant Scheme. Questions about the �nal report were 
answered by the representatives of Directorate for EU A�airs, CFCU and the Key 
Expert for Grant Scheme, Jale Velibeyoğlu. 

Partnerships and Networks Grant Scheme Final Report Training
9 December 2019

On 9 December 2020, Partnerships and Networks Grant Scheme Closing Event 
was kicked o� with the opening remarks made by Deputy Minister of Foreign 
A�airs and Director for EU A�airs Ambassador Faruk Kaymakcı, Head of EU 
Delegation to Turkey, Ambassador Nikolaus Meyer-Landrut and the Central 
Finance and Contracts Unit Director Dr. Hakan Ertürk. The event took place in 
hybrid format and was attended by 230 people online. The event continued with 
the presentation on “Achievements of Partnerships and Networks Grant 
Scheme” by A. Hakan Atik, Head of Project Implementation Department, 
Directorate for EU A�airs, Ministry of Foreign A�airs. 10 CSOs that implemented 
grant projects shared the results of their projects with the participants. The 
closing speech was made by Bülent Özcan, Director General of Financial 
Cooperation and Project Implementation.

106 monitoring visits were made to 48 projects included in the Grant Scheme 

for Grassroots CSOs and Partnerships and Networks Grant Scheme under the 

Civil Society Support Programme. Grant monitoring experts and EU A�airs 

experts from the Directorate for EU A�airs attended the visits to monitor the 

project activities on site. Measures necessary  for the achievement of �nancial 

and technical objectives were considered through the monitoring visits.

Monitoring Visits

The grant bene�ciaries of the Partnerships and Networks Grant Scheme came 

together for evaluating the current status of the projects, ongoing and planned 

activities. They made some preparatory work for the interim evaluation 

workshop. 

Preparatory Workshop for Interim Evaluation Workshop
4 March 2020

Under the scope of the Programme, 3 Steering Committee Meetings were held 

with the participation of the Directorate for EU A�airs, the Central Finance and 

Contracts Unit, representatives from EU Delegation in Turkey, Technical 

Assistance Team and representatives from public institutions. The current status 

of the projects was explained, and ideas were exchanged during these 

meetings to increase public sector-CSO cooperation. CSOs facing di�culties in 

accessing the public institutions strengthened their communication with these 

institutions through these meetings, thanks to the facilitating role of 

Directorate for EU A�airs. 

Steering Committee Meetings
 4 March 2019, 14 February 2020, 6 November 2020

Webinars on advocacy, public sector-CSO cooperation, and administrative 

capacity development and �nancial sustainability were held on May 20, 2020 

with the participation of 61 CSO representatives that received grant support 

under the Grant Scheme for Grassroots CSOs. During the training the opening 

remarks were made by A. Hakan Atik, Head of the Project Implementation 

Department at the Ministry of Foreign A�airs, Directorate for EU A�airs, and 

Başak Tuğsavul, Senior Expert of Civil Society Capacity Development, who 

delivered a presentation followed by interaction among CSO representatives. 

Capacity Development Webinars
20 May 2020

TECHNICAL ASSISTANCE TO IMPLEMENTATION OF CIVIL SOCIETY SUPPORT PROGRAMME
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During the pandemic we were physically apart. Therefore, we 

capitalized on the power of digital media. We made distances closer 

with our grant bene�ciaries. In live broadcasts we met with experts in 

several areas ranging from EU support mechanisms to volunteering 

and from digital communication to entrepreneurship and health. 

Please visit Civil Society Sector YouTube channel for accessing live 

broadcasts. 

We met in live broadcasts.

How did the Grant Scheme for Grassroots CSOs start? 

How did it end? In fact, it did not end; the development continues 

every single day. We miss you all, and hope to see you soon in new 

programmes…

We followed social media trends closely and used 

them for our programme.

On April 2nd, stakeholders of the Civil Society Sector and Civil Society 

Dialogue took photographs with “blue” clothes and accessories and posted 

them as stories on their social media accounts in order to support our 

Partnerships and Networks Grants Scheme bene�ciary Tohum Autism 

Foundation’s LightABlueLightforAutism campaign on April 2nd World Autism 

Awareness Day. The stakeholders supported the campaign through the 

awareness they raised. 

We shared posts on special days to raise awareness.

#OtizmeMaviIşıkYak (LightABlueLightforAutism) 

April 2nd World Autism Awareness Day

On 9 May Europe Day we ran a campaign with the hashtag #YolArkadaşıyız with the support of grant bene�ciaries 

under Grassroots CSOs and Partnerships and Networks Grants Schemes. 

38 grant bene�ciaries undertook capacity development e�orts under the Grant Scheme for Grassroots CSOs. We 

told the grant bene�ciaries “You have developed your institutional capacity, now it’s time to proceed for going 

further”. 

We ran campaigns.

YolArkadaşıyız (WeAreOnTheSameRoad)

AynıÇatıAltında (UnderTheSameRoof)  

ŞimdiGelişimZamanı (NowItsProgressTime) 

We posted the story of our Civil Society Support Programme and the journey of projects implemented under 
this programme on our social media accounts. 

During this period;

We gained approximately 11,000 new followers.

We shared around 6000 contents to introduce our programme and projects. 

We received more than 13 million interactions for the content we shared.

We also used our social media accounts to introduce our e-pamphlets prepared for 

building our CSOs capacities. 

You can access our e-pamphlets, prepared in 6 thematic areas for CSOs capacity building, if you visit the “Library” section of 

www.siviltoplumsektoru.org and the Civil Society Sector YouTube channel. 

CIVIL SOCIETY SECTOR IN SOCIAL MEDIA 

We underlined the unity of civil society organizations, which aim to contribute to peoples’ lives through the grant 

support provided by Grant Scheme for Grassroots CSOs and Partnerships and Networks Grants Schemes under 

the Civil Society Sector. We expressed that they work for the same goal and that they can share the same 

perspective in di�erent areas. Thus, we emphasized that di�erent entities came together under the same roof. 
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Jelle Verheij, Civil Society Support Programme, Team Leader

 “The program attested the enthusiasm of Turkish citizens’ participation in civil society activities. And it showed a way 
for productive civil society-public sector cooperation.”

Jale Velibeyoğlu, Key Expert for Grants, Civil Society Support Programme

“We made great efforts all together… During those 28 months, there were times when we got lost amid budget 
revisions, at times we said, ‘how are we going to finish these tenders on time’ and we asked ‘will the activities create the 
impact we are looking for’. Looking back, I can see that all projects have planted their flags of success, that they have 
achieved valuable outputs. They touched the lives of thousands of people. This is best described by one participant, 
who once said ‘I was a scared little sparrow fearful of everything, but I found out that I was indeed an eagle.”

Zeynep Uygurer, Communication and Visibility Expert, Civil Society 
Support Programme 

“Here we are, completing another busy grant scheme after working on campaigns, activities, social media posts, 
sizes of logos and visibility rules… We came together with our CSOs and stakeholders, which contributed to the 
development of civil society and made great efforts under one roof. I am proud to see the success achieved by 
projects, the difference they have made in their fields of work and I am proud to be a part of the Civil Society Support 
Programme.”

Yeşim Yücel, Graphic Design Expert, Civil Society Support Programme 

 “We tried to reflect the passion of the Civil Society Support Programme, which we explained in colours turning from 
red to yellow and from yellow to blue into our designs. I hope that these programmes continue to exist, because they 
color up our lives.”

Nilgün Eskiavcı, Social Media Expert, Civil Society Support Programme

“The Grassroots CSOs and Partnerships and Networks Grants Schemes were the first programmes I encountered 
when I dived into the world of projects. I have learned things, developed myself and grew together with our grant 
beneficiaries over a period of two years. I would like to thank everyone who supported me during this programme.”

Nazlı Dengi, Grants Monitoring Expert, Civil Society Support Programme

“When I first paid a visit to monitor the projects, I felt anxious and nervous. However, as time passed that feeling 
turned into enthusiasm for creating things together. Together we got upset, we got excited and we were happy 
during the projects. These beautiful people who are committed to the civil society sector are just as unforgettable to 
me as the projects’ results.”

Esra Şahin, Grants Monitoring Expert, Civil Society Support Programme

“While monitoring the Grant Scheme for Grassroots CSOs, I was very pleased to see that this project has actually 
contributed to increased awareness on civil society as it also built the capacities of project implementing partners and 
participants. Trainings and workshops were implemented. Strategic plans and documents were prepared. I believe 
that these activities will shed light on the CSOs’ future efforts.”

Bülent Özcan, Director General of Financial Cooperation and Project 
Implementation, Directorate for European Union Affairs, Ministry of 
Foreign Affairs
“Thanks to this programme, we could see how far civil society organizations can go and achieve good results when 
they establish networks, when they work together, when they have financial means and when they act jointly 
with the public sector. The Directorate for European Union Affairs will continue supporting civil society to make 
sure it grows stronger and ensure development of ownership in the public sector for such efforts. On behalf of my 
institution, I would like to thank all valuable civil society organizations which were a part of this programme.”

A. Hakan Atik, Head of Project Implementation Department, 
Directorate for European Union Affairs, Ministry of Foreign Affairs 
“During Turkey’s European Union membership process, a more systematic approach was adopted to address civil 
society’s development. As the Directorate for European Union Affairs, we wanted to ensure that our civil society 
organizations participate in the decision-making processes more actively, we wanted to strengthen the relations 
between the public sector and civil society organizations at both central and local levels and to improve CSOs’ 
capacities in advocacy, communication and management through the Civil Society Support Programme. Thanks 
to this programme, the projects achieved important outputs, formed public opinion and established strong 
partnerships with the public sector, which will hopefully inspire other CSOs. We will continue our efforts in order to 
support similar projects and ensure their sustainability.” 

Selman Çetin, Expert for EU Affairs, Directorate for European Union 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs 

“I was pleased to witness 48 valuable projects implemented under the Grant Scheme for Grassroots CSOs and 
Partnerships and Networks Grants Scheme under the Civil Society Support Programme as they touched people’s 
lives and life itself in many different aspects. As a fellow traveller, it was priceless to enjoy this experience and share 
the excitement of beneficiary CSOs in this precious journey as they were taking steps forward to a better and more 
beautiful life hand in hand with the civil society, other CSOs, public institutions, youth, women, nature and most 
importantly with those who do not give up despite the disabilities. I would like to thank all beneficiary CSOs and 
other parties that contributed to this process. I hope that they will make many other precious contributions to 
Turkey and the world in different areas of life.”

Duygu Yardımcı, Expert for EU Affairs, Directorate for European Union 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs 
“It is good to see the successful completion of valuable projects implemented under the Partnerships and Networks 
Grant Scheme launched in 2018 with great excitement. Successful completion of the project is not only characterized 
by the successful implementation of all its activities, because each grant scheme leaves behind valuable outputs 
once it is completed, such as policy papers, bills, recommendations for legislative amendments, new entrepreneurs, 
improved civil participation, enhanced dialogue and increased cooperation. I hope that all these outputs make 
contributions to the future of Turkey and pave the way for new projects, new partnerships and new lines of 
cooperation.”

Oktay Ercan, Expert  for EU Affairs, Directorate for European Union 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs 
“The Civil Society Support Programme aimed to establish and reproduce a support mechanism which would 
contribute to the strengthening of civil society organizations in Turkey. The first phase of the Civil Society Support 
Programme, whose preparations began in 2014, was completed with many concrete and sustainable outputs. We 
will soon complete the second phase successfully. This second phase was a follow up and the third phase is about 
to begin to be implemented. On behalf of my organization, I would like to thank the civil society organizations for 
making us proud and implementing remarkable activities while sharing our enthusiasm within the context of both 
Grant Scheme for Grassroots CSOs and the Partnerships and Networks Grant Scheme.”

Our Fingerprints Our Fingerprints
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Achievements of Grant Scheme for 
Grassroots Civil Society Organizations 

For the purposes of building networks and capacity under the Grant Scheme, 38 CSOs from 15 provinces were supported 
in various thematic areas such as health, environment, culture and art, rights of persons with disabilities, women’s rights, 

innovation, search and rescue and volunteering.

     325 CSOs and 41,123 people were reached through capacity building trainings, information meetings and various other
     activities.  

     149 CSOs actively participated in the 11 cooperation networks established. 

     3 cooperation protocols were signed by and between public institutions and CSOs. 22 CSOs prepared their strategic 
     plans. 562 activities/meetings were implemented under public sector-CSO cooperation.

      415 CSOs were reached and more than 800,000 interactions were achieved through 33 awareness raising campaigns
      on social media. 789 news were published and broadcasted about projects in printed and visual media. . 

      The number of volunteers for CSOs increased from 8444 to 9032. The number of CSO members increased from 3383 to      
      3732 through the grant projects. When the project started, the number of people employed by the CSOs was 8, and
      later it increased to 31.

      80,090 booklets, guidelines, brochures and similar publications were prepared under the scope of the projects. 

     344 acts of active citizenship were implemented on the rights of persons with disabilities. 

      Thanks to the Grants Scheme, dozens of CSOs working in the field of disabilities built their capacities and improved
      their communication.

      The staff capacity was built in Houses of Hope for cancer patients, and the staff capacity was built for help lines offering
      services to people suffering from addictions and celiac patients. 

      Themes such as volunteerism, multiculturalism, women entrepreneurship, environmental protection and disasters were
      covered to encourage thousands of young people and adults to become more active and develop the habit of working
      with CSOs.

      Women’s information/support centre was established, and support was provided for raising awareness among women
      in society and in business, through the establishment of a women entrepreneurs’ database and women entrepreneurs’ 
      network.

      The rights-based activities contributed to individual and community development though efforts made for inclusion of 
      refugees in business as well as the rights and duties of seasonal agricultural workers. 
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Within the scope of the project, it was aimed to 
develop cooperation between EBİmEDDER and 

other disabled associations operating in Adana 
by creating a local network. In this context, 
works have been carried out to increase the 
organizational capacities and to expand the 
communication networks of the relevant 

CSOs. In addition, activities aimed at providing 
disabled individuals with a job and a profession, 
and enabling disabled individuals to participate 

effectively in social and economic life have been 
carried out.

Coordinator Beneficiary 
Provide Work and Occupation 
Association for Disabled 
Individuals (EBİMEDDER)

Implementation Budget 56,522.75 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Adana

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS

TR2014/DG/04/A1-04/008

- Trainings were organized for the 
representatives of CSOs that operate 
directly or indirectly on disability in Adana. 
500 people from 30 different CSOs 
benefited from the training. 4 different 
training modules were developed, 500 
training materials were published.

- Communication capacities of associations 
have been developed in order to enable 
them to express their needs and problems 
correctly on appropriate platforms.

- 750 people from 30 CSOs were reached 
through activities aimed at raising awareness 
and building network.

- A 5-day study visit was made to Denmark 
to study the work of the Danish Disability 
Council.

There was no cooperation mechanism between the associations 
operating on disability in Adana, and the relevant associations 
carried out their work in isolation from each other. This caused 
the activities carried out for the target groups to be insufficient in 
terms of quantity and quality, and also to not be involved in the 
decision-making mechanisms of the relevant associations to the 
extent they would like.

With the project activities, the employees and volunteers 
of the associations had been trained on subjects such as 
institutionalization, management, coaching and mentorship. 
In addition, the managers and members of the associations 
came together with the activities organized within the scope 
of the project, and it was ensured that closer relations have 
been established. Thus, cooperation was developed between 
associations. Our associations are now able to act together and 
make their voices heard in many media, especially in councils of 
disabled people.

Sabiha Taciser Derici
President of Board of EBİMEDDER

Facebook: /ebimed.ceylan

QR code for interview

Development of Institutional Capacity, Advocacy and Communication 
Capacity of Disabled Associations by “Multi System Approach”
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The project aimed to strengthen the 
administrative capacity of the Belgrade 

Forest Conservation Volunteers 
Association, to produce practical 
solutions to the problems in the 

Belgrade Forest with the participation 
of the public, to bring different groups 

together through workshops and 
conferences, and to participate in the 
legislation and policy making processes 
regarding forest development plans.

Participatory Planning in Belgrade Forest

Coordinator Beneficiary Belgrade Forest Conservation
Volunteers Association

Implementation Budget 59,986.34 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/016

Belgrade forest is a very special place which has a legally 
protected status thanks to being a natural resource with the same 
ecosystem for centuries, the lungs of Istanbul, the meeting point 
of the people with the nature, the address of hundreds of flora 
and fauna and a water source of living creatures. Our association, 
which was established to contribute to the sustainability of such 
an important resource, has implemented a project that serves the 
same purpose. Within the scope of the project, different target 
groups were trained on various topics. In addition, events with 
broad participation were organized to bring the parties together. 
During the closing ceremony, the “Belgrade Forest Goodwill 
Protocol” was signed by 40 different CSO representatives, and it 
was decided to act jointly to protect the Belgrade forest.

We would like to express our gratitude to all of our stakeholders, 
especially the Directorate for EU Affairs, the Civil Society Sector 
Technical Assistance Project, the Central Finance and Contracting 
Unit, who embraced our project as much as we do.

Abdülkadir Bilge
President of Belgrade Forest Conservation Volunteers Association
 

PROJECT IN NUMBERS 
- Forestry training was provided to 50 security 

guards working in natural parks and recreation 
areas within the Belgrade forests.

- A survey was conducted with 1100 people who 
visited the recreation areas in the Belgrade 
Forest, and the visitors’ purpose of using the 
forests and expectations from the natural 
parks and recreation areas were determined.

- 800 people were trained on flora, fauna, 
mushroom and bird identification. A painting 
festival was organized in the forest with 200 
primary school students. 

- 1000 people, 500 of which are women, were 
accessed through awareness activities.

- In order to contribute to the Belgrade Forest 
New Development Plan, a conference was held 
in relevant CSOs with the participation of 100 
people working in public sector and universities.

- The “Belgrad Forest Goodwill Protocol” 
was signed with the participation of the 
representatives of nearly 40 institutions, 
organizations, CSOs and student unions who are 
project partners and supporters.

Facebook: belgradormkorumagon

Instagram: belgradormanidernegi 

QR code for interview
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With the project, it was aimed to increase the 
organizational capacities of CSOs operating in 

Adana and to ensure their active participation in 
the city council. In this context, relevant CSOs 

had been trained to improve their corporate, 
managerial and communication capacities. In 

addition, representation and service capacities 
of CSOs have been strengthened by promoting 
experience sharing, cooperation and networking 

among them.

Capacity Building in CSOs with “Organizational 
Development Model”  

PROJECT IN NUMBERS 

TR2014/DG/04/A1-04/018
- 500 handbooks titled “Capacity Building in 

CSOs” were printed and distributed.
- 30 managers and 948 members of 6 

CSOs were trained on CSO management, 
productivity, institutionalization, 
communication and cooperation, strategic 
planning, social media management, use of 
information channels, short, medium and long 
term fundraising and development, member 
registration system management.

- CSO Fair was held with the participation of 
33 different CSOs.

- 7 visits were made for public-
CSO cooperation. In this context, 6 
“sustainability protocols” were signed.

- 1000 people were accessed through 
awareness activities.

In our project, board members and association members of 6 
CSOs were provided with capacity building trainings. A limited 
group of people working actively in associations attended 
the first training sessions. As the content and quality of the 
trainings started to be heard, there was an intense participation 
in the following trainings. During the trainings, in addition to 
the increase in the administrative capacities of the association 
members, communication networks have been formed as a 
result of the face-to-face meetings of many CSO members. Thus, 
CSO members started to express common views on the issues 
and to exchange ideas on the related topics. In our project, not 
only CSOs’ corporate, managerial and communication skills 
have been developed, but also the personal awareness of the 
association managers and members and the capacity to produce 
suggestions and solutions to social problems together have also 
been improved with the project activities. Participants were 
encouraged to be CSO members and advocates with an ethical 
perspective on active citizenship.

Feride Demir
Project Coordinator

Instagram: avrupa_birligine_uyum_dernegi

Coordinator Beneficiary 
European Union Integration,  
Development, Culture and 
Modern Life Association 

Co-Beneficiary(ies) Adana Cooperation, Solidarity and 
Culture Association among the 
People from Şanlıurfa, Adana 
Women’s Solidarity Center and 
Shelter Association, Adana 
Regional and Economic
Development Association, 
Association for the Promotion of 
Human Values, Adana Youth and 
Development Association

Implementation Budget 66.036,01 Euros

Implementation Duration 12 Months

Location(s) Adana

QR code for interview
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With the project, it was aimed to develop 
the organizational capacity of the Sober 

Living Association established by the 
addicts and their relatives, which carries 
out activities to combat alcohol and drug 

addiction, and strengthen the cooperation 
between CSOs in the Mediterranean Region 

operating in the fight against addiction.

Another World is Possible

Coordinator Beneficiary Sober Living Association 
(AYBUDER)

Implementation Budget 63,584.35 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Antalya, Isparta, Burdur

PROJECT IN NUMBERS 

TR2014/DG/04/A1-04/050
- 250 addicts and their relatives were 

supported by the “Addiction Consultancy 
Hotline” established.

- A database of addicts has been created.
- The International Substance Addiction 

and Social Work Models Workshop was held.
- 10 seminars were held and 20 institutions 

were visited in Antalya, Burdur and 
Isparta provinces.

- 5000 brochures and 3000 books titled 
“Addiction and Solution” were distributed.

- AYBUDER House was established. One-
on-one support was provided to 25 
addicts.

   

I am a recovering substance addict at the age of 2l. I have been 
living a sober and clean life in Sober Living Association for 
about a year. Before I met AYBUDER, my family and society had 
abandoned hope of me. I backed from death’s door many times, 
AYBUDER was my rebirth.

The project “Another World is Possible” was the first step in my 
new life. For the first time, I have a real job, bank account and 
salary.

I’ve seen how disciplined work brings success. Since I want to 
produce new projects in my remaining lifetime, I have drawn 
myself a road map to project expertise. The compliments I receive 
from the people I meet are priceless. I am very proud when it is 
told that I am a good example of what a recovering addict can do 
if given the opportunity.

I say on behalf of all addicts that we are part of this world and you.

Zeyid Üstün
AYBUDER Addiction Consultant

Twitter: BirMumkun

Facebook: Başka Bir Dünya Mümkün

Instagram: mumkunbaskabirdunya

www.aybuder.org QR code for interview

PROJECT INFORMATION
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Empowering Lifelong Learning

Coordinator Beneficiary Lifelong Learning Association

Implementation Budget 65.986,90 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Ankara

PROJECT IN NUMBERS 

TR2014/DG/04/A1-04/073
- The Association’s “2018-2020 Strategy and 

Action Plan” was prepared.
- “Goodwill and Cooperation Protocols” were 

signed with 17 different CSOs.
- “Active Volunteering Policy Document” was 

prepared.
- 30 volunteers were trained on strategic 

planning, fund raising, communication, project 
cycle management, project writing and 
implementation.

    

The problems of all civil society organizations are similar. We all 
complain about the lack of resources. ‘’ If we had resources to do 
what we promised in our charters... If we could employ staff... It 
is quite difficult to get dues from members. We need volunteers. 
How will we find volunteers? How will we employ them? Well, 
who will guide the volunteers coming? We must have regular 
income to maintain our independence. But how?” As the poet 
said, “I don’t even have a cat, do you understand?”

We wrote and implemented our project based on these reasons. 
As an association, we now look to the future with confidence. We 
see our problems more clearly and reach solutions faster with the 
problem-solving skills we have developed.

With the approaches such as “Community Service Practices”, 
“Volunteering”, “Cooperative Education Internship” we developed 
within the scope of the project, we can reach young volunteers, 
more precisely, they reach us. We learn, grow together and 
contribute to the development of lifelong learning.

Fortunately, we wrote the project and it was accepted. We are 
now walking the long road ahead with safer steps.

Attorney Ali Ulusoy
President and Project Coordinator of 
Lifelong Learning Association

www.yasamboyu.org

Twitter: ybed_tr

Facebook: yasamboyuegitimdernegi 

Instagram: ybed_tr

QR code for interview

PROJECT INFORMATION

With the project, it was aimed to 
strengthen the capacity of the Lifelong 

Learning Association, to increase its service 
capacity and thus to support Lifelong 

Learning in Turkey. In line with these goals, 
activities were carried out to encourage 

volunteering and cooperation between CSOs.
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With the project, it was aimed to 
develop a special software in order to 

increase the efficiency of the fieldworks 
of AKUT and other CSOs working in 
the field of search and rescue and to 
improve their operation management 
capacity. The software called “Search 

and Rescue System (AKS)” was used by 
AKUT’s central and local teams.

Search and Rescue CSOs Inventory Management 
Program-AKS Management System 

Coordinator Beneficiary AKUT Foundation

Implementation Budget 62,694.78 Euros 

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul

PROJECT IN NUMBERS 

TR2014/DG/04/A1-04/076
- A special software (AKS) has been developed 

to increase the activity capacity of search 
and rescue CSOs.

- The developed software was shared with 
AKUT local teams and 10 relevant CSOs 
within the framework of regional team 
meetings. 3 of the CSOs have started to 

 use AKS.
- A total of 45 volunteers were trained on 

AKS in 30 regions where AKUT operates.
- AKS was introduced through various media 

tools.
 

    

In this project, a corporate software system was developed 
for search and rescue civil society organizations. This software 
system enables a search and rescue team to monitor volunteers, 
operations equipment and all similar processes through a 
software. Although the software was developed specifically 
for AKUT, some of its modules are shared with other CSOs. Our 
project is the fifth grant project of AKUT. We will continue on 
our way without slowing down with the information we have 
obtained here.

Banu Ülkü
Project Specialist
AKUT Foundation

www.akutvakfi.org.tr

Twitter: AKUT_Vakfi

Facebook: AkutVakfi

Instagram: akutvakfi

Youtube: AKUT Vakfı QR code for interview

PROJECT INFORMATION
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With the project, it was aimed to 
establish a database, information 
center and a web-based support 

system within BİŞKAD to register 
women entrepreneurs / candidate 

entrepreneurs. Efforts were 
made to increase the capacities of 

women entrepreneurs and candidate 
entrepreneurs in Istanbul.

Woman Entrepreneurs in Business World

Coordinator Beneficiary Women’s Association in 
Business World (BİŞKAD)

Implementation Budget 64,912.15 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/087

Our association was established in order to accelerate efforts to 
support women’s employment and to encourage activities in 
this direction. We wrote and implemented our project in order to 
improve our organizational capacity and increase the number of 
our volunteers. We have encouraged the development of women 
entrepreneurs and have supported candidate entrepreneurs by 
carrying out numerous activities. Thanks to the Woman Entrepre-
neurs Network we created, we increased women’s solidarity and 
encouraged cooperation between women. Experience sharing 
meetings were held in order to encourage other CSOs with no 
project experience to participate in similar projects. Among the 
women we supported within the scope of the project, there were 
also those from disadvantaged groups. The women, who were 
hesitant at the beginning of the training, turned into women who 
knew what they wanted at the end of the training. What one of 
our participants said at the Closing Meeting summarizes the situ-
ation very well: “I was a timid sparrow, I was afraid of everything, 
but I’ve learned that I was actually an eagle.”

Gülhan Akyazı
President of Women’s Association in Business World

Twitter: istekadindernek

Facebook:  İşteKadınDerneği

Instagram: istekadindernek

Youtube: İşte Kadın Dernek

www.istekadin.org.tr 

- BİŞKAD strategic plan was prepared.
- 51 association members and 2 association 

employees were trained on communication, 
social media use and negotiation techniques.

- A “Women Information Center” was 
established within the BİŞKAD association 
building.

- A web-based women’s network mobile 
application, which includes public, CSO and 
private sector stakeholders, was launched.

- A database of “Candidate Women 
Entrepreneurs” covering the districts of the 
3rd region of Istanbul was created.

- A guide and action plan were prepared for 
women entrepreneurs.

- 100 women were trained on entrepreneurship, 
entrepreneurial projects and business 
plan development. Mentorship support 
was provided to 10 candidate women 
entrepreneurs.

- An awareness campaign was conducted to 
support women’s entrepreneurship.

- The lobby/advocacy platform was established.
- A comparative report of the legislation for 

women entrepreneurs in Turkey and in the EU 
was prepared.

QR code for interview
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The project was carried out with 
the aim of increasing the capacity of 
Grassroots CSOs operating in Çankırı, 

supporting and promoting the local 
culture. Studies were conducted 

on the visibility and sustainability of 
the “Yaran”” tradition, which has an 

important place in the culture of the 
province.

Strong CSOs to Sustain Local Culture

Coordinator Beneficiary 
Ahi Yaran Youth Education Cul-
ture and Support 
Association

Implementation Budget 54,758.70 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Çankırı

TR2014/DG/04/A1-04/121

- “Project Cycle Management” and “Project 
Management” trainings were offered to 
30 members of 20 CSOs operating in 
Çankırı.

- “Governance and Civil Society” conference 
was held.

- A study visit was organized to Hungary.
- 400 institutions and 8 media organizations 

were informed about the project.
- The association has been accredited by 

UNESCO.
- “Federation of Anatolian Conversation 

Traditions” was established.
- A book was prepared to introduce the 

Yaran culture. 500 copies of it were 
printed and distributed.

- The number of members of the 
association increased from 120 to 
140. Women became members of the 
association for the first time.

    

We did not know how to prepare European Union projects, how 
the process works, what the conditions for acceptance are, how 
the projects are managed. While preparing the project, we did not 
even think it would be accepted. With the trainings we received 
within the scope of our project, our knowledge about project 
preparation and implementation has increased. In addition, we 
invited other CSOs to our trainings and ensured them to learn 
about project writing and management processes. During our 
Hungary tour, we investigated the structures of CSOs in Europe 
and their contribution to their country. We have worked towards 
adapting their good practices to our country.

We tried to promote our culture by performing in our city, country 
and Hungary. With the experience we gained from the project, we 
made an application to UNESCO to include the Yaran culture in 
the World Heritage List. We have established a federation that will 
bring together all Anatolian Conversation Traditions communities 
in Turkey. One of our new goals is to produce new projects with 
federation member associations.

Ahmet Absarılıoğlu
President of Ahi Yaran 
Youth Education Culture and Support Association
 

www.ahiyaran.org

Twitter: ahikultur

Facebook: ahiyaranmeclisi

Instagram: ahiyarandernegi

Youtube: Ahi Yaran Derneği
QR code for interview
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The project aimed to improve the 
capacity of the Isparta Association of 

Tourism, Promotion and Outdoor Sports 
(ISTUDAK) and to strengthen the 

public-CSO cooperation in the province. 
Activities were carried out for the 

training of labor force to work during 
search and rescue activities in case of 
disasters that may occur in Isparta.

 

Coordinator Beneficiary 
Isparta Association of Tourism, 
Promotion and Outdoor Sports
(ISTUDAK)

Co-Beneficiary(ies) Burdur Association of Outdoor 
Sports

Implementation Budget 66.285,93 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s)  Burdur, Isparta 

TR2014/DG/04/A1-04/143

- Search and rescue and diving trainings were 
provided to 25 association members.

- 1000 people, 200 of whom were students, 
were informed about underwater and 
outdoor search and rescue.

- 3 events were organized under the titles of 
tourism, promotion and awareness, with 97 
people attending.

- Search and rescue and medical intervention 
exercises were carried out with the 
participation of 93 people within the 
framework of strengthening the public-
NGO cooperation.

    
I am a shepherd in Bağaçık Village of Eğirdir district of Isparta. As 
a result of the wolves chasing, 4 goats of mine were trapped in 
the 50-meter cliff on the mountain. I called AFAD. They directed 
me to ISTUDAK.

I called and they came. They saved my goats from the cliff. If they 
stayed there they would starve to death. Capricorns would be 
left without a mother. Having such a Search and Rescue team in 
Isparta gives us great confidence.

I am very grateful to the head of the team and to the team. So 
glad we have you.

İsmail Aslan
Project Participant

I live in Büyük Gökçeli village of Isparta. I am 18 years old. I dived 
underwater for the first time with the project. I encountered a 
tremendous beauty.

My mission is to carry out search and rescue activities in the Lakes 
Region. I want to continue this mission until the end. I am very 
happy that we will complete the deficiency in the Lakes Region.

Ali Lök
Project Participant
 

Twitter: istudak32

Facebook: groups/49773453462/

Instagram: istudak

www.istudak.org

Urgent Back-Up for Life

QR code for interview
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With the project, it was aimed to 
develop the policy development 

and advocacy capacities of CSOs 
operating in the field of local media and 
communication in Ordu, and to establish 

an umbrella organization consisting of 
related CSOs in Ordu.

 

Increasing the Capacity of CSOs for Media and 
Communication in Ünye Fatsa Ordu

Coordinator Beneficiary Ordu-Ünye Communication 
Association

Co-Beneficiary(ies) 

Canik Ünye Journalists Association, 
Ordu Internet Journalists Media 
Communication and Informatics 
Association,  Ünye Newspaper Radio 
Television Broadcasters and Members 
Association, Ünye Radio-Television 
Broadcasters and Programmers 
Internet Broadcasting Journalism 
Communication Association

Implementation Budget 64.360,50 Euro

Implementation Duration 12 Months

Location(s)  Ünye, Fatsa, Ordu

TR2014/DG/04/A1-04/155
- Ordu Media-NGO Federation” was 

established with the participation of 5 CSOs 
and its strategic plan was prepared.

- 20 people from 5 CSOs were trained on 
communication, strategic thinking and 
monitoring.

- Web sites of 5 CSOs were prepared and 
corporate identities of CSOs were created.

- In order to strengthen public-CSO 
relations, 3 information workshops were 
organized with the participation of a total of 
420 people.

- An association operating in the field of media 
was established in Fatsa. The corporate 
identity, website and draft strategic plan of 
the association were prepared.

With our project, we aimed to associate the CSOs operating in 
the field of media in Ordu and to crown this association with 
a federation. In line with this goal, we continued the project 
works in the most efficient way throughout the year and started 
the activities related to the establishment of our federation. 
Afterwards, we raised the bar higher and updated our new goal 
as establishing a confederation and started work. In addition, we 
brought together the members of the media community of the 
province at the events we held within the scope of the project, 
creating a network among the members. Thus, the efficiency of 
our project has increased and our project has been completed in 
a way worthy of its name.

Selim Gürel 
Project Assistant

www.unyetv.net

Twitter: unyetv

Facebook: medyagucbirligi

Instagram: unyetv

Youtube: Ünye TV QR code for interview
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With the project, it was aimed to improve 
the capacity of EYODER, which is formed 

by representatives of organizations 
operating in the field of energy efficiency, 
and thus support energy efficiency studies 

in Turkey. Reports were prepared by 
conducting research on subjects such as 

energy efficiency, energy consumption and 
savings.  

 

Strengthening Communication and Data Sharing 
Network Among Energy Efficiency Stakeholders

Coordinator Beneficiary 
Energy Efficiency and 
Management Association
(EYODER)

Implementation Budget 62.766,20  Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s)  İstanbul, Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/158

- The institutions and organizations operating 
in energy efficiency and related fields were 
determined and the “Energy Efficiency 
Database” was created.

- In a search meeting held with the 
participation of 80 people from the 
public and private sectors, national energy 
consumption indicators and saving methods 
were analyzed.

- “Energy Efficiency and Energy Management 
Advisory Report” was prepared and shared 
with public decision makers.

- Advocacy and communication trainings 
were provided to 20 public representatives, 
25 consultancy firm representatives, 
55 managers and representatives of 3 
professional organization representatives 
operating in the field of energy efficiency.

Energy efficiency is vital for our country in many respects. As 
an association, we have been carrying out activities since 2010 
to raise awareness and contribute to the development of the 
sector. In this process, we determined that we have areas open 
for improvement. Above all, the effective communication of our 
members and stakeholders was critical. Sharing the data they 
obtained after the services they offered would be guiding and 
inspiring. In addition, it was necessary to effectively share the 
views and suggestions created with the public and private sectors. 
It is a very important opportunity for us that our EU project, 
which we applied to develop the capacity of our association in 
these areas, was accepted. We had the opportunity to organize an 
international congress with high participation within the scope 
of the project. Then, we brought our members and stakeholders 
together at the networking meeting we organized, enabling them 
to exchange opinions. Through the website we established, we 
collected the first data and made a report in order to determine 
the potential in energy efficiency on the basis of the sector. We 
received advocacy and communication training as association 
managers and members. With the trainings we organized for our 
members and other stakeholders, we opened the door to social 
solidarity beyond sectoral solidarity. Our visibility increased and 
we gained new members during this process. Undoubtedly, all 
these studies will provide us very important benefits in planning 
and continuing our next activities. On behalf of our association, 
we owe a debt of gratitude to all persons and institutions that 
provided this opportunity.

Cihan Karamık
President of Board of EYODER

www.eyoder.org.tr
www.evp.org.tr

Twitter: _EYODER_

Youtube: eyoder

Linkedln: www.linkedin.com/mwlite/company/eyoder

QR code for interview
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The project aimed at strengthening the 
administrative capacity and supporting 

the institutionalization of Ankara Sailing 
Club Association. In this context, 

activities were carried out to ensure 
the administrative restructuring of the 

association.

Ankara Sailing Club, Full Sail

Coordinator Beneficiary Ankara Sailing Club Association 
(AYK)

Implementation Budget 60.257,60 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s)  Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/179
- The strategic plan of the association was 

prepared by organizing a workshop attended 
by 30 members.

- 35 association members received training on 
project management and communication.

- An experience sharing meeting was held with 
the participation of 80 people.

- Institutional archiving work was done.
- Experience sharing meetings were held with 

other relevant CSOs.

With our project, we aimed to institutionalize our club and 
strengthen its financial and administrative structure based 
on volunteering and active participation. We see a serious 
strengthening in the institutional structure of our club with our 
work and activities, our new strategic plan and our newly formed 
organizational structure. The feedback we receive confirms this.

Ankara Sailing Club Association has become an example among 
national CSOs in terms of contributing to sports, tourism, regional 
development and social life.

Mehmet Sırrı Gürkan
President of Ankara Sailing Club

QR code for interview
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www.ayk.org.tr

Twitter: Ankara_Yelken

Facebook: ankarayelken

Instagram: ankarayelkenkulubu

Youtube: Ankara Yelken Kulubu
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The project aimed to increase the 

administrative and communication 

capacities of CSOs operating in 

Zonguldak and to strengthen the 

public-CSO cooperation in the province. 

Co-Development for CSOs

Coordinator Beneficiary Association for Improvement of
Physical and Social Life

Implementation Budget 65.119,13 Euros 

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s)  Zonguldak

TR2014/DG/04/A1-04/180

As an association, we wanted to improve our relations with 
CSOs in Zonguldak and to increase the communication of CSOs 
with each other. In addition, we needed a meeting room where 
associations operating in the province could come together 
with their members and organize trainings and meetings. 
Within the framework of the project activities, we established 
the Associations Meeting and Training Center with a capacity 
of 100 people. By creating a hall equipped with an interactive 
board, sound system, Internet, chairs, panelist tables and bistro 
tables, we met an important need of Zonguldak. The meetings 
and trainings of our project were held in this hall. In addition to 
the project activities, other CSOs and public institutions also held 
meetings to inform the public about occupational health and 
safety, obesity, violence against women, organ donation by using 
the hall. All these services for the public benefit make us proud.

Dr. Hasibe Özgümüş
President of Board
Association for Improvement of Physical and Social Life

- The strategic plan of the Association for 
the Improvement of Physical and Social 
Life was prepared.

- “Zonguldak Associations Meeting and 
Training Center” was established within the 
headquarters of the Association for the 
Improvement of Physical and Social Life.

- 5 trainings were organized for 20 CSO 
representatives on capacity building. 500 
training booklets were published.

- 10 CSOs operating in Ankara, Istanbul and 
Izmir were visited.

 -CSO fair was held with the participation 
of 50 CSOs in order to strengthen 
public-CSO cooperation and increase 
communication between CSOs.

- An evaluation meeting was held with the 
participation of 200 people.

 

    

Twitter: fisoder

Facebook: fizikselvesosyalhayat67

Instagram: fizikselvesosyalhayat

Youtube:  Fizikselvesosyal Hayat

www.fizikselvesosyalhayat.org.tr
QR code for interview
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Within the scope of the project aiming 
to ensure that the SAĞKAL Association 

becomes an NGO with a high advocacy 
and communication capacity, activities 

were carried out to create a cooperation 
between the university, stakeholders 
and medical personnel, trainings were 

provided to the relevant medical 
personnel and studies were carried out 

to support institutionalization.

Qualified Communication for Health with The Strong 
CSO SAĞKAL

Coordinator Beneficiary Quality for Health Association 
(SAĞKAL)

Implementation Budget 62.493,74 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Aydın, Balıkesir, İzmir

TR2014/DG/04/A1-04/184 

Many civil society organizations have difficulties in 
institutionalization during the growth process. The situation was 
similar in SAĞKAL and the needs for expanding hope houses in 
different provinces and districts could not be met. In addition, 
we observed that the association was very weak in corporate 
communication. Within the scope of the project, we prepared and 
started to implement our communication plan, including medical 
personnel, volunteers, stakeholders, public, university and 
health institutions. In addition to conducting trainings that will 
contribute to the institutionalization of our association, we also 
provided communication training to trainers and relevant medical 
personnel. As a result of these efforts, we established trust-based 
collaborations with local governments, public and civil society 
organizations, and increased the number of members, volunteers 
and donors. We have implemented organizational plans to 
expand our hope houses. Most importantly, we contributed to 
our women suffering from cancer to hold on to life by conveying 
the message “You are not alone and you can succeed” in a strong 
way.

Zeliha Silleli Ünal 
Project Coordinator

www.sagkal.org

Twitter: sagkaldernegi

Facebook: sagliktakalitedernegi

Instagram: sagkaldernegi

Youtube: Sağlıkta Kalite Derneği

- A perception questionnaire and needs analysis 
including 500 patients and 100 physicians were 
conducted.

- A Communication Plan was prepared by taking 
the opinions of the representatives of 15 
stakeholder institutions.

- SAĞKAL employees were provided with 
institutionalization, lobbying and advocacy 
trainings.

- 500 medical professionals were trained to 
improve their communication skills.

- The corporate identity of SAĞKAL was 
renewed, content was created for social 
media and website.

- 1,330 women were reached within the 
scope of information and awareness-raising 
activities.

- Studies have been carried out to expand 
the hope houses in Balçova and Kahraman 
districts where cancer patients who come 
from outside the city for treatment and do 
not have a place to stay can stay during their 
treatment processes.

QR code for interview
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The project was carried out with the 
aim of improving the relations of the 
International Association of Great 

Educators and Special Educators 
(UBED) with public institutions 

and stakeholders and increasing the 
representation ability on disability.

You’re not Alone, UBED’s with You

Coordinator Beneficiary 
International Association of Great 
Educators and  Special Educators 
(UBED)  

Implementation Budget 55.015,12 Euro

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s)  Ankara, Aydın, Ordu

TR2014/DG/04/A1-04/197

In our project, we saw that our members spend their endless 
energy to touch the people with disabilities, we watched the 
rapid development of our association, and felt the excitement of 
helping more people with disabilities. At our festival organized 
for the cooperation of the public and CSO, we witnessed that our 
children with disabilities and their families put their troubles aside 
even for a day and really had fun. We learned that it is possible to 
realize our dreams.

In fact, this is just a drop of water compared to what we will do. 
There is a lot more we want to achieve. We want to plant flowers 
of hope on the roads of struggle  of our people with disabilities.

We want our children and their families to walk these flowery 
paths. We thank the valuable decision-makers who made us 
dream of these for helping us lay the foundations of our flowery 
path.

Murat Gürkan
Vice President
International Association of Great Educators and Special Educators

- 30 association members were trained on 
corporate culture and strategic planning.

- The 5-year strategic plan of the 
association was prepared.

- A mobile application was prepared on 
disability rights.

- An introduction film was shot.
- 8000 brochures/booklets were prepared 

and distributed to those concerned.
- A festival was organized with the 

participation of 987 disabled students and 
their families.

- Information days were held in Aydın, Ordu 
and Ankara.

www.ubed.org.tr

Facebook: UluslararasiBuyukEgitimcilerDernegi

Instagram: ubed.tr

Youtube: UBED Ankara
QR code for interview
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With the project, it was aimed to raise 
awareness about celiac disease in Turkey, 
to empower individuals with celiac disease 

by giving priority to those who have 
been newly diagnosed, and to ensure 

that individuals with celiac access reliable 
information. Priority was given to 

activities aimed at facilitating the daily 
lives of celiac patients.

Coordinator Beneficiary Life with Celiac Association

Implementation Budget 54.330,00 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/222

Following a gluten-free diet is quite a challenge. Making gluten-
free dough and preparing gluten-free food requires experience. 
That’s why people with celiac disease have to work hard to make 
their kitchens gluten-free. We have trained many families in 
Istanbul, Mardin and Diyarbakır so that they can prepare many 
pastries and various foods such as gluten-free bread, buns and 
bagels, and explained to them how gluten-free cuisine should 
be with the support of our experienced chefs. In addition to 
these, we provided psychological support to our participants. 
We organized many trainings and events to inform the public 
and those concerned. We contacted so many families. Seeing 
the happiness of these family members, most of whom are at a 
disadvantage, is truly an inexplicable feeling.

Oya Özden
Founding President of Life with Celiac Association
 

- 50 people consisting of association volunteers 
were trained on Celiac Information.

- 6 seminars on gluten-free life were held.
- Direct counseling was provided to 1440 celiac 

patients.
- 128 people attended the Gluten Free Culinary 

Academies.
- Dietitian support was provided to 100 celiac 

patients.
- Psychological support was provided to 60 

celiac patients.
- Became the first association from Turkey  

to be a member of the European Celiac 
Associations (AOECS).

Empowerment of the Celiac Population Through 
Enhanced Communication, Publicity and Advocacy

QR code for interview
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Twitter: istcolyakder

Facebook: colyaklayasamdernegi

Instagram: colyaklayasamdernegi

Youtube: Çölyakla Yaşam Derneği

www.colyak.org.tr
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With the project, it was aimed to 
support the transformation in the field 

of Industry 4.0 in Ankara. Activities 
were carried out to determine the 

potential in this field, and to determine 
a roadmap in line with national policies 
in cooperation with the public, private 

sector and CSOs. Digital transformation 
of Turkish industry was supported.

Establishment of Ankara Industry 4.0 Preparations 
Local Watchdog Group

As Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD), we are 
aware of the importance of integrating digital technologies into 
production processes in our country’s new development model. 
However, I think that increasing the ability to produce these 
digital technologies in our country is as important as this. In this 
context, I strongly believe in the importance of regional and 
sectoral concrete road maps to be created.

Bahadır Balkır 
Board Member of  TÜSİAD

In today’s world of a great technology revolution, we need 
the common mind and common voice of all stakeholders for 
a development-oriented economy. We cannot afford to miss 
the 4th Industrial Revolution. Therefore, as Turkish Enterprise 
and Business Confederation (TÜRKONFED), we attach great 
importance to the business world, civil society organizations, 
public and university cooperation.

Orhan Turan
President of  TÜRKONFED

The 4th Industrial Revolution, which provides a tremendous 
increase in productivity with digitalization and information 
technologies, is on our agenda these days. Being able to prepare 
our companies for this destructive competition is actually an 
extremely important issue. It is necessary to create a scale in 
which digital preparation levels are determined and everyone 
should evaluate themselves accordingly.

Nurettin Özdebir 
President of ASO

- Ankara Industry 4.0 Preparations 
Monitoring Group was established, an open 
web platform and a web-based monitoring 
system were established.

- 4 monitoring visits and 3 project monitoring 
meetings were held.

- An R&D report on the Ankara 4.0 
preparation process was prepared.

- The Ankara Regional Industry 4.0 
Preparation Process Local Policy Advisory 
Report was prepared, and suggestions 
were made to contribute to the goal of 
the country’s industry to become a design 
base for medium, medium-high and high-
advanced tech products.

- 3 lobby meetings were held that brought 
together public-CSO-private sector 
representatives.

- An awareness raising campaign was 
conducted to prepare a campaign evaluation 
report.

QR code for interview
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www.ankarasanayi40.org

Twitter: ankarasanayi40

Facebook: AnkaraSanayi4.0

Instagram: ankarasanayi4.0

Youtube: Ankara Sanayi 4.0

Coordinator Beneficiary 
Technology, Research & 
Development, Science and 
Innovation Association (TABİD)

Implementation Budget 63.239,14 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/244

PROJECT INFORMATION
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With the project, it was aimed to 
increase the participation of young 
people in social and economic life by 

providing coding training to unemployed 
young people living in different regions 

of Turkey. During the project, the 
administrative and technical capacity 

of the Kodluyoruz Association was also 
improved.

Youth Skills Development for Social and Economic 
Empowerment

TR2014/DG/04/A1-04/272 

Kodluyoruz is a social enterprise that works to train software 
developers around the world, and strive to make our country an 
international technology center. Within the scope of our project, 
we contributed to the professional development of young 
people with our accelerated software training called “Bootcamp”. 
30% of the young people participating in the training found 
a job immediately after the training. The rate of those who 
find a job within 3 months is 59%, and of those who find a job 
within 6 months is 80%. The results of these activities in 4 cities 
motivated us to reach more cities of Turkey. We aimed to organize 
50 bootcamps in 12 cities in 2020 and we have already planned 
for Istanbul, Ankara, Gaziantep, Bingöl, Mersin, Nevşehir, Niğde, 
Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale.

We would like to thank everyone who contributed to this 
adventure and touched the lives of hundreds of people directly 
and the lives of thousands of people indirectly, and helped young 
people to have a good career.

Altan Şar
Education Specialist

- Labor market analysis studies were 
conducted in Istanbul, Ankara, Şanlıurfa 
and Bursa, based on the technology sector.

- Open source coding training was provided 
to 360 young people in 12 camps in 4 
provinces.

- Accessible educational materials were 
developed.

- Activities to increase the employability of 
480 young people were carried out within 
the scope of the alumni network activity.

Twitter: kodluyoruz

Facebook: kodluyoruztr

Instagram: kodluyoruz

Youtube: Kodluyoruz

www.kodluyoruz.org

Coordinator Beneficiary Kodluyoruz Association

Implementation Budget 65,005.05 Euros 

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Bursa
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With the project, it was aimed to 
strengthen the organizational capacity 

of ADK-DER, to improve the 
communication skills of the association’s 

employees, to increase the visibility of 
the association among young artists 

and art lovers, and to contribute to the 
works carried out for performing arts 

in Turkey.

Listen! To Spread Art

Coordinator Beneficiary Ankara State Conservatory 
Association (ADK-DER)

Implementation Budget 50.977,48 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/286 

Like many civil society organizations in our country, we 
were operating with our own limited resources and we were 
experiencing a lack of organizational capacity. Most of our 
members consisted of conservatory / music faculty graduates and 
their close circle. Our technical knowledge and voluntary support 
were limited. We improved ourselves a lot while implementing 
our project. We switched to a better functioning system. We 
reached more young artists. We received trainings to increase the 
organizational capacity of our association, we strengthened our 
cooperation by holding meetings with public institutions and 
universities. We prepared and implemented our communication 
strategy to include all stakeholders. We prepared promotional 
videos and brochures to increase the visibility of our association. 
We have become more active on social media. With the vocal 
contest we organized, we provided talented young artists with 
the opportunity to introduce themselves and gained competition 
experience. With the help of the competition, we ensured that the 
interest in our association increased. We increased the number 
of volunteers determined to work for ADK-DER. We are proud to 
have successfully completed our project, which has given our 
association a privileged status, created great awareness among 
other associations in the art community and was extremely useful 
in promoting our association.

Mehtap Yurdakul
Project Coordinator

- Capacity building training on “human 
resources, volunteer management and 
communication” was provided to 12 

    ADK-DER members.
- Meetings were held in order to increase the 
    cooperation between public institutions/

conservatory and music faculties.
- Communication strategy of ADK-DER 

was prepared. Social media accounts were 
created and the current website was 
updated.

- Within the framework of the awareness 
campaign prepared to increase the interest 
of young people in music, a vocal competition 
was organized and two short films were 
prepared.

- The number of members of the association 
increased from 65 to 98.

QR code for interview
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Twitter: adkder

Facebook: ADKDER

Instagram: adkder

Youtube: Ankara Devlet Konservatuvarlılar 

Derneği

www.adkder.com
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Within the scope of the project aiming to 
increase the capacity of the Turkish Society of 
Hydatidology in terms of project management, 

service delivery and visibility, activities were carried 
out to raise awareness about the “cystic hydatid 

disease (cystic echinococcosis, CE)” caused by 
a parasite transmitted by animals such as dogs, 

wolves and foxes, known as “cystic disease” among 
the public. Field studies and data collection studies 
were carried out in the districts of İzmir in order 

to determine the current status of CE disease, 
which is widespread in Turkey, but has low public 

awareness.

Creating Awareness of Cyst Hydatid Disease in 
İzmir Province

Coordinator Beneficiary Turkish Society of Hydatidology

Implementation Budget 64.794,07 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İzmir

TR 2014/DG/04/A1-04/293

Since its establishment in 1999, the Turkish Society of 
Hydatidology has been accepted as a member of the World 
Association of Echinococcosis, which has been working on a 
voluntary basis, and has the status of a public interest association 
consisting of academicians and volunteers from various fields. In 
the Grassroots CSOs Grant Scheme carried out by the European 
Union and Republic of Turkey within the scope of the Instrument 
for Pre-Accession Assistance (IPA II) 2014 program, it has been 
entitled to receive grant support with the project title “Raising 
Awareness of Hydatid Disease”. The project has created a serious 
awareness about the eradication of the disease called “Hydatid 
Cyst”, which is an important health problem of modern Turkey, 
especially Izmir.

Nazmiye Altıntaş 
Project Coordinator

- “CSO Management” training was provided 
to 25 members of Turkish Society of 
Hydatidology.

- With 40 meetings held in İzmir and its 
districts (Aliağa, Bayındır, Bergama, 
Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, 
Tire and Urla), 400 children, 500 citizens, 
50 teachers and 50 health workers were 
reached and their awareness of CE was 
increased.

- 1100 people were reached through 3 
awareness raising seminars.

- A field study was conducted regarding the 
prevalence of cystic echinococcosis (CE) in 
the districts of Izmir. Data and samples 
were collected from slaughterhouses and 
animal shelters, analyzed and reported.

- Scientific research was carried out to 
determine the damage caused by CE. 
Economic losses (in humans and animals 
for slaughter) caused by the disease were 
identified.

- 100 result reports were published and shared 
with the relevant people.

www.hidatidoloji.org
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With the project, it was aimed to facilitate 
the Muğla Fish Farmers Association, whose 
members have a total production capacity 

of 90,000 tons, to comply with the 
European Union (EU) standards in the field 
of aquaculture. In this context, activities 
were carried out to raise the standards of 
aquaculture in Turkey  and to strengthen 
the structure of aquaculture producers 

organizations.

Empowerment of Practices and Policies at Turkish 
Aquaculture Civil Society Organizations

Coordinator Beneficiary Muğla Fish Farmers Association

Implementation Budget 60.983,99 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Muğla, İzmir

TR2014/DG/04/A1-04/296

We prepared this project in order to contribute to Turkey 
reaching a strong and effective organizational structure in the 
“Aquaculture” sector. We aimed to improve the organizational 
capacities and application skills of the producers organizations in 
our country. Based on the experiences of our project partner and 
the most successful producer organization in the EU, the Spanish 
Aquaculture Producers Association (APROMAR), we informed our 
own producers organizations. We contributed to the development 
of all our producers organizations and our industry.

Hayri Deniz 
Project Coordinator

- The experiences and good practice 
examples of relevant international civil 
society organizations were examined. In 
this context, the Spanish Aquaculture 
Producers Association (APROMAR), the 
most successful and effective producer 
organization in the EU, was visited.

- Efforts were made to encourage the 
implementation of the relevant methods, 
practices and rules by the Muğla Fish 
Farmers Association and its members.

- EU legislation on aquaculture and organization 
was translated and published on the 
association’s website, communicated to 
stakeholders through correspondence and 
meetings.

- Stakeholder meetings and workshops 
were held to strengthen relations with 
other producers organizations, association 
members, public officials, producers and 
academicians related to aquaculture.

- The number of association members, which 
was 20 before the project, was increased to 
80.

Twitter: MuglaKc

Facebook: muglakulturbalikcilari

Youtube: Muğla Kültür Balıkçıları Bilgi

Linkedln: Muğla Kültür Balıkçıları Derneği

www.muglakulturbalikcilari.com
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With the project, it was aimed to increase 
the capacity of the Association in order 

to enable the Environmental Energy 
Association  to participate more actively 
in the decision-making processes, and to 
increase the administrative capacities of 
civil society organizations working in the 

field of environment and energy with the 
activities to be carried out during the 

project.

Sustainable Civil Society Organizations in the Field 
of Environment and Energy (S-CSOs)

Coordinator Beneficiary  Environmental Energy
 Association (ÇED)

Implementation Budget 46.630,60 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İzmir

TR2014/DG/04/A1-04/309

The aim of our project was to support the creation of effective 
CSOs with well functioning participation and consultation 
mechanisms in the field of environmental sustainability. For this 
purpose, we worked to improve the administrative, advocacy 
and communication skills of the relevant associations and other 
civil society organizations. We created an online platform where 
CSOs can share environmental impact assessment and follow 
up decisions. We visited civil society organizations working in 
the field of environmental impact assessment and advocacy, 
included relevant CSOs in this platform and supported their 
capacity building with local advocacy workshops.

Berk Sakka
Project Coordinator

Twitter: Cevrecienerji

Facebook: cevrecienerjidernegi

Instagram: cevrecienerjidernegi

www.cevrecienerji.org 

- The online “Advocacy and Problem Solving 
Workshops” series consisting of 3 modules 
(Online Technologies, Research Techniques, 
Database) was developed.

- 20 members of total 5 CSOs, one operating 
in the EU, participated in the online seminars, 
two of which were held regionally and one 
internationally.

- A communication strategy was prepared 
that lists actions to increase awareness on 
Sustainable Environment.

- Public institutions, municipalities and city 
councils were visited within the scope of 
advocacy work.

-  500 news bulletins were prepared and 
distributed to the relevant people.
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 The project aimed to support gender 
equality in economic and social life in 
Turkey. In this context, activities 

were carried out to strengthen the 
administrative capacity of the Etiler 
Soroptimist Club Business Women’s 

Association and to raise awareness on the 
issue among young women.

  

Soroptimists Advocate Gender Equality (SAGE) in Work

Coordinator Beneficiary Etiler Soroptimist Kulübü İş ve 
Meslek Kadınları Derneği

Implementation Budget 63.730,80 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/311

The seeds of the Soroptimists Advocate Gender Equality (SAGE) 
in Work project were planted during the gender trainings we 
conducted with Istanbul Development Agency (İSTKA) in 2016, 
when we found that the awareness on the subject was low. Based 
on this, we designed a project to support gender equality. We 
explained the importance of gender equality in business life 
to young people with university events and gender equality 
ambassadors program, young women who will enter business 
life with a mentorship program, and to a wide audience with 
an international conference. We shared good practices and 
success stories both in Turkey and in other countries with our 
participants. We played the game “Soroptimists Advocate 
Gender Equality (SAGE) in Work” with around 300 students at 10 
different universities. Within the scope of the gender equality 
ambassadors program, we provided nearly 100 women with 
gender equality training in different aspects. We organized the 
International Conference on Gender in Business and shared 
with the participants what has been done in other countries 
regarding gender equality. This process has strengthened us as 
an association and enabled us to take firm steps towards our 
goals. The game “Soroptimists Advocate Gender Equality (SAGE) 
in Work” was so loved by students that we received invitations 
from universities all over Turkey and even in Cyprus. We were 
both surprised and delighted when the French PhD student, who 
found the sessions in our conference interesting, asked for the 
records of the journalist who made the news after the event. With 
this motivation, we will continue our efforts to empower women 
economically and socially.

Z. Gül Üstün
Project Director

- With the awareness campaign carried out on 
social media, the number of followers of the 
association increased by 50%.

- 4 trainings were provided to 100 students 
from 6 universities under the title of gender 
equality.

- 20 people were trained within the scope 
of the mentorship and coaching programs 
created under the topic of gender equality. 
10 people who attended the training were 
determined as Gender Equality Ambassadors.

- “International Conference on Gender in 
Business Life” was held with the participation 
of 400 people.

Facebook: Etilersoroptimistkulubu

Instagram: etiler_soroptimist_kulubu

Youtube: Kimim Projesi

www.soroptimistetiler.org
QR code for interview
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With the project, it was aimed to 
strengthen the cooperation between civil 

society organizations and public institutions 
in Kahramanmaraş and to increase the 

administrative capacities, communication 
and advocacy skills of CSOs and other 

stakeholders in the region.

Active Participation, Democratic Development, 
Effective Communication, Proper Governance

Coordinator Beneficiary Lifelong Progress Association
(Hayatbilder) 

Co-Beneficiary(ies) 

Şahika Art and Love Association, 
Kahramanmaraş Youth Force  
Sports club Association, 
THK Kahramanmaraş Sportive
Aviation and Outdoor Sports
Club Association

Implementation Budget 63,154,58 Euros

Implementation Duration 12 Months

Location(s) Kahramanmaraş

TR2014/DG/04/A1-04/325

We prepared our project based on the common problems of 
Grassroots CSOs operating in Kahramanmaraş. There was a great 
interest in the district consultation meetings that we held as the 
first activity of our project. In the very lively meetings, the problems 
and solution suggestions expressed by the participants regarding 
their own associations shed light on our project implementation 
process. The results of the Grassroots CSOs analysis survey and the 
research reports of the work commissions created by our project 
enabled us to see a clear picture of the problems of CSOs in 
Kahramanmaraş. Likewise, the report on good practice examples 
prepared by the commissions as a result of the researches 
conducted at local, national and international levels gave us an 
idea about how we can solve these problems. Our project, which 
we carry out together with our partners, stakeholders and other 
CSOs, once again showed us the importance of union of local 
forces, solidarity and communication. We can say that a new era 
has begun for CSOs in our province in the next period.

Necat Önder
Project Coordinator

- Active Participation, Democratic 
Development, Effective Communication, 
Proper Governance (ADEP) platform was 
established. This platform, which will be used 
as an online communication network, has 
been offered to all Grassroots CSOs.

- The current status of CSOs operating 
in Kahramanmaraş was analyzed. In this 
context, an evaluation report was prepared 
by conducting a survey with 1000 CSOs.

- Discussions were held with 70 associations, 
30 of which were international, and ideas 
were exchanged on good practice examples 
and innovative approaches.

- 50 local CSO members were trained 
on active participation, democratic 
development, effective communication and 
proper governance.

- A study visit was made to Germany with 
the participation of 8 ADEP members.

- A communication and advocacy seminar 
was held with the participation of 100 CSO 
members.
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Within the scope of the “Together for 
Better” project, which aims to strengthen the 
capacities of CSOs working for the people with 

disabilities, activities have been carried out to 
increase the quality and number of studies for 
people with disabilities, especially autistic people, 

and to strengthen cooperation among CSOs. 

Together for Better

Coordinator Beneficiary 
Ramazan - Hatice Savaş 
Vocational School and Sports 
Club Association

Implementation Budget 60.000 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Antalya, İzmir, İstanbul, 
Diyarbakır

TR2014/DG/04/A1-04/331

When I learned that the Directorate for EU Affairs is organizing 
trainings on European Union projects, I thought that I should 
definitely participate. Because I wanted to do something that 
would benefit my daughter and children like her. We attended 
the training with a friend of mine. The topics explained really 
drew my attention. We listened carefully and took detailed notes. 
We wrote our project in the light of the information we obtained. 
Within the scope of the project, we frequently met with CSOs 
working for the people with disabilities, and organized meetings 
and trainings. All of these gave us the chance to see clearly our 
own shortcomings and strengths and caused us to experience a 
serious awareness. As CSO, we can see our future more clearly. 
What makes me happiest is that I can now say to my daughter, 
“Your father is doing something for you and those like you.”

Adnan Toktaş
Student’s Father
Board Member of Ramazan – Hatice Savaş Vocational School and 
Sports Club Association 

A while ago, there was a supernumerary at the school where I 
worked. As a result, I was appointed to Ramazan – Hatice Savaş 
Vocational School. Actually, I can say that I met autism in this 
position. Before, I had no information about the subject. I realized 
how unaware of our environment we live. I started to think that 
there are people who don’t know the subject at all just like me and 
something needs to be done to inform them. Many of my friends 
also agreed with me. Thus, we established our own association 
and prepared our project. We had the chance to meet and share 
ideas with many CSOs and related organizations within the scope 
of the project. We realized how important cooperation between 
institutions is. Providing project implementation opportunities 
to CSOs is a great support. Thank you to everyone who provided 
this.

Savaş Yıldırak
President of Ramazan – Hatice Savaş Vocational School and 
Sports Club Association

- Capacity building trainings were 
provided to 16 CSOs working in the 
field of disability.

- Study visits were made to obtain 
information about the functioning of 
different institutions and organizations.

- Workshops were held in Diyarbakır, 
İzmir and İstanbul to share 
information and produce joint solutions 
to challenges faced, with CSOs working 
in the field of disability; 35 CSO 
representatives participated to the 
workshops.

- Strategic plans of 5 CSOs working in 
the field of disability were prepared.

- Autism Platform was established with 
30 CSO members and mapping was 
performed.

www. birliktedahaiyiye.com

Facebook: birliktedahaiyiye
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Enhanced Collaboration Between CSOs and 
Academicians in TRB2 Region

Coordinator Beneficiary Association for Academicians 
(Akademi-DER)  

Implementation Budget 53.870,09 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

 TR2014/DG/04/A1-04/343

We participated in all training programs implemented in our city 
within the framework of the project together with my other CSO 
representative fellows. We met and exchanged ideas with CSO 
representatives and many academicians from other provinces 
during the training programs that eliminated our deficiencies 
in project preparation and were very good. We resolved the 
shortcomings of another project we worked on, after the good-
intentioned advice, suggestion, guidance and support of the 
valuable experts we met in this project, and made another 
complete project application. I heartily thank the Association 
for Academicians that implemented the project,  the project 
team and everyone who put an effort and extend my greetings 
and respect for the contributions they provided not only to our 
Association but also to our companion institutions throughout 
the quite fruitful project duration.

Mehmet Nuri Kıpçak
President of Urartu Development Civil Society and 
Dialogue Association

Instagram: akademisiviltoplum

www.akademisiviltoplum.org

- 50 academics were provided with training in 
areas such as fund management, monitoring 
and evaluation, and fundraising.

- The CSO-Academy Cooperation Support 
Program was prepared and started to 
be implemented in order to support the 
activities of civil society organizations to be 
carried out in cooperation with academics.

- CSO-Academy Workshop was held and 
issues of how academy-civil society 
cooperation should be in the development 
process of the region were discussed.

- Working groups were established and 
joint projects were developed with the 
participation of CSO representatives 
and academicians working in the fields of 
social and applied sciences (youth, people 
with disabilities, migration, environment, 
development).

- CSO-Academy cooperation handbook was 
prepared and shared digitally.
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PROJECT IN NUMBERS 
PROJECT INFORMATION

With the project, it was aimed to create a 
common platform where academicians and CSO 
representatives operating in the provinces of 
the TRB2 region (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 

will come together to develop joint projects to 
meet the needs of the local population in the 

region. In this context, activities were carried 
out to increase the capacities of relevant 

CSO representatives and academicians, 
and to support the university-civil society 

relationship.
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With the project, it was aimed to improve 
the management, networking, advocacy and 

communication skills of the members and 
employees of Women on Board Association 

Turkey (WOB Turkey). In this context, 
extensive training was provided to association 

members in related fields. Activities were 
carried to increase the number of women 
on board of directors in Turkey, thereby 

supporting gender equality.

More Women in the Boardroom: Improving Administrative, 
Advocacy and Communication Skills of Women on Board 
Association Turkey

Coordinator Beneficiary Women on Board Association 
Turkey (WOB Turkey)

Implementation Budget 66.500,50 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul, Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/351

At the beginning of 2017, we established our association with 
the target of women equally with men in higher decision-making 
authorities. Our association was only known by a limited group of 
people participating in the certificate programs we held. We hadn’t 
started advocacy activities yet. Our organizational capacity was 
not enough to realize our dreams. With our project, the number 
of employees and volunteers of our association has increased. 
We determined the performance criteria of our association and 
reviewed our basic strategy and brand positioning. For the first 
time, we had the opportunity to introduce our organization 
to our stakeholders and official authorities face-to-face with 
the advocacy training received by our association employees 
and subsequent study visits. We contributed to the business 
processes of our graduates by preparing an album consisting of 
resumes of people who graduated from our certificate programs. 
We opened the doors of cooperation opportunities with our 
contacts in Istanbul, Ankara, London and Brussels. We organized 
a total of 17 events in the format of meetings, panels, workshops 
and ceremonies with participants from many different groups. 
We turned our dreams into forward-looking, solid, collaborative 
goals, and our target audience into our spokespersons. We 
have taken an important step towards enabling the women we 
touch to say “I am in business life, I am ready to take part in the 
board of directors” and that decision-makers observe equality of 
opportunity.

Selen Okay Akçalı
Secretary General and Board Member of Women on Board 
Association Turkey (WOB Turkey)

- “Communication, advocacy, lobbying and 
governance” trainings were provided to 50 
association members.

- Two workshops were held under the titles 
of Mentorship and Strategy.

- By visiting women and business world 
representatives and institutions from 
the public and private sectors operating 
in Europe (London and Brussels), joint 
projects and cooperation opportunities 
were evaluated.

- Panels aimed at sharing information among 
stakeholders were organized.

- A digital talent pool with 150 resumes was 
created. 50 organizations were contacted 
to evaluate the resumes.

- 300 people were reached within the 
framework of the Advocacy and 
Awareness Campaign.

Twitter: ykda_kadin 

Facebook: yonetimkurulundakadin

Instagram: yonetimkurulundakadin 

Youtube: Yönetim Kurulunda Kadın

www.yonetimkurulundakadin.com

QR code for interview
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Young Positive Leaders Initiative 

Coordinator Beneficiary 
Zekerya Doğan Education, 
Culture, Youth and Sports 
Association 

Implementation Budget 64.994,39 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İzmir, Aydın, Denizli, Manisa

TR2014/DG/04/A1-04/352

When I first heard about the project, I was very excited. I looked 
forward to the training day. Then I met my mentor. My mentor 
Aysu eliminated all my tension in the first meeting and motivated 
me to continue the project. During the project, I was preparing to 
take a leadership role in our school’s English Model United Nations 
event, but I was having many problems. I managed to solve these 
problems with the advice of my mentor and what I learned in 
the trainings. During the project process, I saw that there was 
actually a lot I could contribute to myself. I got to know myself 
better. I learned to act according to my abilities. The more I leapt 
forward, the more encouraged I was. Every time I get scared, an 
expression of our trainer Elin comes to mind: “If the cause of a fear 
is not that you will die or suffer profound damage as a result of it, 
that is, if the fear does not have vital consequences, that fear is an 
unwarranted fear.” I continue to move forward with the strength 
I get from this promise. While realizing my goals, I can find the 
necessary motivation within myself. Today I am way ahead of me 
before the project. Thanks to the Young Positive Leaders Initiative, 
I take the right steps in the work today.

Ayşe Elif Özlü
Project Participant

- 100 high school students were trained 
on Positive Leadership Introduction, and 
mentorship support was provided.

- 20 young people selected from the relevant 
students were trained to be role models.

- “Positive Leadership and Mentorship 
Training” was provided to 100 university 
students.

- 10 “Positive Leadership” videos were 
produced.

- Young Leadership mobile application was 
launched.

Twitter: zekeryadogander

Facebook: zekeryadogandernegi

Instagram: zekeryadogandernegi

Youtube: Zekerya Doğan Kültür Derneği

With the project, it was aimed 
to develop the leadership skills 

of high-potential young people 
studying in the Aegean Region and 

to train young role models that can 
set the students in motion.

QR code for interview
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With the project, it was aimed 
to improve the organizational 
capacity of GÖLSEV, increase 

the communication of association 
managers with the officials of local 

governments, and support the 
association’s active participation in 

decision-making and policy-making 
processes.

GÖLSEV Improves its Capacity

Coordinator Beneficiary Gölbaşı Social Cooperation and 
Solidarity Association (GÖLSEV)

Implementation Budget 55.982,40 Euros

Implementation 
Duration

10 Months

Location(s) Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/363

We saw that CSOs operating in Gölbaşı were not able to advance 
beyond being hometown associations. We aimed to change 
this situation within the scope of our project. In this context, we 
organized many trainings and workshops. In these activities, we 
explained how civil society organizations are managed and what 
can be done. We guided the participants to solve the problems 
in their field of activity with the cooperation of civil society 
organizations. As a result of the trainings, there has been a serious 
improvement in the administrative capacity of our association. 
Representatives of other CSOs who benefited from our trainings 
started to achieve successful works by developing their own 
associations.

Ömer Faruk Anuk 
Project Coordinator

- “CSO capacity building” training was 
provided to 25 GÖLSEV members and 15 
people from other CSOs for 7 days.

- GÖLSEV’s strategic plan was prepared.
- Units for women, youth, employment 

and disability were established within the 
association.

- 4 workshops with 100 people were held.
- A need questionnaire was conducted 

for 200 (women, youth, disabled, 
unemployed) people, and the final report 
was published.

- A website and social media accounts were 
created.

- Project closing meeting was held with 
150 people.

Twitter:  golsevdernegi

Facebook: golsev.golsev.33

Instagram: golsevdernegi

QR code for interview
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The project aimed to improve the capacity 
of civil society organizations, advocates and 

activists working in the field of disability.
In this context, disability rights / 
legislation, advocacy studies were 

conducted, trainings were organized and 
lobbying activities were carried out.

Disability Advocacy Academy 

Coordinator Beneficiary Association of Societal Rights 
and Research (TOHAD)

Implementation Budget 65.997,34 Euro

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul 

TR2014/DG/04/A1-04/385

We carried out the project to increase the awareness of the people 
in order to ensure that individuals with disabilities can access 
their rights. We organized trainings for CSOs who come from 14 
different cities of Turkey, who carry out and/or want to carry out 
rights-based work on disability. In these trainings, how a rights-
based perspective should be on disability was explained, and the 
issue of discrimination against the people with disabilities was 
discussed. Then the basic ways of advocacy were explained. Issues 
such as a petition for an administrative application is prepared, 
how to do lobbying activities, how to use social media to seek 
remedies were discussed. As a result of the implementation our 
project, we believe that there have been significant changes both 
in all segments of the society and in the relevant bureaucracy 
staff, and that our work contributes to positive steps in the field 
of disability. Of course, a lot of work needs to be done in order 
for the individuals with disabilities to access their rights and to 
fully realize the concept of equal citizenship. We, as TOHAD, are 
determined to walk on this path tirelessly and to support other 
CSOs that act with us.

Süleyman Akbulut
President of Association of Societal Rights and Research 
(TOHAD)

- A social media campaign on disability 
rights was held with the participation of 
20 CSOs.

- 40 members from 20 CSOs attended 
the Disability Advocacy Academy 
trainings.

- Administrative practices and petition 
writing capacity of 20 members were 
improved.

- 20 CSO members were provided with 
trainings on administrative practices and 
petition writing.

- 40 visits were made to relevant 
institutions within the scope of lobbying 
activities.

Twitter: tohad_bilgi

Facebook: TOHAD.BILGI

Instagram: tohad_bilgi

Youtube: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar 

Derneği

www.engellihaklariizleme.org

QR code for interview
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With the project, it was aimed 
to improve the organizational 

and administrative capacity 
of SAMİKAD and to support 

disadvantaged women living 
in Samsun in employment and 

participation in the business world.

Bridge to Future: Participatory Management for 
Businesswomen

Coordinator Beneficiary Samsun Business Women’s 
Association (SAMİKAD)

Implementation Budget 60.964,29 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Samsun, Amasya, Çorum, Tokat

TR2014/DG/04/A1-04/394 

Samsun is the most preferred city for refugees - especially Iraqi 
refugees - in the Black Sea Region. They are trying to adapt to 
a new country within the commune they have created. They 
don’t just want to be consumers anymore. They are trying 
to contribute to their new country by establishing their own 
hairdressers, greengrocers, butchers, tourism agencies and even 
their own schools. We wanted to support refugee women who 
are trying to switch from consumption to production with our 
project. Within the scope of the project activities, we organized 
“Capacity Building Trainings” with the participation of 20 Iraqi 
women for 5 days. Women from many professional groups such 
as mathematician, physicist, engineer, merchant, tourism agency 
owner, Quran teacher, English teacher, biologist, school owner, 
jewelry designer, chemist, beautician, dietician participated in the 
trainings. During the trainings, we also provided information on 
the legal infrastructure needed to establish a business in Turkey, 
refugee rights and women’s rights. We explained how to benefit 
from entrepreneurship support in Turkish, English and Arabic. 
After the trainings, our volunteers provided language support to 
women who could not apply for entrepreneurship support due 
to language barrier. In addition, market research was conducted 
in the relevant fields of activity for women who wanted to benefit 
from the supports.

Münevver Uğurlu
President of Samsun Business Women’s Association (SAMİKAD)

- SAMIKAD’s Strategic Development Action 
Plan was prepared.

- 45 women, including refugee women living 
in Samsun, were provide dwith trainings 
on refugee rights, women’s rights, 
participatory management, professional 
business life and awareness.

- “Adaptation to Change Workshop” was held 
with the participation of 85 people.

- A study visit was made to Portugal to 
examine good practices on site.

- The “Opportunity Analysis for the 
Adaptation of Refugees to Business Life” 
report was prepared and 100 copies were 
published in Samsun.

Twitter: Ssamikad

Facebook: samikad55

Instagram: samsuniskadinlari

Youtube: Samsun İş Kadınları Derneği 

Semikad

www.samikad.com

QR code for interview
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With the project, it was aimed 
to increase the service capacity 

of ÇEKADER and to create 
awareness in the society regarding 
the economic and social conditions 
of seasonal agricultural workers. 

Activities were carried out to 
identify and address the problems 

and needs of seasonal workers.

Seasonal Workers Permanent Solutions

Coordinator Beneficiary Çorum Education Culture and 
Research Association (ÇEKADER)

Co-Beneficiary(ies) Çorum Çağrı Education 
Foundation

Implementation Budget 66.973,76 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Çorum, Adana, Antalya, 
Mardin, Şanlıurfa and Van

TR2014/DG/04/A1-04/403

In our project, we carried out activities for seasonal workers in 
Çorum. In addition, we carried out activities in sending cities such 
as Van, Mardin and Urfa, which are the starting points of seasonal 
workers. At the same time, we worked to solve the problems 
of seasonal agricultural workers by organizing workshops in 
receiving cities such as Adana and Antalya. We established a 
contact point at the end of our project. We will continue to make 
efforts to improve their social life and solve their problems.

Numan Karaca 
Activity Coordinator
Çorum Education Culture and Research Association (ÇEKADER)

- Capacity building trainings on 10 different 
topics (health, protection, discrimination, 
social services, communication, social media, 
etc.) were provide to the project team and 
association volunteers.

- An awareness campaign with the theme 
“Seasonal Agricultural Workers” was 
conducted on social media.

- Meetings were held with 250 CSO 
representatives from Alaca, İskilip, Van, 
Şanlıurfa, Mardin, Adana and Antalya.

- 60 seasonal agricultural workers in Çorum 
City Center, İskilip and Alaca districts were 
informed about their family rights and 
obligations.

- A total of 120 people, including imams, 
teachers and village headmen living in 30 
different villages, were informed about the 
rights of seasonal workers.

- Interviews were held with 60 seasonal 
female workers and 200 children.

- Project closing meeting was held with the 
participation of 300 people.

Twitter: cekader19

Facebook: cekader_ Mevsimlik İşçiler Kalıcı 

Çözümler

www.cekader.org.tr QR code for interview
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Active Participation in the Process of Decision/
Policy Making on Youth and Sports

Coordinator Beneficiary 
Olympic and Paralympic Athletes 
Association (International Elite
Athletes Association)

Implementation Budget 65.820,64 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Ankara, İstanbul 

TR2014/DG/04/A1-04/411

We saw that groups operating in the field of sports in our 
country had difficulties in finding solutions to their problems. 
We were observing that there were problems arising from 
miscommunication, especially between sports federations. We 
established our association in order to solve these problems. 
The members of our association consisting of Olympic athletes 
started to carry out activities to solve the problems in the sports 
community. We prepared and implemented our project in order 
to popularize these activities. During our project, we received 
the support of many individuals, institutions and organizations. 
We had the opportunity to bring together many different sports 
federations, ministry units and various associations under the 
umbrella of the project. With the activities we conducted, we 
started an awareness process in the sports community and 
encouraged everyone to take responsibility in this area.

Bahri Tanrıkulu
President of the Olympic and Paralympic Athletes Association 
(President of the International Elite Athletes Association)

- A communication platform was established 
with the participation of 10 CSOs operating 
in the field of sports.

- CSO management, advocacy, lobbying and 
communication trainings were provided to 
60 participants from 10 CSOs.

- A field study titled participation of 
athletes in decision-making and policy-
making processes was carried out with the 
participation of 125 athletes. Research 
results were reported, printed and 
distributed.

- Workshops on policy determination were 
held. Two policy documents related to the 
participation of young people and athletes in 
decision-making processes were prepared.

- Two workshops were held in Ankara and 
Istanbul with the participation of 80 CSO 
representatives.

- 250 people were reached through 10 
events organized to raise awareness.

With the project, it was aimed to 
strengthen communication between 

CSOs operating in the field of sports. 
The project aimed to ensure that 

athletes, especially Olympic athletes, 
are involved in decision-making and 
policy-making processes for the 

sports community.

QR code for interview
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The project aimed to improve 
the volunteering activities and 

administrative capacity of EFEM 
Akdeniz Youth and Sports Club 
Association, which operates with 

the mission of transferring 
Turkish folk dances and folk music 
to the young generation without 

corrupting it.

Power of the Volunteer

Coordinator Beneficiary EFEM Akdeniz Youth and Sports 
Club Association

Implementation Budget 64.369,21 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Antalya

TR2014/DG/04/A1-04/417

I did not know much about European Union projects and 
volunteering before. By participating in the “Power of the 
Volunteer” project, I had the opportunity to get to know these 
projects more closely and to learn more about volunteering 
activities. Since the beginning of the project, I have increased 
my communication skills and language proficiency thanks to the 
events we have organized, the visits and meetings we attended. 
In this process, I developed the understanding of acting jointly 
with the association members for a purpose. I became skilled in 
writing and implementing projects.

Ezgi Şardağ
Project Facilitator

- The 3-year administrative and strategic 
plan of the association was prepared.

- Stress management training was provided to 
60 volunteers and 20 CSO representatives.

- 5000 people were reached within the scope 
of awareness campaign activities.

- Volunteering directive was prepared and 
shared with stakeholders.

- The website has been updated in Turkish, 
English, German, Italian and Spanish.

- Eurodesk Information Point was established 
in Akdeniz University and 300 young people 
were informed.

- 900 students attended the events on 
European Opportunities and Volunteering 
organized for students studying at Akdeniz 
University, Antalya Bilim University and 
Alaaddin Keykubat University.

- A study visit was made to Germany.
- A 2-day project writing training was 

organized for CSO and public institution 
representatives.

Twitter: Efem Akdeniz 

Facebook: EfemAkdenizGenclikVeSporKulubuDernegi 

Instagram: efem_akdeniz_gsk_antalya

Youtube: Efem Akdeniz Gençlik Derneği

www.efemakdenizgenclik.com
QR code for interview
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Within the scope of the project, it was 
aimed to support young people in the 
field of education and employment by 
increasing the administrative capacity 

of the Mamak Youth Sport and 
Culture Association. Activities aimed 
at raising awareness and generating 
solutions regarding the problems of 

young people were implemented.

Capacity Building and Empowerment of Mamak 
Youth Sport and Culture Association

Coordinator Beneficiary Mamak Youth Sport and Culture 
Association

Implementation Budget 65.056,00 Euros

Implementation 
Duration

10 Months

Location(s) Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/420

We implemented our project as a local CSO operating in a 
relatively disadvantaged district of Ankara. This project enabled 
us to be a functional and active association that takes more 
democratic decisions, operates pluralist mechanisms. We 
contacted many civil society organizations in our region. We 
enabled them to benefit from the project. I think one of the best 
things about it is that we touched the lives of 100 young people 
living in Mamak and studying in disadvantaged regions through 
education. We carried out various activities to make them “Civil 
Society Volunteers”. We would like to thank the Central Finance 
and Contracting Unit and the Directorate for EU Affairs for their 
support in this area.

Mustafa Yıldırım
Mamak Youth Sport and Culture Association

- A mobile application was developed that 
allows association members and volunteers to 
communicate with each other and currently 
100 people actively use it.

- A workshop on youth problems was held with 
the participation of 30 people from the 
relevant CSOs and public institutions.

- Trainings were offered to members of the 
association and 25 representatives of 15 
different CSOs.

- A 2-day strategic plan development 
workshop was held with the participation of 
30 CSO representatives.

- 100 disadvantaged young people were 
informed about personal development and 
Erasmus+.

QR code for interview
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The project aimed to increase the physical 
and organizational capacity of Samsun 

Tourism Professionals Association, and to 
strengthen the dialogue and cooperation 
between the public and private sectors, 

relevant professional chambers and CSOs. 
Within the scope of the project, activities 
were carried out for the development of 
the association and the tourism sector in 

the province.

Strengthening Local Cooperations in 
Tourism Sector

Coordinator Beneficiary Samsun Tourism Professionals 
Association

Implementation Budget 65.965,50 Euros

Implementation 
Duration

11 Months

Location(s) Samsun

TR2014/DG/04/A1-04/432

I met civil society at a time when my work life was very busy. I 
started to work in Samsun Tourism Professionals Association as 
a board member. At that time, our association was a partner in 
several projects carried out with various institutions. In those 
days, we needed a computer for a festival we organized as an 
association. We asked our project partner for a computer that 
was used in a project we collaborated with. When they responsed 
negatively, I promised myself that we would carry out a project 
on our own without partnership. The projects we wrote were not 
accepted for a while. In 2018, our luck turned and we seriously 
improved our administrative capacity by carrying out projects 
alone. Today, our association has an office, quality equipment, 
training equipment and 4 projects that are expected to be 
realized.

Dilek Genç
President of Board of Samsun Tourism Professionals Association

- 30 association members and stakeholder 
representatives were provided with 
leadership, social media, project preparation 
and strategic thinking training.

- Problems in the field of tourism in the 
province were identified by conducting a 
survey with 150 companies operating in the 
field of tourism. Within this framework, a 
report was prepared and 500 copies were 
published.

- Entrepreneurship training was provided to 
30 people, 15 of whom were women.

- Workshop on Entrepreneurship in Tourism 
Sector was held with 30 participants.

- A survey was conducted with 100 companies 
and a research report was prepared to 
determine the status of tourism enterprises 
that received KOSGEB support.

Facebook: samsunturizmcilerdernegi

www. samsunturizmcilerdernegi.org.tr QR code for interview
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The project aimed at preserving 
the cultural heritage of minorities 

in Istanbul, supporting the 
transfer of cultural memory 

to future generations, and 
strengthening intercultural 

dialogueue.

Call to Mind: Cultural Diversity in Kadıköy

Coordinator Beneficiary 
Kadıköyü Friends of Science, 
Culture and Art Association 
(KADOS)

Implementation Budget 63.742,04 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) İstanbul

TR2014/DG/04/A1-04/449

Throughout history, human beings have feared events and 
people they do not know or understand. Mansur Al-Hallaj said 
that “Man is the enemy of what he does not understand.” Hazrat 
Ali said “People are hostile to things they don’t know.” So we 
can say that the recipe for ending this hostility is to understand, 
listen and know the other person. This understanding was the 
starting point of the project carried out by our association. With 
our project, we carried out activities to ensure that the citizens 
of Greek, Armenian and Jewish origin and defined as a minority 
in Turkey get to know and understand each other. Perhaps we 
succeeded in sticking a candle in the “environment that creates 
darkness” described by Rakel Dink.

Mahmut Şişman 
Project Manager

Twitter: kadosbks - /hatirlakadikoy

Facebook: kadosbks

Youtube: KADOS Bilim Kültür Sanat

www.kados.org.tr - www.hatirla-kadikoy.org

- Four seminars were held under the titles 
“Being a Greek in Kadıköy”, “Being an 
Armenian in Kadıköy”, “Being a Jew in 
Kadıköy”, “Living Together in Kadıköy”.

- Guides and maps were prepared and published 
5000 copies in order to increase awareness of 
the Greek, Armenian and Jewish presence in 
the region.

- A press conference was held on the 
introduction of the guide with the 
participation of 10 media organizations 
(Local, Armenian, Greek and Jewish).

- A total of 120 people participated in 
the 6 city tours organized on the Yel 
Değirmeni-Moda and Kadıköy direction (CSO 
representatives from Greece, Armenia 
and Israel, university and research center 
representatives, students from 6 local and 
minority schools, representatives of the 
municipality and city council, local people).

QR code for interview
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The project aimed to increase the 
number of qualified members of the 

Malatya Photography and Cinema 
Association(MAFSAD), to strengthen 
communication and interaction among 

photography associations in Turkey, 
and to draw attention to social 

problems by using the visual power of 
photography.

Come Join Us

Coordinator Beneficiary Malatya Photography and Cinema 
Association (MAFSAD)

Implementation Budget 48.711,58 Euros

Implementation 
Duration

12 Months

Location(s) Malatya, İstanbul, Ankara

TR2014/DG/04/A1-04/465

We carried out many activities within the scope of our project 

that we prepared in order to improve the organizational capacity 

of MAFSAD and to cooperate with local governments, public 

institutions, CSOs and photography enthusiasts. With these 

activities, we brought amateur/professional photographers 

together, brought famous photographers together with 

photography enthusiasts, organized events that support the 

protection of our natural environment. Thus, we increased the 

experience of our association in the field of project implementation 

while supporting the photography and photographers. We think 

that our project gave a novel touch to 2019. We would like to thank 

our stakeholders, project team and everyone who contributed for 

their support during the project.

Yılmaz Konuk

Vice President

Malatya Photography and Cinema Association (MAFSAD)

- A workshop titled “Photography: Problems, 
Members, Association, Quality” was held with 
the participation of 50 people from 30 CSOs.
- 4 seminars were organized by 4 famous 
photographers.
- Photography training was offered to 20 
disadvantaged young people for 5 days.
- Photographs were taken by visiting 
natural environments and museums with 190 
participants.
- A total of 1000 students attended 
awareness walks and information seminars on 
the protection of nature and water.
- Technical trips were organized to Istanbul, 
Ankara and Cologne.
- An exhibition consisting of photographs of 
the trainees and members (40 works) was held.

Twitter: MAFSAD44

Facebook: groups/mafsad44

Instagram: mafsad44

Youtube: MAFSAD QR code for interview
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Achievements of the CSO Partnerships and 
Networks on Strengthening Cooperation Between 
Public Sector and CSOs Grant Scheme

Under the scope of the Programme, €4,3 million was provided to 10 CSOs in 3 provinces to support the partnerships and     
networks developed, strengthen cooperation between public institutions and CSOs and ensure capacity building of the CSOs.

          Over 2400 CSOs with more than 250 public institutions and over 100 private sector representatives actively participated in 
         the 11 cooperation networks established.

        11 cooperation protocols were signed by and between public institutions and CSOs.

         Public institutions and CSOs worked together to implement more than 250 activities.

         The CSOs drafted 29 policy papers and 3 bills, and they monitored 1 action plan.
,
         The capacity building trainings were attended by more than 350 CSOs and over 2700 CSO representatives.

         Approximately 1500 CSOs were reached through 27 awareness raising campaigns ran on social media; 
         more than 9 million interactions were achieved, and 7706 news were published in printed and visual media.
         
          Under the scope of projects implemented, more than 60 thousand written publications such as booklets, guidebooks and
         brochures were prepared.

         Social media campaigns organized during the COVID-19 Pandemic were followed with interest in Turkey and in Europe.  
         #GeleceğeMesajımVar (IHaveAMessageForFuture), #BizHepEvdeyiz (WeAreAlwaysAtHome), #EvdeyimOkuyorum                
         (IAmAtHomeIAmReading)
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Our project has been implemented 
with the participation of civil society 

organizations and municipalities in 
Adana, Ankara (Yenimahalle), Burdur, 

Gaziantep, Istanbul (Maltepe), 
Izmir (Karşıyaka), Kars, Sinop, Van 

and Yalova.

Empowering Civil Society for a More Democratic 
Local Governance in Turkey (MoDeL)

Coordinator Beneficiary Turkish Economic and Social 
Studies Foundation (TESEV)

Co-Beneficiary(ies) Şişli Municipality, City Councils 
Association

Implementation Budget 427.824,00 Euro

Implementation 
Duration

24 Months

Location(s)
Adana, Ankara, Burdur, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, 
Sinop, Van, Yalova

TR2014/DG/04/A1-03/062

A national evaluation report, namely the “Civil Society 
Strengthening in Democratic Urban Governance and Effective 
Cooperation”, was prepared, in which the challenges and 
opportunities in public sector-CSO cooperation were examined 
during the first phase of the MoDeL Project. For the purposes 
of this report, local gap analysis studies were conducted for 
the project provinces, and local round table meetings were 
organized for relevant stakeholders under the scope of a 
comprehensive national survey with 200 CSOs based on the EU 
and international good governance indicators. 250 municipalities 
and CSO representatives attended the local round table meetings 
held in 10 provinces. The findings and recommendations in the 
report were shared with relevant stakeholders at the meeting 
held in Ankara on January 17, 2020. Then, capacity development 
trainings were prepared for corporate governance and public 
sector-CSO cooperation based on the shortcomings pointed out 
by the report. A participatory digital platform has been developed 
as an effective and sustainable democratic mechanism for CSOs 
and municipalities in the third phase. MoDeL, the Strategic Plan 
Monitoring and Participation  Instrument, is a digital platform 
that aims to offer municipal and civil society organizations 
opportunities to jointly plan, cooperate and monitor and evaluate 
their efforts. The instrument presents the five-year strategic 
plans, annual activity reports and performance programmes of 
the municipalities and the objectives, indicators and activities 
contained in the documents in a transparent, understandable 
and interactive manner. At the same time, the instrument 
provides the opportunity for civil society organizations to 
directly communicate their proposals on municipal activities. 
With these features the instrument aims to monitor and evaluate 
the achievement of objectives by the municipality and enable 
effective cooperation. 

Itır Akdoğan
Project Director

- 250 municipalities and CSO representatives 

attended the local round table meetings held in 

10 provinces.

- 1 national evaluation report titled 

“Strengthening Civil Society and Effective 

Cooperation in Democratic Urban Governance” 

was prepared and distributed to 3900 people.

- 100 CSOs, including 10 CSOs from Adana, 

Ankara, Burdur, Gaziantep, Istanbul, Izmir, 

Kars, Sinop, Van and Yalova provinces, and 

50 municipal representatives, 5 from each 

municipality, received capacity building trainings 

on public-CSO cooperation.

- 10 policy proposals were drafted to facilitate/

ensure democratic participation of CSOs 

for transparent and democratic cooperation 

between CSOs and municipalities.

- A digital instrument (platform) “Strategic 

Plan Monitoring and Participation Instrument 

has been created to ensure effective 

cooperation and participation between CSOs and 

municipalities: www.kentekatilim.org

- 100 CSO representatives and 50 municipal 

representatives from 10 provinces were 

trained to use the Strategic Plan Monitoring 

and Participation Instrument.

- 5 advocacy meetings for the representatives 

of public institutions were held for the use of 

the Strategic Plan Monitoring and Participation 

Instrument.

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS
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www.kentekatilim.org QR code for interview

Twitter: TESEV2015 – MoDeL_CSPN

Facebook: tesev2015

“Article 14 of the Municipal Law states that municipal resources shall be spent in order of priority, and strategic 
plans shall set out these priorities.

It is necessary to listen to the citizens and spend the resources allocated to our municipalities according to the 
local and common needs and priorities in order to help the region develop and become a prosperous town. We 

can achieve this through strategic plans and performance programmes. 

Since this project carried out by Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) will contribute to this 
aim, we will try to deliver the digital instrument in our municipalities in the best possible way.’’

Assoc. Prof. Birol Ekici, Union of Municipalities of Turkey

“Before the training, I could not fully understand the use of digital channels for participation. I attended the 
trainings on behalf of our association in the citizens’ assembly and the result was incredible. We could actually 
monitor the implementation of the municipality’s strategic plan step by step. Especially after the Earthquake 
in Izmir, we all looked at what is written about the disaster in the strategic plans of the municipalities. Thus, 

we understood how functional the instrument is. But most of all, we had the chance to cooperate and present 
opinions through the digital instrument. While thinking about whether the municipality will work with us, the 

digital instrument works as described, we sent our cooperation proposal in the relevant field over the digital 
instrument and we are looking forward to the reply. We truly thank those who prepared the project for providing 

us such an opportunity.”

Alara Kaygısız, Participant

Our Fingerprints

***

***
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Working Together to Build a Reading Nation: More Powerful Civil 
Society and Tighter Relations Between Public Sector and CSOs 
(OKUYAY)  

Coordinator Beneficiary Turkish Publishers Association  

Co-Beneficiary(ies) 

Mother Child Education 
Foundation (AÇEV), Turkish 
Librarians 
Association (TKD), Kadıköy 
Municipality, Kingston Unıversity

Implementation Budget 553,491,36 Euro

Implementation 
Duration

24 Months

Location(s) İstanbul, Ankara, Samsun, Adana

TR2014/DG/04/A1-03/096

The founding purposes of the Turkish Publishers Association 
include promotion of the reading notion in Turkey, provision of 
information to the society and public authorities, and raising 
awareness. In developed societies, a Reading Nation is built 
through setting common goals for the state, education system, 
families and all individuals in the society. Although there are 
similar efforts in Turkey, a partnership has not yet been established 
to unite the civil society for one objective. We decided to apply 
for a project in order to accelerate the process and take a step 
forward. 

We contacted many people during the project. As a result of 
the network we created, we managed to reach most of the civil 
society organizations and activists working on the reading notion. 
We reached more people than we had aimed, mostly children, 
through the 6 pilot projects implemented in Adana, Istanbul, 
Konya and Ankara. We proposed 10 bills and regulations to 
public authorities. We were able to offer “Turkey Reading Culture 
Research 2019” which had not been carried out for more than 8 
years in Turkey. 

Ebru Şenol
Project Coordinator 

- 2500 CSOs and activists participated in 59 

events organized by the Platform of Working 

Together to Build a Reading Nation.

- Reading Notion Research, which had not been 

done in Turkey for the past 8 years was 

conducted. The research report was printed 

and distributed in 2000 copies.

- 1500 people visited Working Together to Build 

a Reading Nation booth in 3 book fairs and 2 

festivals.

- 1448 people attended 47 meetings to support 

CSO-public sector cooperation and active 

citizenship.

- 6 pilot projects were implemented to promote 

reading. 9557 direct access and approximately 

50,000 engagements (social media, online 

publications) were achieved.

- 10 million people were reached through the 

#ReadingatHome campaign.

- Access to the social media accounts of the 

Platform of Working Together to Build a 

Reading Nation exceeded 6,200,000, and single-

user access exceeded 3,800,000.

- 10 policy papers were prepared to promote 

reading; 2 cooperation protocols were signed 

with public institutions and local authorities.

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS

The project aimed to promote 
literacy and reading in Turkey’s 

selected areas and ensure 
development through active 

participation of CSOs working for 
people’s access to books in policy and 

decision making processes.
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www.okuyayplatformu.com

Twitter: okuyayplatformu

Facebook: okuyayplatformu

Instagram: okuyayplatformu

Youtube: Türkiye Yayıncılar Birliği

“Reading is a very nice feeling, I think everyone should read, and tell each other about what they read.”
Esmanur Ekinci, Super Reader, 11 Years-Old

“They will probably enjoy reading when they attend the program. I did not like it much, but I do now. Books are 
different, they arouse curosity.” 

 Ebubekir Ekinci, Super Reader, 12 Years-Old

“I always loved to read. After I started this programme, I began to read more. At least I continue reading books. It has 
had good implications for my classes, I learnt new things as I gained the habit of reading. I learnt a lot of things.”

 Cumali Efe Gökçe, Super Reader, 12 Years-Old

“Thanks to your invaluable efforts our children have developed love for books, bless your heart.”
Arzu Dağlı,  Parent

‘‘I participated in the Library City Project. I performed different activities every day there. Of course, I had a little hard 
time and got a little excited. I succeeded with the help of my teacher. Yay: )’’

Şani, 2nd grade student

‘‘I think what the Platform of Working Together to Build a Reading Nation does is very significant for Turkey. 
Especially, sharing international good practices and expressing the current state of play of the reading notion 

through the national research will contribute to our future efforts. Attending the platform will help us follow the 
efforts made in the field of reading. It will help us understand each other’s needs and share our ideas about the 

solutions we need.’’
Merve Yavuzdemir, From Library 

‘‘The Platform of Working Together to Build a Reading Nation (OKUYAY) is a special project bringing together 
different supporters and stakeholders of reading notion in Turkey.’’

Asya Çağlar, Kelime Yayınları

‘‘I think that The Platform of Working Together to Build a Reading Nation (OKUYAY) is the best possible effort in 
Turkey. Since this is the perfect platform for book readers to increase interest in reading by bringing together various 

small-scale book reading groups.’’
Şule Şahin, Athenaeum Of Middle East Technical University Alumni Association

‘‘It’s a very nice platform. You both read and guide the people around you. The platform enables us to come together 
with people in civil society organizations and learn about various ideas and activities under the reading notion. We 

will guide others by gaining this notion in our own lives and helping people around us.’’

Birgül Çelik, The Association For Supporting Contemporary Life

Our Fingerprints

***

***

***

***

***

***

***

***

***

QR code for interview
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Creating a Network Among CSOs and Public Institutions 
Through “Artist in Residence” Programme (Daire) 

K2 Contemporary Arts Society hosted global artists in Izmir and 
made it possible for many guest artists from Turkey and abroad 
to attend the program. In order to translate these experiences 
to practices with the support of project partners, an unusual 
model of guest artist program was created to spread in different 
geographies in a short period of time. It is anticipated that the 
project will be a channel for interaction, cooperation, sharing of 
experience, creating network, production and research among 
all stakeholders, project partners, public institutions, civil society 
organizations, artists, enterprises, universities and those living in 
the provinces. Visits were paid to Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, 
Istanbul, Izmir, Mardin, Mersin, Nevşehir and Sinop four times for 
the one-week-long guest artist programs: Promotion, discovery, 
guest artist program, monitoring-evaluations were made. The 
9 coordinators and 28 guest artists interacted with the ecology, 
culture and sociology of the province they were involved in. 
The interaction was reflected in their production processes. The 
network created through contemporary art practices played 
an important role in the development of civil society through 
social interaction. Effective results were obtained thanks to the 
synergy created by 65 artists (including artists from 9 provinces), 
13 provincial/district municipalities, 10 public institutions, 
9 universities and 59 CSOs/enterprises participating in the 
programs. The Residence Guest Artist Program Promotion Days 
and Contemporary Art Meeting event, which was held with the 
participation of approximately 200 people, brought together 
cultural and contemporary art actors, public institutions and civil 
society representatives from 9 provinces in İzmir. With the guest 
artists who participated in the project, “Residence Experience 
Sharing Days” were held in Izmir-Urla. The K2 team, project 
partners and provincial representatives attended the event 
either physically or remotely. This activity, as the last phase of the 
programme, has also created a platform where the guest artist 
programmes could be evaluated through online speeches based 
on the project outputs. 

Ayşegül Kurtel
Head of K2 Contemporary Arts Association

- 9 “Guest Artist” workshops were held in 9 

provinces; 36 visits were paid to artists, public 

institutions and CSOs.

- 9 program coordinator artists and 27 

participant artists who will work in 9 provinces 

were determined.

- 9 different “Guest Artist Programs” were 

organized for 7 days in 9 provinces.

- A digital network was created and brought 

together CSOs, enterprises, artists and local 

authority representatives.

- An international “Guest Artist Program”, 

was organized for 10 days in Izmir and it was 

attended by 200 people.

- 9 separate policy papers were prepared for 

9 municipalities to strengthen cooperation 

between artists and local authorities.

- Records of the presentation and conversation 

series titled “Residence (Daire) Online” were 

viewed 8,072 times.

- Access and views through social media accounts 

reached 200,000.

TR2014/DG/04/A1-03/117

Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Arts Association 

Co-Beneficiary(ies) 

Nomadmind Design And Art 
Practices Association, Troya Culture 
Association, SCCA - Ljubljana 
Contemporary Art Center, Hatay 
Metropolitan Municipality

Implementation Budget 529.060,00  Euro

Implementation Duration 20 Months

Location(s)
Çanakkale, İzmir, Sinop, Mersin, 
Mardin, Hatay, Diyarbakır, 
Nevşehir, İstanbul

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS

The project aimed to develop capacity 
in the field of art by strengthening 

cooperation between CSOs in Turkey 
in order to ensure their involvement in 
decision making to create policies for 

contemporary art in public institutions 
and CSOs operating in the field of art.
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www.daire.org.tr

Facebook: K2IZMIR

Instagram: k2izmir

Youtube: K2 Güncel Sanat Merkezi

“In addition to the three guest artists determined based on an open call, Can Sümbül, a student of  Fine Arts Faculty 
Painting Department in Nevşehir Hacıbektaş Veli University, contacted us via the Human and Nature Association, 
and he had the opportunity to experience contemporary dance for the first time in his life. In his terms it was “life 

changing”. His first stage experience, was with Aydın Teker, who is a very important artist in contemporary dance.“

Ayşegül Kurtel, Head of K2 Contemporary Arts Association

“…Thank you for helping me to finalize my “Meter” project, which came during my master’s thesis and which I 
could not complete over a year due to physical challenges. You cannot imagine how precious it is to me. I wish the 
continuation of this beautiful project. People like us shared and benefitted from this project. I hope that the artistic 
production, sharing and excitement will continue to grow despite the challenges we experience all over the world. 

Good luck, thank you. Have a good day” 

Participant

“ Mustafa Zeren, representing Modem Art Center, was the provincial representative of Diyarbakır for the Residence 
Guest Artist Program and was also one of the local artists from Diyarbakır. Mustafa had a fragile youth, and he was 
one of the most active participants of the local artist group that welcomed us with great enthusiasm. They worked 

with us to set up the necessary visibility items of the project every day before work and helped collecting them at 
the end of the day to prevent damage. The workshop was conducted jointly by a four-person guest artist group, 

each of whom had international experience and manners in performing arts. We had a large group of local artists. 
We had to be very sensitive while maintaining the order in the venue. 

Before the pandemic, the Modem Art Center hosted an intense program of events, including the Residence 
Guest Artist Program. Mustafa was closely involved in almost every event. One day during our workshop, local 

participants, each with different professional experiences, performed improvisations related to their experiences, 
which provokes a lot of imagination. Mustafa brought the caterpillar- a large construction machine- to the stage 
in his own body for his performance. We learned during the post-performance feedback that Mustafa had done 
many other jobs, including working as a caterpillar operator, before working with the Modem Art Center. Today, 

he is conducting a performance project together with Fatih Gençkal, one of our guest artists in Diyarbakır, to make 
international the show they made in İzmir under the Residence Experience Sharing Days.”   

Şafak Ersözlü, Coordinator of Diyarbakır Artist-In-Residence Program 

“In a globally overwhelming climate of segregation, I was very happy to be a part of the Residence Guest Artist 
Program, which united us. I hope that this movement, which sees art not as an exclusive elite action, but as a 

humble partnership of the common, will continue. I sincerely thank you for the invitation.”

Murat Germen, Executive Artist, Mersin Artist-In-Residence Program  

***

***

***

***

QR code for interview

Our Fingerprints
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Strengthening Constituency Engagement and Influencing 
Capacities of Community Based Organizations

As the Foundation for the Support of Women’s Work, we believe 
that a society without poverty and inequality can only be 
achieved with the participation of women. Thus, we have worked 
to strengthen the leadership and participation of women with 
low-income levels for local development since 1986. We believe 
that participation of low-income women in local decision-
making and management processes is important. Therefore, 
opportunities should be created for women to build their 
knowledge and experience, to come together around common 
issues, to collaborate, to develop dialogue and cooperation with 
local authorities and to voice their issues for their inclusion in the 
agenda of policy makers. We developed the project based on this 
idea. We aim to strengthen women’s networks and influence from 
local to global by building capacity of women’s organizations 
to unite women and ensure their participation in decision-
making processes and by providing them the opportunity to 
share knowledge and experience with their counterparts from 
5 provinces in different regions of Turkey. Furthermore, we 
aimed to expand the influence and interaction of the women’s 
cooperatives movement that we have led since early 2000 and to 
mobilize the international networks to which we are members.

Bahar Yalçın
Project Coordinator

- A survey was conducted with 1000 women 
from 5 provinces, in order to measure the 
level of women’s participation in civil society. 
The report on survey results was printed and 
distributed in 600 copies. 

- In-depth interviews were conducted with 57 
community based women’s organizations in 5 
provinces and reports were prepared.

- 185 women from 61 women’s organizations 
and 23 public institutions participated in the 
capacity building trainings organized for women’s 
CSOs in 5 provinces.

- Workshops were held with 43 women’s 
organizations in Istanbul and Izmir to develop 
an influencing action plan.

- 600 women representing CSOs from around 
the world met in 3 online meetings for sharing 
experience.

- 151 women from organizations and public 
institutions participated in the 5-year 
strategic planning processes of local 
governments in 4 provinces.

- 5 workshops were held in 5 provinces with the 
participation of 125 people (CSOs-public 
institutions-municipalities) to develop gender 
responsive politics in local governments.

- 25 CSOs and 8 public institutions participated in 
3 networks created.

- 5 cooperation protocols were signed with the 
local authorities.

- 7 policy papers were prepared for the 
development of gender-responsive policies.

 3 round table meetings were held on “How Will 
We Build Life After The Pandemic?” with the 
participation of 100 women. The impact of the 
pandemic on women’s organizations and their 
experiences were discusssed.

Coordinator Beneficiary Foundation for the Support of 
Women’s Work (KEDV)

Co-Beneficiary(ies) 
Oxfam Novib, Development 
Analytics Research and Education 
Association, Karesi Municipality 

Implementation Budget 528.794,00 Euro

Implementation 
Duration

24 Months

Location(s) Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir

TR2014/DG/04/A1-03/131

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS

The project aimed to increase the 
influence of women in decision making 

mechanisms by improving women’s 
participation and representation in 

community based organizations.
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www.kedv.org.tr

Twitter: KedvTurkiye

Facebook: kadinemeginidegerlendirmevakfi

Instagram: kedv.org.tr

Youtube: KEDV Türkiye

LinkedIn: /company/kedv

“We are happy to thrive through development.”  

İlknur Kahvecioğlu, Foundation for the Support of Women’s Work (KEDV) in Eskişehir 

The trainings and meetings made me feel very good, seeing women leaders together gave me strength.” 

Maalem Abdulrazzak, Neighborhood Leader from Foundation for the Support of Women’s Work (KEDV) in Gaziantep

“We received training on many educational and important subjects such as influencing, leadership and communication. 
Our foundation believes that the trainings have had a positive impact, especially in terms of using the right methods 

and techniques in communication. We experienced this during the training. Our foundation had some requests from the 
local government regarding a spatial problem. We went to Balıkesir Metropolitan Municipality, Department of Public 

Works and Engineering on Day 3 of the training. During the visit, we used our experience from the training. We gave some 
thought about who should meet with which departments, how to handle correspondence with the departments, forms of 
address, and how to make requests based on collaboration and cooperation rather than a one-sided approach. Next, the 
Director of Public Works and Engineering assigned a team, a discovery was made, the proper materials were sent, and our 

request was turned into a project. We started implementing a joint project with Balıkesir Metropolitan Municipality. We 
obtained a positive result. And we shared the positive feedback with other organizations’ representatives in the training.” 

Serpil Güvenç , Balıkesir Foundation for Supporting Alzheimer’s Patients 

***

***

***

QR code for interview

Our Fingerprints
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Strengthening of Autism Association’s Consociate 
Network in Turkey 

The project aimed to increase the cooperation and communication 
among CSOs and public institutions along with the monitoring 
of National Autism Action Plan by strengthening the institutional 
capacity and advocacy of Autism Assembly of Turkey (TOM) and 
CSOs working in the field of autism. We created a web page where 
families can reach CSOs working in the field of autism on the map 
and see their addresses (www.otizmturkiye.org). With this project 
we targeted capacity development training and coaching and 
aimed to reach members of CSOs in Autism Assembly of Turkey. 
And we think that we have achieved the goal, especially in law, 
advocacy, communication and fundraising. Additionally, we 
provided training on “How to do monitoring?” and “How to use the 
monitoring mechanism?” and then, prepared a “Monitoring Pilot 
Report”. We made great success with our campaigns underlining 
the importance and awareness on the “National Autism 
Action Plan” and what autistic people can do once the plan is 
implemented. The video we used in our last campaign (#LiveLife) 
was broadcasted on FOX TV morning news. Our video involving 
Reha Özcan as Doctor Adil in the TV series “Miracle Doctor”, which 
featured an individual with autism for the first time. The reason we 
specifically selected Reha Özcan for the video was that he was the 
person who encouraged and empowered a doctor with autism in 
the series. We wanted to use the perspective to show what they 
can achieve and what they can do.  The National Autism Action 
Plan is actually Doctor Adil for all children with autism… 

N. Seda Öztürk
Project Coordinator

- 61 CSOs attended the four-day training in 

Istanbul and Konya to strengthen the capacity 

of civil society organizations, which are members 

of TOM (Autism Assembly of Turkey).

- Mentoring support was given to 165 CSO 

members on advocacy.

- 1 Monitoring Report was prepared on National 

Autism Action Plan. Active participation 1 

legislative process through attending the 

Parliamentary Inquiry Commission.

- The websites of 30 CSO members of TOM and 

1 portal were prepared.

- 4.115.335 people were reached on December 3, 

International Day of Persons with Disabilities, 

with the tag of #ActuallyAuthism and the 

National Autism Action Plan in 2019. 

-  13,665,234 people were reached and 34,337 

interactions were received with the #LiveLife 

and #WeAllAtHome campaigns.

TR2014/DG/04/A1-03/135

The project aimed to increase the 
fundraising, advocacy, legal and 

communication capacities of civil society 
organizations working on autism, to 

strengthen concrete dialogue with public 
authorities under the National Autism Action 

Plan (UOEP), and to create a sustainable 
monitoring mechanism for the UOEP.

Coordinator Beneficiary Tohum Autism Foundation 

Co-Beneficiary(ies) Federation of Autism 
Associations, Federation of 
Anatolian Autism, Autism 
Federation, Federation of Autism 
and Disability Associations, 
Konya Autistic Children and Their 
Families Benevolent Association, 
Rize Struggle of Autism and 
Education Association, Seljuk 
Autism Education Foundation, 
Anatolian Autism Education and 
Struggle Foundation, Supporting 
Individuals with Disabilities 
Association 

Implementation Budget 367.913,08 Euro

Implementation Duration 24 Months

Location(s) İstanbul, İzmir, Ankara, Konya

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS
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Twitter: tohumotizm

Facebook: tohumotizm

Instagram: tohumotizm

Youtube: TohumOtizmVakfi

“Strengthening of Autism Association’s Consociate Network in Turkey was for strengthening the capacities of 
members of Autism Assembly of Turkey. We- the CSOs working in the field of autism- set out for advocacy and 

showing what our children with autism can achieve. Announcing and monitoring the National Autism Action Plan 
was our biggest aim. We implemented very good campaigns with our project. We show the videos when a member 
or a public body representative asks what the National Autism Action Plan (UOEP) is. We can show our report. The 

concrete outputs are the most important achievement of the project.”

Participant

“Thanks to this project, I attended trainings on advocacy, communication, law and fundraising and received coaching 
support. I learned many things, about which had difficulties. I learned a lot of new things, from writing a press release 

to monitoring. I can access the information and briefing papers using the project web page of otizmturkiye.org.
 I was prejudicial against online meetings. However, my knowledge and skills on the issue also increased since most 

of the activities conducted over the past year were online. We can come together as family more often in different 
provinces of Turkey, we also discovered new things. I learned a lot from federation presidents, other CSO managers 

and members during these meetings. Once again I realized that we are part of a big family.”

Participant

“This Project really contributed to my development process in several areas and raised my awareness. I especially  
enjoyed the training modules on the Project website: advocacy, entrepreneurship, communication… I learned 
education methods and techniques for helping children with autism to become more independent. I want the 
national action plan to be implemented, I want children to receive education so that they can live equally and 

independently,  and enjoy their rights. I want their parents to become more informed about their children. 
I am here to stand up for children with autism…”

Participant

***

***

***

www.otizmturkiye.org

QR code for interview
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Women Business Network: W-BUN   

As Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGİDER), we 
focus on women’s entrepreneurship and strengthening women 
in social life and politics for ensuring gender equality. We 
realized the need for a new initiative for strengthening women’s 
entrepreneurship. Our studies have shown that the women’s 
entrepreneurship movement reached a certain maturity, but it is 
necessary to create an environment of dialogue and cooperation 
between women entrepreneurs and civil society organizations 
in order to make fast and concrete progress. We have always felt 
the need to take action as Women Entrepreneurs Association of 
Turkey (KAGIDER). We were determined to work in collaboration 
with the Association of women employers and industrialists 
(KAISDER) and Bursa Business Women and Managers Association 
(BUIKAD), as we received the support of the Republic of Turkey 
and the EU, to expand our focus on ”Women Entrepreneurs 
Association of Turkey”, strengthen women’s entrepreneurship 
and be a milestone for the achievement of our gender equality 
objectives. When we started, one representative of an association 
from our Southeastern Region made an unforgettable remark 
and said: “What project are you talking about? Even being born 
as a woman in our region is an act of entrepreneurship.” From 
where we stand today, we see that this perspective and feeling 
are diminished. Women entrepreneurs engage in solidarity and 
cooperation. The portal of www.ticaretinkadinlari.com has been 
the most important factor supporting the development process, 
by creating a network of women entrepreneurs associations 
and CSOs in Turkey and providing them access to the necessary 
information and services on supply and service tenders of the 
public and private sector. The decision on the proposal drafted 
for a legal regulation will pave the way for women entrepreneurs 
and enable and/or encourage women entrepreneurs with 
merits and qualifications to equally participate in the public and 
private sector tenders. Our vision is to institutionalize women’s 
entrepreneurship in Turkey as an integral part of sustainable 
development and provide absolute equality in the business world. 
Today, we are happy that our project, which we have prepared 
with faith and determination, is supported by the European 
Union and Turkey with the same belief.

Emine Erdem  
Head of Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGIDER) 

- 1,125 women entrepreneurs and 224 

associations attended the network of 

women entrepreneur associations and women 

entrepreneurs.

- The web platform www.ticaretinkadinlari.com, 

which is strengthened by Women Business 

Network Project, has become a powerful 

channel for informing all entrepreneur women’s 

CSOs in Turkey and enabling their access to 

relevant information and related channels to 

be successful in service and supplies tenders 

organized by public and private sectors.

- Consultation meetings were held with 390 

women entrepreneurs in 8 provinces of Turkey 

(Gaziantep, Samsun, Izmir, Antalya, Kayseri, 

Diyarbakır, Denizli, and Van); 15 local public 

institutions were visited.

- 564 news and 12 press releases were 

broadcasted through 81 printed media, 6 TV 

channels, and 477 online posts. 2,705,593 people 

were reached with the news.

- 1000 “Good Examples of Women 

Entrepreneurship” books and 300 “Women 

Entrepreneurs in Public Tenders” guidelines were 

published and distributed.

- 1 bill was drafted to invite more women 

entrepreneurs to tenders as per the Public 

Procurement Law.

- 32 training modules were added to Women 

Entrepreneurs Association of Turkey 

(KAGIDER) and made available to CSOs that 

are members of the network.

TR2014/DG/04/A1-03/209

The project aimed to draft a bill and run an 
awareness campaign in order to ensure that 

the necessary legal regulations are made 
for enabling women to be more active in the 

labor market, to create a Businesswomen 
Communication Network for strengthening 

women entrepreneurs and to make sure more 
women entrepreneurs are invited to tenders 

held as per the Public Procurement Law.  

Coordinator Beneficiary Women Entrepreneurs Association 
of Turkey (KAGIDER)

Co-Beneficiary(ies)

The Association of women 
employers and industrialists 
(KAISDER), 
Bursa Business Women and 
Managers Association (BUIKAD)

Implementation Budget 517.822,22   Euro

Implementation Duration 24 Months

Location(s) İstanbul, Ankara, Bursa 

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS
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www.kagider.org
www.ticaretinkadinlari.com

Twitter: kagider

Facebook:turkiyekadingirisimcileridernegi

Instagram: kagider_

Youtube:  Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Feedback received from participants of the events:

“Women suppliers must be supported with additional measures. Our terms are not equal. Lack of women in 
decision making mechanisms is a disadvantage. There should be women to defend us. For this reason, the project 

is very valuable.” 

“We needed to map local women suppliers and create networks. Our new website has been very good for us. I 
procured logistic services from a woman entrepreneur for the product I was shipping last week. I found her on our 

website… We are getting stronger together!”

“My company is almost the best in the sector I operate… But we do not receive invitations to tenders held by 
local governments or the public sector. Why? Is it just because we are woman entrepreneurs? All women, whether 
entrepreneurs or not, should support the bill, so that we can prevent gender based discrimination. The project has 

taken a very important step and we must play our role.”

“I saw how courageous and strong we are in every meeting I attended. Therefore, I would like to thank those who 
implemented the project. We should not lose the gains we achieved during the project, we should continue to work 

and produce together in order to go further.”

“Women of Commerce… I repeated these words to myself hundreds of times. I looked at the website. I have seen 
hundreds of women entrepreneurs like me. Then I closed my eyes and dreamed that the bill was passed. No! It is no 

longer a dream! I believe that with the project we have taken an important step for the law we have been dreaming 
of for many years. This success will be the greatest pride of the Women’s Network thanks to our efforts.”

***

***

***

***

***
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EU Monitoring Network 

Despite all the uncertainties caused by the pandemic, we achieved 
very important things in our project under this programme. 
Where we stand is, in fact, a concrete example of EU support in 
Turkey.

Our journey was originally a project idea that started with a 
technical visit. Then, it became a concept with the support of 
TACSO. And finally, it reached a point where it became concrete 
with the “Partnerships and Networks Grant Scheme” carried out 
by the MoFA Directorate for EU Affairs. I think it is an important 
project that shows both the diversity and effectiveness of EU 
support. 

We think that it is important for the social impact of EU projects in 
Turkey. We have prepared an important guidebook on monitoring 
and promoting projects and conducted research.  Despite 
the recent slowdown in EU- Turkey negotiations, civil society 
can still have a voice in processes such as financial assistance 
programming and sectoral committees. The civil society can 
contribute to the processes through various activities.  We believe 
that such contribution presents an important perspective in 
terms of Turkey-European Union relations.

We believe that our EU Monitoring Network Project has an 
important role in reinforcing civil society and public partnership.

The Monitoring Platform was established during the project. 
“Social Impact Monitoring Guidelines” were prepared for CSOs. 
Stakeholder meetings, workshops, monitoring and capacity 
development trainings were conducted. We would like to express 
our gratitude to all our stakeholders who supported us in this 
process.

Emre Gür
Secretary General of Turkey - Europe Foundation 

- The Monitoring Platform, the digital channel of 

the EU Monitoring Network, was established 

with 1000 members.

- 1 set of “Guidelines for Monitoring Social 

Impact” was developed for the civil society.

- A social impact study was conducted for the 

civil society sub-sector of IPA II through 

application of a survey with 1000 CSOs.

- Micro Project Technical Support was offered 

within the scope of social impact evaluation of 

projects and/or programs in order to improve 

the monitoring capacities of CSOs implementing 

activities in thematic areas such as environment 

and climate, rights of the child and gender 

equality.

- Monitoring reports of 6 CSOs were prepared 

under the scope of Micro Project Technical 

Support.

- 158 CSOs and 35 representatives from public 

institutions were contacted thanks to the 

workshops and stakeholder visits.

- 450 people, institutions and activists attended 

10 online trainings, including 4 Social Impact 

Monitoring Trainings and 6 EU Literacy Training.

TR2014/DG/04/A1-03/216

The project aimed to expand the European 
Union Monitoring Network (EUMN) by 

involving the rights-based CSOs working 
for disadvantaged groups and Turkey’s EU 
membership; to ensure civilian oversight of 
Turkey’s EU accession process; to create 
the methods and channels for monitoring 

and analyzing the EU programmes and 
financial assistance with a rights-based 

approach.

Coordinator Beneficiary Turkey – Europe Foundation 
(TAV)

Co-Beneficiary(ies) 
Foundation on Life (YADA),
Economic Development 
Foundation (IKV) 

Implementation Budget 494.912,32 Euro

Implementation 
Duration

24 Months

Location(s) İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, 
Diyarbakır

PROJECT INFORMATION
PROJECT IN NUMBERS
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www.izlem.org.tr

Twitter: ABizleme

Facebook: ABizleme

Instagram: abizleme

Youtube: Türkiye Avrupa Vakfı

“Thanks to the Micro Project Technical Support, we are able to monitor and report on gender. While writing the 
reports, we examined the organizations working in our thematic areas, and we saw their shortcomings and 

achievements. As SistersLab, we were able to see our shortcomings and develop suggestions to eliminate them.

We prepared the logical framework for the grant scheme application, again with the technical support we received 
from Monitoring. Thus, our project could be better explained and evaluated. We would like to thank the Monitoring 

project and the project team for their support since August.”

SistersLab

“Thanks to the EU literacy support we received under the scope of the European Foundation Micro Project Support, we 
worked on the technical aspects of project submissions. As a result of the efforts, we received very useful support for 

project writing techniques, funding agencies and the basic rules and the logical framework in general.”

Yüksekova Association for Supporting and Developing Woman

“We received Micro Project Technical Support by attending the European Union Monitoring Network in the thematic 
area on environment. First, we received some training under technical support. As a result of the trainings, we learnt 
about both the European Union process and monitoring efforts. Then, we conducted a monitoring and evaluation 

study on consumption and packaging wastes by focusing on sociology and environment. We achieved results thanks 
to the efforts undertaken. And we have conducted an important study in this field. We are grateful to the European 

Union Monitoring Network.”

Tohum Education, Culture, and Nature Association

***

***

***

QR code for interview
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Towards a New Discourse and Dialogue   

Project Towards a New Discourse and Dialogue aims to bring the 
public sector, civil society and media together to raise awareness 
on discrimination and discriminatory speech against Syrian 
refugees and to create a new human rights-based language.

Discriminatory discourse and hate speech against Syrian refugees 
cause normalization and escalation of discrimination and make it 
difficult for everyone to live together. With the project Towards a 
New Discourse and Dialogue, we emphasize the importance of a 
human rights-based, inclusive and pluralistic discourse.

The main activity of the project was the development and 
implementation of a non-formal training module for public 
sector, media and civil society workers who contact refugees in 
Hatay, Şanlıurfa and Istanbul, provinces densely populated with 
Syrian refugees. 
     
When we started this project, we hoped to raise awareness on the 
violence caused by the polarized discourse in society. We have 
completed the project, and based on the feedback we received 
from the media, civil society and civil servants who attended our 
training, we consider that we have become a part of this purpose. 
Combating hate speech and discrimination is a long and bumpy 
road, but with the trainings, we offer an instrument for producing 
a new human rights-based discourse, especially for those who 
work with refugees.

Ezgi Kan
Project Coordinator

- 6 online international panels were held about 

discrimination and discriminatory speech, with 

the participation of journalists and media 

experts from Europe and Turkey. More than 10 

thousand participated in the international online 

panels.

- Workshops were held on online tools and 

methods for combating hate speech and for 

human rights training. 36 visits were made to 

public institutions and CSOs.

- A general training module, which can be 

implemented face-to-face and online, was 

developed for public institutions, media and CSO 

people that work with refugees in 3 provinces 

densely populated with refugees (Hatay, 

Istanbul, Şanlıurfa).

- 24 people from media, public institutions and 

CSOs received anti-discrimination training.

- 240 people were reached through the extension 

of Anti-Discrimination Training.

- Two separate “A New Discourse” training 

leaflets were prepared to be used during face-

to-face and online trainings.

- The number of access to the announcements 

on panels, webinars and trainings on social media 

exceeded 130,000.

TR2014/DG/04/A1-03/220

Coordinator Beneficiary Hrant Dink Foundation  

Co-Beneficiary(ies) 
Community Volunteers 
Foundation, Association of 
Support to Life, 
Sabancı University

Implementation Budget 278.488,90 Euro

Implementation Duration 24 Month

Location(s) Hatay, Şanlıurfa, Ankara, 
İstanbul

PROJECT INFORMATION PROJECT IN NUMBERS

The project aimed to strengthen 
cooperation among the public sector, 

CSOs and media in order to promote a 
new language and discourse for respect 

to human rights and differences, and 
raise awareness on discrimination and 
discriminatory speech against Syrian 

refugees in Turkey.
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www.hrantdink.org

Twitter: HrantDinkVakfi

Facebook: hrantdinkfoundation

Instagram: hrantdinkfoundation

Youtube: Hrant Dink Vakfı / Hrant Dink Foundation

Feedback received from participants of the events:

“I think the concepts I have learned brought a positive perspective to my life and environment. I have gained a 
perspective, which taught me not to judge before investigating and questioning things.”

“I realized how important it is when the owners/subjects of the story have a voice. I realized that we are not as 
powerless and without means as I thought in combating discrimination.”

“The training will have an impact on my daily life, especially on my profession. Ordinary sentences can affect the lives 
of others in a very negative way. I used to think twice about every sentence, every word I used in my news, and now I 

will think even more.” 

“First of all, when we examined the news word for word, I realized how much discriminatory or hate speech was 
actually included in the details, even if it was not written in bad faith. I learned how to examine news and how I can 

discriminate even in a blind bit of detail while I was writing, so I should avoid it. I think it has an impact on my life fas it 
has taught me to be more careful with the articles I write. I will tell what I have learnt to my colleagues.”

“I am a social worker. It will have an impact on advocating for the rights of my clients- such as refugees- who are 
exposed to hate speech and discrimination, and I will be better at referring them to the resources they need and will 

need. I realized the stereotypes I have learnt from the family and society in which I grew up, those which I have not yet 
eliminated despite my vocational qualification.”

“I thought that Syrians had more privileges compared to Turkish citizens in some areas, but thanks to you, I learned 
that this was not the problem and the real cause for the issues.”

“I realized that I use some expressions in daily life, which would unwittingly hurt people, and I will change them 
thanks to the training.” 

Our Fingerprints
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CivilAnT – Civil Platform of Antalya

The main actors in the province (Governorates  and Provincial 
Directorates, Municipalities, Universities, CSOs) met in the 
Antalya Civil Society Platform. CivilAnT® looks like a provincial 
network where horizontal and vertical integration is achieved.  
CivilAnT® unites in diversity and derives its strength from local 
dynamics. CivilAnT® is not an interest group or pressure factor. On 
the contrary, it should be considered as an interface which brings 
together local actors to solve the problems of disadvantaged 
groups. CivilAnT employees work as volunteers and assume 
facilitation or mentoring roles. In other words, CivilAnT® tries to 
ensure cooperation among CSOs, public and private sector, local 
authorities and universities in a strong, reliable and sustainable 
way. CivilAnT® contributes to the spirit of social solidarity 
and tries to achieve public interest through dissemination of 
volunteering, participation and humanitarian approaches among 
parties. CivilAnT® tries to raise awareness on sharing the burden 
of disadvantaged groups, and contributes to the integration 
of young people with their city and to understanding of urban 
problems, especially by promoting volunteer work among 
university students. 

Hakan Şimşek
CivilAnT Communication Supervisor

- Antalya CivilAnT Platform was founded; 8 CSO 

members, 2 CSOs and 7 public institutions became 

members of the platform.

- Cooperation on digital platforms was 

strengthened by establishing the CivilAnT Portal.

- 405 people from 50 CSOs attended the 

institutional capacity building trainings.

- 4 different CivilAnT days were organized to cover 

disability, youth, Celiac disease and social enterprise; 

66 public agencies, 164 CSOs and more than 1200 

participants were reached.

- 1 CivilAnT CSO Fair was held.

- 250 young people attended the Young Volunteers 

Summit.

- 6 CivilAnT certificates were awarded annually in 3 

categories (activist, volunteer, philanthropist).

- 1 CSO Academy was established. 50 volunteers 

became trainers of the Academy.

- CivilAnT Association was established.

TR2014/DG/04/A1-03/224

The project aimed to create a platform of 
dialogue and cooperation between the civil 

society organizations, academic community, 
local authorities, public institutions and 
companies to become solution partners 

for the problems in the Western 
Mediterranean Region, especially Antalya.

Coordinator Beneficiary White Cane Visually Impaired 
Association of Antalya

Co-Beneficiary(ies) 

Big Target Culture, Art, Sports 
and Youth Club Association, 
Muratpaşa Municipality, 
Döşemealtı Municipality, 
Akdeniz University, Antalya Bilim 
University, Alanya Alaaddin 
Keykubat University

Implementation Budget 394.562,50 Euro

Implementation Duration 24 Months

Location(s) Antalya, Burdur, Isparta

PROJECT INFORMATION PROJECT IN NUMBERS
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www.sivilant.org.tr

Twitter: SivilAnThaber

Facebook: SivilAnT

Instagram: antalya_sivil_platformu

Youtube: Antalya Sivil Platformu SivilAnT

“The CivilAnt Project has two important aspects for me, its beginning and its end. 
When I was an MA student, I was involved in the CivilAnt Project for the first time during its training of trainers 

seminars. As a trainer, this mission given by CivilAnt to its participants, caught my attention. We think of ourselves 
as social engineers and try to integrate education in every part of life. Thus, it was an excellent event for Antalya and 
a great opportunity for me to bring together many associations and organizations operating in different fields but 

under the same roof, the CivilAnt... The “CivilAnt Young Volunteer of the Year Certificate”, an appreciation of my 8 years 
in civil society organizations, has been the most thrilling event ever. 

After numerous events, workshops and meetings, I had the opportunity to host and moderate the “Young Volunteers 
Summit”. About 2 weeks after this summit, I was appointed as a civil servant. The CivilAnt Young Volunteers Summit 
is now in my memories as the last project I participated as a student. CivilAnt is an image of how well the differences 
stand together, in other words, it meant sincerity to me. It was a development workshop where everyone could find 
something for themselves. As a civil society volunteer, I was certainly lucky to have this opportunity. With love to all 

the crew and passengers on the ship of CivilAnt, which never sinks. Great to have you CivilAnt!”

Süleyman Bahçe, Ministry of National Education, Mathematics Teacher

“Thank you very much to the CivilAnt family. When you are diagnosed with “Celiac” disease, it takes some time to 
accept it and perform the requirements. The only treatment is the “gluten-free diet”. Thanks to the support of local 

governments and the public sector, it is possible to respect the diet, which is highly restricted and comes with a high 
cost for the person concerned and its inner circle. Therefore, it is an honor for our association that you have included 
Celiac disease and gluten-free diet in all activities within the scope of the CivilAnT Project. We will always remember 

the contribution of the CivilAnT Project in making our voices heard.”

Sülbiye Şahinler, Chairperson of the Western Mediterranean Celiac Society, CivilAnT Participant Organization

Our Fingerprints
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Building a Social Entrepreneurship Network in Turkey 
(TSGA)  

As Vehbi Koç Foundation, we believe that social entrepreneurship 
can offer sustainable solutions for today’s social and 
environmental problems. We have identified that the greatest 
need of social entrepreneurs in Turkey is to create a network, 
increase their visibility and access the right to information in the 
field. We decided to collaborate with leading organizations from 
Turkey and abroad, and work to meet the needs based on our 
experience. Building a Social Entrepreneurship Network in Turkey 
(TSGA) thereby emerged. Our aim in the project was to develop 
“Turkey Social Entrepreneurship Network” for 2 years. The 
ecosystem needs to develop for developing the social enterprises 
in Turkey and to help them thrive. Creation of local networks, 
developing capacity, and transfer of knowledge from big cities 
such as Istanbul and Ankara to different cities are all important 
assets. The partnership and knowledge hold the system together. 
In this system there are many different mechanisms that work for a 
common goal, and they are thanks to the efforts of each actor. The 
process was formulated step by step through baseline research, 
field research, training of trainers, communication & awareness, 
public dialogue, online meeting and open platform. The concept 
of social enterprise and its work were disseminated across regions 
in Turkey. We created a digital platform. (Sosyalgisimcilik.org) Our 
social entrepreneurship network with 2000 members continues 
to attract people and develop as both a digital instrument and 
a network. Social entrepreneurs and all actors of the ecosystem 
will receive information from the platform and will continue to 
communicate and receive information. For example, London field 
visit will yield its result with the “Floating Hotel” project, which is 
expected to be implemented as a social enterprise around Lake 
Van. We were pleased to see that local networks were created. I 
would like to end with a quote from Ahmet, one of the instructors 
at Erciyes University.  “Strong networks mean strong ties...”

Gonca Ongan
Koç University, Managing Director of Social Impact Forum

- The “Social Entrepreneurship Ecosystem in 

Turkey” current situation analysis report was 

published after research on the potential of 

social entrepreneurship in Turkey. 

- 27 social entrepreneur trainers were trained 

through training of trainers, and 125 people 

were reached with the social entrepreneurship 

trainings given by the trained trainers in Van, 

Gaziantep, Samsun, Kayseri, and Bursa.

- Local and foreign social entrepreneurs 

interested in social entrepreneurship met 

through Building a Social Entrepreneurship 

Network in Turkey (TSGA) open platform 

activities held online and face to face. 1411 

people were reached. 

- 1219 social entrepreneurs came together and 

met with experts in their fields through the 

webinars organized.

- Digital social entrepreneurship network was 

established, and reached 1963 members.

- More than 1 million people were reached through 

social media channels and digital platform.

- 1 policy proposal was prepared on social 

entrepreneurship.

TR2014/DG/04/A1-03/237

The project aimed to contribute 
to the development of a social 

entrepreneurship ecosystem that would 
help civil society organizations and active 
citizens to strengthen their capacities 

and their dialogue with public institutions.

Coordinator Beneficiary Vehbi Koç Foundation (VKV)

Co-Beneficiary(ies) 

Koç University, Ashoka 
Foundation, TED Universty, 
Innovative Solutions Association 
for Sustainable Development, 
Social Innovation Enterprise 
Association, England Social 
Enterprise, Mozaik Foundation 

Implementation Budget 539.870,05 Euro

Implementation Duration 24 Months

Location(s) Ankara, İstanbul, Bursa, Van, 
Gaziantep, Kayseri, Samsun

PROJECT INFORMATION PROJECT IN NUMBERS
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www. sosyalgirisimcilikagi.org

Twitter: SosyalGirisimTR

Facebook: SosyalGirisimTR

Instagram: sosyalgirisimtr

Youtube: Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı

Linkedln: company/sosyalgirisimtr

“I am the founder of the RUMI social enterprise. We produce apparel designs of traditional Van rugs as RUMI. We use 
the income gained for offering economic support to young people who cannot find part-time jobs in Van and women 

who are rug masters involved in the production process.

I want to create equal opportunities in Van, I founded Rumi based on my story. The unemployment problem I 
experienced after graduating from university taught me that I should return to my region and use the products 
there.  So far, we have produced and sold many products with my team of 10 people. Many young people have 

benefited from this enterprise. We received our first order from America and we are preparing for export. We want to 
create a world brand from Van. We want to show everyone that they can overcome the challenges and have equal 

opportunities by using the means available.”

Rümeysa Ruken Polat, Social Entrepreneur

“Kutlu fabric is a local fabric that has been woven in Gaziantep for about a thousand years, produced by a handful of 
people and used by a handful of people, and has a very limited use and production. We wanted to take this fabric out 

of folklore and turn it into a shirt brand that everyone can wear in daily life. We have created the designs as simple 
as possible, as a shirt brand where the patterns and colors of the fabric are revealed by establishing an enterprise 

called Gömlerg. We are trying to keep this fabric alive and promote it by producing shirts.  The problem we are trying 
to solve is actually our forgetfulness. Insensitivity to our national values. We noticed that changing technology and 

developing aesthetic perception in time lead people to fast and simple pleasures. However, fortunately, research 
shows that an interest towards local and regional values started to emerge. This brand emerged as a result of 

combining this information with our love for kutlu.”

Ergün Eryetgin, Social Entrepreneur

“We have worked in the field of social entrepreneurship since 2015. The biggest contribution of Building a Social 
Entrepreneurship Network in Turkey (TSGA) is that it helped us spread our involvement across Turkey. Turkey did 

not have a legal framework on social enterprises and their financing. We saw more examples in the world with the 
documents prepared by Building a Social Entrepreneurship Network in Turkey (TSGA), and the documents formed 
the basis for the work we carried out in Ankara. Building a Social Entrepreneurship Network in Turkey (TSGA) has 

been a pioneer and vision for us to be able to define the needs in the financial support program specific to the social 
enterprises we designed. Thank you.” 

Ankara Development Agency

“Building a Social Entrepreneurship Network in Turkey (TSGA) was the start of ecosystem formation in the region 
(Samsun, Çorum, Amasya, Tokat). We organized 2 trainings in cooperation with Building a Social Entrepreneurship 
Network in Turkey (TSGA). This has been a very important achievement for us. We want to continue the trainings in 
the future. Samsun University was established two years ago. A social innovation and social enterprise application 

center was established  under Samsun University. We started to cooperate as a development agency. This has been a 
wonderful asset for our region. Besides, we had the opportunity to get to know the ecosystem within Building a Social 

Entrepreneurship Network in Turkey (TSGA). All development agencies were already cooperating, but it has been an 
asset for us to get to know the actors in the network and see what they are doing. We have learned what we can do in 
our region, the programs we can use, the kind of channels we can use to create a social entrepreneurship ecosystem in 

the region and the support we can offer.” 

Middle Black Sea Development Agency
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’in sorumluluğu altındadır ve 
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of  
WEglobal and do not necessarily reflect the views of the European Union.

www.siviltoplumsektoru.org

                

Twitter: sivilsektor
Facebook: siviltoplumsektoru
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