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Sivil toplum; Kopenhag siyasi kriterleri, AB müktesebatına uyum ve sivil toplum diyaloğu temelinde 

yürütülen müzakere sürecinin önemli bir aktörü olarak öne çıktı. Sağlıklı işleyen bir demokrasinin, AB 

standartlarına ulaşmanın, Türk ve AB toplumları arasında kalıcı bağlar kurmanın güçlü bir sivil toplumla 

mümkün olabileceği anlayışı önem kazandı. 

2014 yılına kadar farklı öncelik alanlarına ve çeşitli hedef kitlelere sağlanan sivil toplum destekleri Katılım 

Öncesi Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde (IPA II) “Sivil Toplum Sektörü” çatısı 

altında toplandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Sektörünün lider kuruluşu 

olarak sektörün programlanması ve izlenmesi görevini üstlendi.

Sivil Toplum Sektörü dört öncelik alanını destekliyor: 

1. STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi

2. Kamu - sivil toplum işbirliğinin desteklenmesi

3. STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi 

4. Türkiye-AB arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi 

Sivil Toplum Destek Programı’nın Birinci Döneminde (CSSP I) Neler Yapıldı? 

Sivil Toplum Sektörü kapsamında, 2018-2021 yılları arasında uygulanan Sivil Toplum Destek Programı 

Birinci Dönemi (CSSP I) ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’lar) karar karar alma süreçlerine daha 

etkin katılımı, kamu-sivil toplum ilişkilerinin yerel ve ulusal düzeyde geliştirilmesi ve STK’ların yönetim, 

savunuculuk ve iletişim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. 

Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi iki temel bileşenden oluştu.

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

2. Yerel STK’lar Hibe Programı

Kamu ve STK’lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı; finansal 

ve idari açıdan güçlü ve proje yönetimi konusunda deneyimli STK’ların geliştirdikleri ortaklıkları ve 

ağları destekleyerek; bu ortaklıklar ve ağlar aracılığıyla 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. 

Yaklaşık 2,1 milyon avro hibe desteği sağlanmış olan Yerel STK’lar Hibe Programı ise; STK’ların kurumsal 

kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ile iletişim 

becerilerinin geliştirilmesini amaçladı. Türkiye’nin 15 farklı ilinden 38 projenin yer aldığı program, 

desteklerin Anadolu’ya yayılmasında önemli bir rol üstlendi. 

Sivil Toplum Destek Programı’nın İkinci Döneminde (CSSP II) Neler Yapıldı? 

Birinci dönemin devamı niteliğinde hayata geçirilen ve 2019-2021 tarihleri arasında yürütülen Sivil Toplum 

Destek Programının İkinci Dönemi, 3,7 milyon avroluk hibe desteğiyle daha güçlü bir sivil diyalog, katılım 

ve tanınırlık için STK’ların kapasitelerini geliştirmeyi hedefledi. 

İkinci dönemde STK’ların;

• idari ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına,

• iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmaya,

• yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarının geliştirilmesine,

• şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye,

• aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılmasındaki rolünün artırılmasına öncelik verildi. 

Program kadın, çocuk, gençlik, dezavantajlı gruplar vb. farklı hedef kitleri de içerecek şekilde sağlık, tarım, 

eğitim, çevre, gıda, medya gibi çeşitli sektörlerde geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STK’lara ulaştı.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında Türkiye’nin 10 ilinden 29 projeye 3,7 milyon avro 

hibe sağlandı.

Sivil Toplum Destek Programı’nın Üçüncü Döneminde (CSSP III) Neler Yapılıyor? 

Uygulama süreci 2021 yılının Nisan ayında başlayan ve 2023 yılına kadar devam etmesi planlanan Sivil 

Toplum Destek Programı’nın üçüncü döneminde 34 projeye, 3,2 milyon avro hibe desteği verilmektedir. 

Bu desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; 

aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi ve aktif vatandaşlık için 

yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI NEDİR? 
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İLLERE GÖRE PROJE DAĞILIMI 

İllere Göre Hibeler Toplamı (Avro)

İllere Göre Bütçeler Toplamı (Avro)

Hibe Projesi 
Sayısı 

34
12

21

1

12 Aylık Projelerin Sayısı 

15 Aylık Projelerin Sayısı 

14 Aylık Projelerin Sayısı 
Toplam Hibe Tutarı (Avro)

Eş Finansman Dahil 
Projeler Bütçe Toplamı (Avro)

3.242.200,8

3.625.046,03

HİBE FAYDALANICILARI GENEL DAĞILIMI

Koordinatör Faydalanıcı Koordinatör Faydalanıcı

232

AB ÜLKELERİNE GÖRE KOORDİNATÖR FAYDALANICI DAĞILIMI

BelçikaPolonya

11

AB ÜLKELERİ EŞ FAYDALANICI DAĞILIMI

Toplam 5 AB Üyesi Ülkeden 6 Farklı Kurum/Kuruluş ile Ortaklık

Romanya

1
Polonya

2
Hollanda

1
Yunanistan

1
Slovenya

1

AB ÜLKELERİ İŞTİRAKÇİ KURUM / KURULUŞ DAĞILIMI

Toplam 6 AB Üyesi ve 1 Aday Ülkeden 7 Farklı Kurum/Kuruluş İştirakçi

İtalya

1
Bulgaristan

1
Belçika

1
İspanya

1
Almanya

1
Yunanistan

1
Sırbistan

1Orzesze / Polonya

111.001,8
99.901,62

1

11

4

3

1

1

1

1

1

9

1.211.966,71
1.086.513,36

965.679,31
868.550,42 99.822,05

89.839,84

95.002,95
84.999,14

109.923
89.015,65

403.010,25
362.709,23

312.144,41
280.918,86

100.784,32
90.705,89

99.953,98
89.958,58

Brüksel / Belçika

115.757,25
99.088,21

1

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI 
III. DÖNEM GENEL BİLGİLER

6 7
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, tarım ve kırsal kalkınma alanında çalışan STK’ların politika ve karar alma süreçlerine daha aktif 
katılımını sağlamak için uygulanıyor. Bu doğrultuda; yanlış tarım uygulamaları ile mücadele konusunda 
ilgili STK’ların iletişim, lobicilik ve savunuculuk yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin 
artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Tarım ve kırsal kalınma alanında çalışan STK’ların mevcut savunma ve lobicilik kapasitelerinin analizinin 
yapılması 

• Tarım ve kırsal kalkınma alanında çalışan STK’ların karar verme organlarında yer alan 20 yetkiliye 
savunuculuk, lobicilik ve herbisitlerin (yabancı otlarla mücadelede kullanılan zirai ilaçlar) yanlış 
kullanımının etkileri hakkında eğitim verilmesi

• Tarım ve kırsal kalkınma alanında çalışan STK’lara üye 200 kişiye savunuculuk, lobicilik ve herbisitlerin 
yanlış kullanımı hakkında eğitim verilmesi

• Tecrübe ve bilgi paylaşımı için Çekya’ya çalışma ziyareti düzenlenmesi
• Proje web sitesinin, bilgilendirici kitapçıkların, broşürlerin hazırlanması
• Mersin’de faaliyet gösteren 3 Kent Konseyinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonlarının kurulması 

için kampanya çalışmaları gerçekleştirilmesi
• Çiftçilerin eğitim programı kapsamında, herbisitlerin sağlıklı kullanımına yönelik çalıştayların 

düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Yerel ve ulusal kaynak taraması ve GZFT (SWOT) analizi gerçekleştirilmesi yoluyla Mersin ve bölgesinde 
tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren STK’ların mevcut durumunu gösteren 1 rapor 
hazırlanacaktır.

• İlgili STK’ların 200 üyesine savunuculuk, lobi faaliyetleri ve yabani otların kontrolü konularında 3 farklı 
yerde eğitim verilecektir.

• 5 yerel STK’nın iletişim ve savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi yoluyla sivil toplumun tarım ve kırsal 
kalkınma alanındaki politika ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demokratik bir biçimde katılımı 
güçlendirilecektir.

• İlgili STK’ların karar alma mekanizmalarında görev alan 20 kişiye savunuculuk, lobicilik ve yabani 
otların kontrolü konusunda 30 saatlik eğitim verilecektir.

• Savunuculuk, lobicilik ve yabani otların kontrolü konularında ilgili STK’ların 200 üyesine 3 farklı yerde 
eğitim verilecektir.

• Mersin’de yer alan 3 kent konseyinde, tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren yerel 
STK’lardan oluşan bir komisyon açılacaktır.

• STK’ların lobicilik çalışmaları sayesinde, Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 
uygulanmakta olan çiftçi eğitim programına herbisitlerin sağlıklı kullanımı konusunun da eklenmesi 
sağlanacaktır. 

• Tarımsal üretime zarar veren yabani otlarla mücadelede alternatif yöntemlerin yaygın kullanımı ile 
herbisit kullanımı %5 oranında azalacak ve daha sağlıklı besinler üretilecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/018

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Akdeniz Doğal Yaşam Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Erdemli Ziraat Odası
• Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği
• Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği
• Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
• Tarsus Tarım, Hayvancılık ve Doğal Kaynakları Geliştirme Derneği
• Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
• Tarsus Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
• Erdemli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
• Akdeniz Doğa ve Yaşam Derneği
• Mersin Toroslar Doğayı Yaşatma ve Eko Turizm Derneği
• Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.959,00 Avro / 111.106,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Mersin

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://naturelder.org/ 
https://twitter.com/naturelder 
https://www.instagram.com/naturelder/ 
https://www.facebook.com/naturelder 

Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi

Kırsal Alanlarda 
Sivil Toplum 
Gelişimi
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, kendini kanserli çocukların refahını artırmaya adamış Türk sivil toplum aktörleri için yeni bir kaynak 
merkezi olmayı amaçlayan Gülmek İyileştirir Derneğinin örgütsel ve kurumsal kapasitesini geliştirmek 
için yürütülüyor. Bu çerçevede mevcut gönüllülerinin desteğiyle yapılandırılmış komiteler oluşturulması, 
etkili eğitim/izleme/denetim programları hazırlanması ve iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Proje kılavuzlarının hazırlanması
• Akran STK’ların haritalanması
• Akran STK’ları desteklemek için bir araç kutusu hazırlanması
• Gönüllü eğitimlerinin düzenlenmesi
• Ebeveyn danışmanlığı yürütülmesi
• Farkındalık yaratma ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
• İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Akran STK’lar için araç kitleri hazırlanacaktır.
• Her biri 10 kişiden oluşacak, etkin bir şekilde işleyen gönüllü eğitimi ve ebeveyn danışmalığı komiteleri 

oluşturulacaktır.
• Gülmek İyileştirir Derneğinden en az 40 gönüllünün örgütsel, profesyonel ve idari becerileri 

geliştirilecektir.
• 50 aileye mentor olmaları için eğitim verilecek, 50 aile de mentorluk hizmetinden yararlanacaktır.
• 18 çocuk onkoloji servisinde, 18.000 adet broşür dağıtılacak ve 18 bilgilendirici seminer düzenlenecek, 

böylelikle ülke çapında farkındalık artırılacaktır. 
• Personel faaliyetlerinin kalitesini ve hijyenik oyun merkezlerinin işleyişini değerlendirmek için yeni bir 

denetim programı düzenlenecektir.
• Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği ile işbirliği yapılacak ve hedef illerde pediatrik onkoloji servislerine 

yakın 100 Eczanede 100.000 bilgilendirici broşür dağıtılacaktır. Böylelikle, “Gönüllük Eğitim Programı”, 
“Ebeveyn Danışmanlığı Programı” ve “Hijyenik Oyun Merkezleri” konusunda toplumsal farkındalık 
artırılacaktır.

• Sosyal medya aracılığıyla, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşmak için yeni bir iletişim planı hayata 
geçirilecektir. 

• Hijyenik oyun merkezleri hizmetlerinin kapasitesi, İstanbul’da yaklaşık 150 kanserli çocuğa (3-10 yaş) 
hizmet verecek şekilde artırılacaktır. 

• 150 kanserli çocuğa ve ailelerine ulaşılacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/031

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Gülmek İyileştirir Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği
• Türkiye Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
• Psiko Onkoloji Derneği
• Şişli Belediyesi
• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
• Acıbadem Hastanesi
• Şişli Memorial Hastanesi
• Bezmialem Üniversitesi Hastanesi

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.996,39 Avro / 114.991,25 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://gulmekiyilestirir.org.tr/
https://instagram.com/gulmekiyilestirir?igshid=1lb602543smw9
https://m.facebook.com/gulmekiyilestirir
https://m.youtube.com/c/Gülmekİyileştirir
https://www.linkedin.com/mwlite/company/gülmek-iyileştirir-derneği

Birlikte Gelişelim, Birlikte Gülelim  

Birlikte Gelişelim, 
Birlikte Gülelim  
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, eğitim alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve ilgili STK’ların 
karar alma süreçlerine demokratik katılımının teşvik edilmesi için yürütülüyor. Bu kapsamda, müşteri 
ilişkileri yönetiminin (CRM) en iyi uygulamalarının geliştirilmesi ve bu sayede eğitim odağındaki STK’ların 
iletişim becerilerinin geliştirilmesi, idari ve finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• CRM sisteminin iyileştirilmesi
• Diğer STK’ların teknoloji becerilerini geliştirmek için seminerler düzenlenmesi
• CRM etki değerlendirme sonuçlarının hazırlanması ve özelleştirilmiş iletişim stratejisi içerisinde 

paylaşılması
• Eğitim alanında faaliyet gösteren STK’lar için lobicilik faaliyetleri yürütülmesi, çalıştaylar düzenlenmesi 

ve politika dokümanı hazırlanması
• Yaygınlaştırma ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• İlişki kurmayı olanaklı hale getirecek CRM stratejileri oluşturulacak, bireysel ve düzenli bağışçılar 

artırılacaktır.
• TEGV’nin anlaşılabilirliği ve itibarı ile TEGV’e ilişkin aidiyet ve bağlılık duygusu artırılacaktır.
• STK’ların çalışmalarının görünürlüğü, tanıtımı ve daha iyi itibar yönetimi için teknoloji becerileri 

geliştirilecektir.
• Aktif vatandaşlık ve STK’ların ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilecektir.
• Artırılmış idari ve mali sürdürülebilirlik konusundaki en iyi uygulama oluşturulacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/74

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

EŞ FAYDALANICI(LAR) Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)

İŞTİRAKÇİ(LER) Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF)

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.655,09 Avro / 110.727,88 Avro 

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  İstanbul

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://tegv.org/ 
https://twitter.com/tegv  
https://www.instagram.com/tegv/
https://www.facebook.com/TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi/  
https://www.youtube.com/user/tegv

Paydaşlarla Güçlü Ağlar 

Paydaşlarla 
Güçlü Ağlar 



14 15

PROJE HEDEFLERİ

Proje, medyayı bir araç olarak kullanarak kadınların politika ve karar alma sürecine daha fazla 
katılımlarını desteklemek için yürütülüyor. Bu kapsamda; kadınların iletişim ve savunuculuk becerilerini 
geliştirerek aktif vatandaşlığın desteklenmesi ve cinsiyet eşitliği konusuna katkıda bulunacak bir platform 
oluşturulması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Medyadaki ayrımcı dilin analizinin yapılması
• Sosyal medya anketleri yapılması
• Kadınlara yönelik lobi ve savunuculuk eğitimleri düzenlenmesi
• Farkındalık yaratma kampanyası yürütülmesi 
• Kısa filmler üretilmesi
• Lobicilik atölyelerinin düzenlenmesi
• Kapasite geliştirme ve işbirliğini artırma faaliyetlerinin yürütülmesi
• Mentorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Kadınlar savunuculuk becerilerini geliştireceklerdir.
• 20 akademisyen tarafından medya okuryazarlığı kursları yürütülecek ve dersler 100 katılımcıya 

sunulacaktır.
• Mesleki kural ve sorumlulukların kapsamı belirlenecek ve çeşitli medya kuruluşlarına gönderilecektir.
• Cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için bir platform kurulacaktır. 
• TIMEF ve diğer STK’lar işbirliği ile sürdürülebilirliklerini artıracaktır.
• “Medyada kadınlara yönelik ayrımcı dille mücadele” konusunda toplumun ve diğer STK’ların, medya 

kanallarının ve medya çalışanlarının bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
• Meclis üyeleri ile toplantılar düzenlenecektir.
• Ayrımcı dil ile mücadeleye yönelik bir “acil yardım hattı” kurulacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03 /A3-01/76

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF)

EŞ FAYDALANICI(LAR)
• 19 Eylül Gazeteciler Derneği
• Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

96.068,88 Avro / 106.743,20 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara, Ordu

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://timef.org/ 
https://twitter.com/timef_
https://www.instagram.com/timef_timef/?hl=tr  
https://www.facebook.com/timef.2012/ 
https://www.youtube.com/channel/UCYTKxnFcMPEhOJQLqcvZ4MQ/featured
https://www.linkedin.com/in/timef-t%C3%BCm-ileti%C5%9Fim-ve-
medya-federasyonu-3bba445a/ 

Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcı Dille Mücadele

Medyada Kadınlara 
Yönelik Ayrımcı 
Dille Mücadele
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, kadınların iş dünyasındaki karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımını artırmak için 
yürütülüyor. Bu kapsamda cinsiyet kapsayıcı seçim döngüsünü destekleyen bir eylem planıyla meslek 
örgütlerinde kadınların temsilinin artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Meslek örgütlerindeki mevcut durumun belirlenmesi 
• Seçim süreçlerindeki sorunların tanımlanması, sorunların önceliklendirilmesi, sorunlara yönelik 

çözümlerin geliştirilmesi
• Meslek örgütlerinde cinsiyet kapsayıcı seçim döngüsü için “Eylem Planı” hazırlanması
• Sosyal medya aracılığıyla farkındalık yaratılması
• Meslek örgütlerinin organizasyon yapısı ve seçim süreçleri hakkında 3 tanıtım videosunun üretilmesi 

ve yaygınlaştırılması
• İş adamları ve iş kadınlarına, meslek örgütleri ile işbirliği içinde eğitim verilmesi
• Deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak için 3 toplantı düzenlemesi
• Proje sonuçlarını paydaşlarla sunmak ve değerlendirmek için bir çalıştay düzenlenmesi
• “Meslek Örgütlerinde Kadınların Eşit Temsilinin Arttırılması için Nihai Eylem Planı”nın hazırlanması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Meslek örgütlerinde “Cinsiyet Kapsayıcı Seçim Döngüsü Eylem Planı” geliştirilecektir.
• Meslek örgütlerinde; örgütsel yapı, seçim süreçleri, cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyetin ana 

akımlaştırılması konularında farkındalık artırılacaktır.
• “Meslek Örgütlerinde Kadınların Eşit Temsilinin Artırılmasına Yönelik Nihai Eylem Planı” hazırlanacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/087

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)

EŞ FAYDALANICI(LAR)
• Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD)
• Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD)

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği (TOBB)
• İç Anadolu Sanayici ve İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED)
• Doğu, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu 

(DOGÜNSİFED)
• Ankara Ticaret Odası (ATO)
• Ankara Sanayi Odası (ASO)
• Konya Ticaret Odası (KTO)
• Konya Sanayi Odası (KSO)
• Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

95.612,15 Avro / 106.235,72 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara, Diyarbakır, Konya

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://kaisder.org/ 
https://twitter.com/kaisderorg?lang=tr
https://www.instagram.com/kaisder/?hl=tr  
https://www.facebook.com/kaisder.org/ 
https://tr.linkedin.com/company/kadinisverenvesanayicilerdernegi?trk=-
public_profile_topcard-current-company

Aktif Kadın Eşit Temsil

Aktif Kadın 
Eşit Temsil
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, yüksek öğretim STK’larının yüksek öğretim sistemindeki modernizasyon çalışmalarına aktif 
katılımlarını sağlamak amacıyla uygulanıyor. Bu çerçevede ilgili STK’ların kurumsal ve örgütsel 
kapasitelerinin artırılması ve örnek bir STK işbirliği modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• STK’lar için kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmesi 
• Çalışma gruplarının oluşturulması
• Atölye temalarına uygun saha araştırmalarının yapılması
• Araştırma raporlarının hazırlanması
• Atölye çalışmalarının yürütülmesi
• Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren STK’lar arasındaki ağlar için bir yönetim ve işbirliği modeli 

hazırlanması
• Yükseköğrenime STK katılımı için bir strateji belgesi hazırlanması
• Bir yükseköğretim yol haritası çizilmesi
• Gerekli yasal değişiklikler için bir politika belgesi hazırlanması 

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Etkili yönetim, ağ oluşturma, proje yönetimi, stratejik planlama konularında 20 kişiye eğitim verilecektir.
• Yapısal bir yönetim ve işbirliği modeli tasarlanacaktır.
• Yüksek öğretim karar verme sürecine STK katılımı için bir strateji belgesi hazırlanacaktır.
• 4 araştırma raporu yayımlanacaktır.
• Türk yüksek öğretim sisteminin geliştirilmesi için yol haritası oluşturulacaktır. 
• 1 politika belgesi yayımlanacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/112

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Akademisyenler Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası 
(Türk Eğitim Sen)

• Gazi Üniversitesi
• Karabük Üniversitesi
• Ömer Halisdemir Üniversitesi
• Sinop Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

93.719,00 Avro / 104.132,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ   Ankara, Elazığ, İstanbul, Karabük, Niğde, Sinop

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://akademisyenler.org.tr/ 
https://twitter.com/AkademisyenlerB 
https://www.facebook.com/AkademisyenlerBirligi
https://www.linkedin.com/in/akademisyenler-birli%C4%9Fi-33273a178/  

Yüksek Öğretimde Aktif Sivil Toplum

Yüksek 
Öğretimde 
Aktif Sivil 
Toplum
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, kültürel miras alanında çalışan tüm aktörleri hem yerel hem de ulusal kültürel miras karar alma 
ve uygulama süreçlerinde daha etkin hale getirmek amacıyla yürütülüyor. Proje ile İzmir Kent Değerlerini 
Koruma ve Geliştirme Derneğinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, kültürel miras ve kültürel 
mirasın korunması hakkında farkındalığın artırılması ve ilgili aktörler ile sürdürülebilir bir ağ oluşturması 
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• “İzmir Kültürel Miras Strateji Belgesi” hazırlanması 
• “İzmir Kültürel Miras Strateji Belgesi”ne dayalı olarak 3 yıllık yol haritası hazırlanması
• “İzmir Kültürel Miras Platformu ve Merkezi”nin kurulması
• STK çalışanlarına, üyelerine ve gönüllülerine yönelik olarak kampanya hazırlama, kaynak yaratma, 

gönüllü yönetimi, proje döngüsü, sosyal medya, iletişim ve finans eğitimleri sunulması
• Gönüllü ve üye yönetim sistemlerinin oluşturulması 

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Envanter çalışması yapılacak, bölgesel strateji belirlenecek ve eylem planı hazırlanacaktır.
• Sürekli iletişimi ve katılımı sağlamak için kurumlar arası bir ağ/platform oluşturulacaktır.  
• Faaliyet planı hazırlanacaktır.
• Alanda faaliyet gösteren STK çalışanlarının kapasiteleri artırılacaktır. 
• Koordinatör faydalanıcının kurumsal kapasitesi artırılacaktır.
• Şehir değerleri ve kültürel mirasın farkındalığı ve korunması konulu bir konferans düzenlenecektir.
• Kültürel alanlarda çalışan gönüllülerin sayısı artırılacaktır.
• İletişim planı ve kampanya konsepti geliştirilecektir.
• 10 farkındalık gezisi düzenlenecektir.
• 3 film üretilecek, 1000 bilgilendirme broşürü hazırlanacak ve 3 sosyal medya kampanyası düzenlenecektir. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/122

KOORDİNATÖR FAYDALANICI İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) K2 Çağdaş Sanat Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

81.000,00 Avro / 90.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ   İzmir

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.kentimizizmir.org.tr/   
https://twitter.com/kentimizizmir  
https://www.instagram.com/kentimizizmir/ 
https://www.facebook.com/kentimizizmir 
https://www.youtube.com/channel/UCgcnDNPE-_bBgCfZVYIVMLw

Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum

Kültürel Mirasın Korunmasında 
Daha Güçlü Bir Sivil Toplum
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, faaliyetlerini bisiklet odağında sürdüren STK’ların politika ve karar alma süreçlerine daha aktif 
katılımını sağlamak yoluyla sivil toplumun güçlendirilmesi için yürütülüyor. Bu kapsamda; bisikletle ilgili 
STK’lar ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve ilgili STK’ların politika oluşturma, 
lobicilik ve ağ kurma konularında kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Koordinatör faydalanıcı tarafından Türkiye’deki bisiklet ekosistemi üzerine bir masa başı çalışması 

yapılması
• STK’lar ve belediyeler için açılış toplantısı düzenlenmesi
• STK’lar ve belediyeler arasında bir ağ kurulması
• STK’lar için kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmesi
• STK’lara mentörlük hizmeti verilmesi
• 8 şehirde STK’lar ve belediyeler tarafından yerel strateji/eylem planı geliştirilmesi
• Yerel yönetimlerdeki karar vericilerle toplantılar yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Türkiye bisiklet paydaş haritası oluşturulacaktır.
• Bisiklet altyapıları ve planları üzerine masa başı çalışması yapılacaktır.
• Kapasite geliştirme eğitimi programı gerçekleştirilecektir.
• 8 yerel strateji/eylem planı tasarlanacaktır.
• Bisiklete binmeyi teşvik etmeye yönelik ulusal strateji/eylem planı oluşturulacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/130

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği (WRI Türkiye)

EŞ FAYDALANICI(LAR)
Fietsersbond Dutch Cyclists’ Union, Hollanda Bisikletçiler Birliği 
(Hollanda) 

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.999,90 Avro / 111.111,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Türkiye’nin 8 şehri

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://wrisehirler.org/ 
https://twitter.com/WRISehirler 
https://www.instagram.com/wrisehirler/
https://www.facebook.com/wrisehirler/
https://www.youtube.com/channel/UCe_pCTKGG8_MTFW01X5en1w
https://tr.linkedin.com/company/wrisehirler

Herkes için Bisiklet
Herkes için Bisiklet
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, UCİM’in politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımının artırılması, finansal 
sürdürülebilirliğinin sağlaması ve kurumsal anlamda güçlendirilmesi amacıyla yürütülüyor. Proje ile 
sosyal girişimcilik mantığına sahip sürdürülebilir bir bağış/kaynak yaratma sisteminin geliştirilmesi; 
UCİM’in savunuculuk ve ortaklık kapasitesinin artırılması; çocuk istismarının önlenmesi, çocuk hakları ve 
aktif vatandaşlık konularında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• 700 UCİM gönüllüsüne yönelik olarak, 10 “Gönüllülük Eğitimi Semineri” düzenlenmesi
• “Yaratıcı Drama Mahremiyet Eğitimi Modülü” ve “Lego Mahremiyet Eğitimi Seti” geliştirilmesi
• Üretilen “LEGO Mahremiyet Eğitim Seti” ile 5 şehirde atölye  çalışması gerçekleştirilmesi
• Drama eğitimi ekibi oluşturulması ve 12 ilkokul ve anaokulunda 12 “Yaratıcı Drama Mahremiyet Eğitimi” 

düzenlenmesi
• 60 UCİM üyesi ve gönüllüsü ile çocuk hakları alanında çalışan 3 STK üyesine eğiticilerin eğitimi verilmesi
• İletişim, görünürlük, sosyal medya ve dijital araçlar eğitimi düzenlenmesi
• 3 tanıtım videosunun üretilmesi ve 1 belgeselin çekilmesi
• Medya temsilcileriyle ve anne blog yazarlarıyla görüşmeler yapılması
• UCİM’in üyelik planının, stratejik planının ve yıllık kampanya stratejisinin hazırlanması
• Çocuk istismarı konusunda açılan 10 davaya, UCİM’in lobicilik ve ağ kurma becerilerini artırmak amaçlı 

16 lobi toplantısına ve farkındalık artırma ve bağış toplama hedefiyle İstanbul Maratonu’na katılım 
sağlanması

• 1 kapanış konferansı düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Yasal ve psikolojik danışmanlık, etkin iletişim ve anne ve çocuk konularında eğitim vermek üzere 60 

eğiticiden oluşan bir eğitmen havuzu oluşturulacaktır.
• 965 eğitimli üye/gönüllü, yeni eğitim setleri ve modüller kullanacaktır. 
• 600 öğrenci ve 36 öğretmenin bilgi düzeyi artırılacaktır. 
• UCİM’in görünürlük rehberi, üyelik planı, stratejik planı ve yıllık kampanya stratejisi kabul edilecektir. 
• UCİM eğitimlerine 60 STK katılacaktır.
• 20 yeni STK ile ortaklık kurulacaktır. 
• Üretilecek 3 tanıtım videosu ve 1 belgesel 15.000.000’den fazla kişi tarafından izlenecektir. 
• UCİM’in lobicilik becerileri güçlendirilecektir. 
• Sosyal medya kampanyası ile toplam 600.000 takipçiye sahip blog yazarı anneler ve ünlü isimler çocuk 

hakları konusunda bilgilendirilecektir ve 25 milyon kişiye erişim sağlanarak çocuk hakları konusunda 
toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.

• “İstanbul Maratonu Kampanyası” ile 50.000 TL bağış toplanacaktır. 
• UCİM internet mağazası kurularak promosyon materyalleri üretilmesi ve bağış yöntemleri geliştirilerek 

sürdürülebilir fon kaynağı sağlanacaktır. 
• Çocuk istismarı vakalarında 10 aileye hukuki süreçlerde destek verilecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/139

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM)

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER)

•  Radyo Televiyon Üst Kurulu (RTÜK)
•  Çağdaş Drama Derneği
•  Joon Sosyal Tasarım ve İnnovasyon Çözümleri
•  Teknokta Eğitim Dan. Org. San. ve Tic. Şti.

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.998,65 Avro / 111.121,96 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ
Diyarbakır, Mardin, Çorum, Batman, Bursa, Ağrı, Ankara, Antalya, 
Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.ucim.org.tr/ 
https://twitter.com/ucimorgtr 
https://www.instagram.com/ucimorgtr/?hl=tr 
https://www.facebook.com/ucimorgtrr/ 
https://www.youtube.com/channel/UC9zlJcPMnnauAH5N3Ve_QoA
https://tr.linkedin.com/company/ucim-saadet-öğretmen-çocuk-
istismariile-mücadele-derneği

Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar 

Güçlü UCİM, 
Güçlü Çocuklar 
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, Gaziantep’teki Türk ve Suriyeli STK’lar arasında bir ağ kurulması ve ilgili STK’ların topluluklarını daha 
iyi temsil edebilmeleri için yürütülüyor. Bu kapsamda, Türk ve Suriyeli STK’ların karar alma süreçlerine 
katılımlarını artırmak maksadıyla medya ve savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki 
iletişimin ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Gaziantep’teki önde gelen Türk ve Suriyeli STK’ların araştırılması; kapasitelerinin, ihtiyaçlarının, 

zorluklarının değerlendirilmesi ve bu STK’lara yönelik kapasite geliştirme programları tasarlanması
• Topluluk organizasyonu, problem çözme, karar verme, stratejik analiz ve planlama, politika oluşturma, 

medya ve savunuculuk faaliyetlerini kapsayan bir kapasite geliştirme programının yürütülmesi
• Topluluklarının karşılaştığı zorlukları tartışmak ve bu zorlukların üstesinden gelmeye yönelik ortak 

girişimler üretmek için Türk ve Suriyeli STK’ları bir araya getirecek çalıştaylar düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• 20 önde gelen Türk ve Suriyeli STK araştırılacak ve haritalanacaktır.
• Önde gelen STK’lar, toplum örgütleme becerileri konusunda organize edilecek ve 6 günlük eğitim 

programlarına dâhil edilecektir.
• Öncü STK’ların problem çözme ve karar verme, stratejik analiz ve politika oluşturma becerileri, 

savunuculuk faaliyetleri ve medya alanında kapasite geliştirme programı 3 farklı modülde uygulanacak 
ve 19 gün sürecektir.

• Türk ve Suriyeli STK’lar, bir ağa bağlı ve ortaklaşa planlanan 4 yeni girişim gerçekleştirecektir.SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/155

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Zeytindalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) Barış Kapısı Danışmanlık Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

89.958,58 Avro / 99.953,98 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Gaziantep

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://olivebranchorg.org/ 
https://twitter.com/OliveBranchSyr 
https://www.instagram.com/olive_branch_organization/ 
https://www.facebook.com/Combineolivebranch/ 
https://www.youtube.com/channel/UCDVdtToHp9w88eFLWfQsc4w   
https://www.linkedin.com/company/olive-branch-organization 

Güçlendirilmiş 
STK’lar

Güçlendirilmiş STK’lar
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, engelli çocukların politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımını sağlayarak, 
engelli çocukların hakları alanında sivil toplumun gelişimini desteklemek amacıyla yürütülüyor. Bu 
kapsamda; “çocuk katılımı” konusunda çalışan STK’ların kapasitelerinin artırılması, kamu kurumlarının,  
üniversitelerin ve STK’ların engelli çocukların katılımı konusunda bilinçlendirilmesi ve bir işbirliği 
mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Çocuklarla bir danışma kurulu oluşturulması
• Mevcut bir durum araştırması yapılması ve rapor hazırlanması
• STK’lar için “çocuk katılımı” konusunda eğitimlerin düzenlenmesi
• STK’lara çocuk katılımı için bir yol haritasının hazırlanması ve uygulanması
• Engelli Hakları Sözleşmesi’nin çocuk versiyonu ve mobil versiyonunun hazırlanması, masa oyununun 

tasarlanması
• Akran eğitimi hazırlanması
• Kamu-üniversite-STK işbirliği toplantısı düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• STK’ların engelli çocuklarla çalışma kapasiteleri, “çocuk katılımıyla” artırılacaktır.
• Engelli çocukların, “Engelli Hakları Sözleşmesi” konusunda farkındalığı artırılacak, haklarını 

öğrenmeleri ve haklarını kullanmaları desteklenecektir. 
• Akran eğitimi ve oyun yoluyla engelli çocukların sivil topluma katılım kapasitesi artırılacaktır.
• Engelli çocukların katılımı konusunda kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ların bilinçlendirilmesi ve 

işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi sağlanacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/157

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Türkiye Spina Bifida Derneği (TSBD)

EŞ FAYDALANICI(LAR) Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği (DOGD)

İŞTİRAKÇİ(LER) Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.000,00 Avro / 110.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ   İzmir, Ankara

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.spinabifida.org.tr/ 
https://twitter.com/trspinabifida 
https://www.instagram.com/trspinabifida/?hl=tr 
https://www.facebook.com/trspinabifida/    
https://www.youtube.com/channel/UCQ0xcQq3UTsKSpALxRGcs0Q

Engelli Çocukların Katılımı 

Engelli 
Çocukların 
Katılımı 
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, kadınların karar alma sürecine katılımını sağlamaya yönelik gerekli bilgileri paylaşarak, sivil 
toplumdaki ve kadın STK’larındaki kadınların kapasitelerini güçlendirmek için yürütülüyor. Bu kapsamda 
kadın STK’larının kadın hakları,  insan hakları, cinsiyet eşitliği, katılım ve savunuculuk gibi konularda 
kapasitesinin artırılması, kadın STK’ları arasında ağ oluşturulması ve Uçan Süpürge Vakfının kapasitesinin 
güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Müfredat ve eğitim materyalleri geliştirilmesi
• E-pass çevrim içi öğrenme portalının geliştirilmesi 
• Sivil toplum kuruluşları ve paydaşların katılımıyla deneme oturumları düzenlenmesi
• Tanıtım, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Uçan Süpürge Vakfının kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
• Cinsiyet eşitliğine ilişkin çevrim içi öğrenme portalı hayata geçirilecektir. Portalda ilk etapta 14 haftalık 

eğitim programı yer alacaktır.
• Türkiye’nin 7 bölgesinden 140 STK temsilcisi bilgilendirme toplantılarına katılarak proje ve portal 

hakkında bilgi alacaktır.
• STK’lar arasında kurulan iletişim ağı geliştirilecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/159

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Uçan Süpürge Vakfı

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

98.035,72 Avro / 108.928,58 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara ve Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.ucansupurge.org.tr/ 
https://twitter.com/ucansupurgeukff 
https://www.facebook.com/ucansupurgevakfi
https://www.instagram.com/ucansupurgevakfi/
https://www.youtube.com/channel/UC699hfIFEY8Ie1thLwsIqig 

Eşitlik için E-Geçiş
Eşitlik için E-Geçiş
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren STK’ların,  politika ve karar alma süreçlerine daha aktif 
demokratik katılımı yoluyla sivil gelişiminin desteklenmesi ve sektördeki diyaloğun geliştirilmesi amacıyla 
yürütülüyor. Bu kapsamda; karar alma süreçlerine katılım kapasitesi açısından ELDER’in kurumsal 
kapasitesinin güçlendirilmesi ve elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği fırsatlarının ve ağ kurma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Çalışma gruplarının yeniden tasarlanması 
• ELDER’in İK sisteminin yeniden planlanması 
• ELDER’de kalite yönetim sisteminin kurulması 
• Taslak düzenleme için atölyeler düzenlenmesi
• Strateji raporunun hazırlanması
• 5 protokol ziyareti yapılması
• 5 işbirliği ziyareti yapılması
• Çalışma ziyareti yapılması
• Görünürlük ve tanıtım materyallerinin hazırlanması
• İhtiyaç tespit anketinin yapılması 
• Eğitim düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• ELDER’in kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.
• Üye dağıtım sistemleri operatörleri tarafından verilen hizmetlerin kalitesi iyileştirilecektir.
• Elektrik dağıtım sektöründe işveren ve çalışanlara yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği kültürü ve 

uygulamaları geliştirilecektir. 
• Elektrik dağıtım sektöründe kamu-STK diyaloğu artırılacaktır.
• ELDER’in ve diğer paydaşların sektördeki politika geliştirme ve karar alma süreçlerine katılımı 

artırılacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/171

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.550,13 Avro / 110.611,25 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ   Ankara, Meinz, Köln

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.elder.org.tr/ 
https://twitter.com/ElderBilgi 
https://www.facebook.com/elderbilgi/ 
https://www.youtube.com/channel/UCZepofL0DuZs0Dp2u0bc_tw
https://www.linkedin.com/company/elder-elektr-
ik-da-t-m-hizmetleri-derne-i-/?originalSubdomain=tr 

ELDER Organizasyonel Gelişim Projesi

ELDER 
Organizasyonel 
Gelişim Projesi
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, TÜRKONFED’in bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmek ve toplumu ve işletmeleri ilgilendiren 
politika ve karar alma süreçleri üzerindeki etkisini artırmak için uygulanıyor. Bu kapsamda; üye 
federasyonların kurumsal kapasitesinin ve proje geliştirme becerilerinin güçlendirilmesi, federasyonların 
aktif vatandaşlıktaki rolü konusunda farkındalık yaratılması, bölgesel kalkınmaya yönelik açık inovasyon 
projelerine öncülük edilmesi, TÜRKONFED bünyesinde ve federasyonlarda çalışan personelin mesleki 
bilgi ve belirli becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• 5 bölgesel federasyonda, kurumsal kapasite artırma ve proje geliştirme faaliyetleri düzenlenmesi
• Bölgesel kalkınmada açık inovasyondan faydalanmak için vatandaşların ilgisini çekecek fikir yarışmaları 

(ideaton) düzenlenmesi
• Üye federasyonların genel sekreterleri ve ilgili TÜRKONFED personeli için eğitim ve ağ oluşturma 

faaliyetlerinin yürütülmesi
• TÜRKONFED ağı arasında görünürlük ve işbirliği sağlayan web tabanlı bir platform ve veri tabanının 

oluşturulması
• STK’ların üye izleme ve yönetim kapasitelerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Dezavantajlı bölgelerdeki 5 federasyonun her biri, mevcut çağrı üzerine yerel/uluslararası finansman 
için en az bir proje teklifi geliştirecek ve sunacaktır.

• 5 federasyon ve üye dernek, programın başlamasından itibaren bir yıl içinde üyelerini %3 artıracaktır.
• Sosyal medya aracılığıyla 5 milyondan fazla kişiye ulaşılacak ve 5 bölgede 10.000’den fazla vatandaşın 

aktif katılımıyla, 15 fikir yarışması (ideaton) yapılacaktır.
• TÜRKONFED personeli için eğitim modülleri geliştirilecek ve 30’dan fazla kişi bu eğitim modüllerinden 

faydalanacaktır.
• Bağlı tüm federasyonların, derneklerin ve gönüllü iş adamlarının üye bilgilerini içeren web tabanlı 1 

platform geliştirilecek ve bu platform 25.000’den fazla potansiyel kullanıcı için erişilebilir olacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/197

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

EŞ FAYDALANICI(LAR)

• Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED)
• Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED)
• Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu 

(DASİFED)
• Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED)
• İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED)

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

100.000,00 Avro / 111.111,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ
Bayburt, Bitlis, Edirne, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Karaman, Kırklareli, Konya, Muş, Osmaniye, Tekirdağ, 
Van

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://turkonfed.org/ 
https://twitter.com/turkonfed 
https://www.facebook.com/turkonfed/
https://www.youtube.com/channel/UCFdFMTePwaGif2Yz0tEGXZQ 

Bölgesel İş Ağları

Bölgesel 
İş Ağları
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PROJE HEDEFLERİ

Proje; kentsel dayanıklılık konusunda STK’lar, belediyeler ve özel sektör arasında güçlü ağların ve 
ortaklıkların kurulması amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda; işbirliği yöntemleri ve kentsel dayanıklılık 
çözümleri konusunda STK’ların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, STK’ların afetler ve kentsel 
dayanıklılık hakkındaki bilgi tabanının geliştirilmesi ve STK’lar arasında en iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Kentsel dayanıklılık konusunda en iyi uygulamaların yer aldığı bir katalog geliştirilmesi için araştırma 

ve analiz yapılması
• Hedef gruplara yönelik eğitim materyalinin geliştirilmesi
• Hedef gruplara yönelik kentsel dayanıklılık, ağ oluşturma, savunma becerileri ve işbirliği yöntemleri 

eğitimleri düzenlenmesi
• Hedef gruplarla yapılan toplantılar yoluyla en iyi uygulamalar kataloğunun hazırlanması ve araçlarının 

yaygınlaştırılması
• Kilit paydaşlar arasındaki işbirliği alanlarının belirlenmesi ve bir politika raporunun geliştirilmesi
• İşbirliği ve ortaklıkları teşvik etmek için kilit paydaşları bir araya getiren çalıştaylar ve ağ oluşturma 

etkinlikleri yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• STK’ların ve belediyelerin kentsel dayanıklılık, mevcut doğal tehlikeler, iklim değişikliği senaryoları ve 
kentsel dayanıklılık çözümleri ve ağları hakkındaki bilgi ve becerileri geliştirilecektir.

• STK’lar ve belediyeler tarafından en az bir politika belgesi geliştirilecektir. 
• STK ve belediyeler arasında en az bir işbirliği protokolü imzalanacaktır. 
• Çalıştaylar, eğitimler, konferanslar aracılığıyla en az 40 STK ve yerel yönetime ulaşılacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/202

KOORDİNATÖR FAYDALANICI İklim Araştırmaları Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR)
• Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)
• Afet Bilinci Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) Türkiye Belediyeler Birliği

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / BÜTÇESİ 99.000,00 Avro / 110.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Afyonkarahisar, Ankara, İzmir

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.iklimdernegi.org/ 
https://twitter.com/ArastIklim
https://www.instagram.com/climateresearchassociation/   
https://www.linkedin.com/company/iklim-araştırmaları-derneği/about/  

Dayanıklı Sivil Toplum için El Ele

Dayanıklı Sivil 
Toplum için El Ele
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, gıda kaybını ve israfını azaltmakla ilgilenen STK’ların fikir alışverişinde bulunabileceği, bilgi ve 
beceri kazanabilecekleri bir ağ yaratılması amacıyla yürütülüyor. Proje ile politika savunuculuğunda ve 
etki değerlendirmesinde GKTD ve diğer STK’ların teknik bilgi ve kapasitelerinin iyileştirilmesi, finansal 
dayanıklılığının sürdürülmesi, gıda bağışını savunan STK’lar arasında geniş tabanlı koalisyonun sağlanması 
ve gıda israfını azaltılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Sosyal yardım ve iletişim stratejisi geliştirilmesi
• Eylem planı hazırlanması
• Gönüllülük programları geliştirilmesi
• Ağ oluşturma etkinlikleri için çalıştaylar düzenlenmesi
• Ortaklığın sürdürülmesi ve güçlendirilmesi
• Gazetecilere yönelik eğitimler düzenlenmesi ve medya ile çalışmalar yürütülmesi
• Web sitesine içerik sağlamak için bir yol haritası geliştirilmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Sosyal yardım ve iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
• Bir eylem planı hazırlanacaktır.
• Gönüllülük programının yapılandırılmasına, yanı sıra süreçlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine 

yönelik materyaller hazırlanacaktır.
• 5 atölye çalışması yapılacak, gazeteciler ve medyaya yönelik eğitim materyalleri hazırlanacak, haber 

ve/veya blog yazıları yazılacaktır.
• Web sitesine içerik sağlamak için yol haritası çizilecek; doğru içeriklerin, düzenli olarak paylaşılması 

sağlanacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/216

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Gıda Kurtarma Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.000,00 Avro / 110.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://gidanikurtar.org/   
https://twitter.com/GidaKurtarmaDer 
https://www.instagram.com/gidakurtarmadernegi/ 
https://www.facebook.com/GidaKurtarmaDernegi 
https://www.linkedin.com/company/g%C4%B1da-kurtarma-derne%C4%9Fi/ 

Gıdanı Kurtar
Gıdanı Kurtar
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, devlet koruması altında olan çocukların yeniden ailelerine dönüş sürecinin iyileştirilmesi için “Aile 
Birleşmesi” alanında çalışan STK’lar arasında ortak bir strateji geliştirmek ve bu STK’ların politika ve karar 
alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda ilgili STK’ların savunuculuk 
ve lobicilik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve aile birleştirme uygulamaları ile ilgili kapasitelerinin 
artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Sahadaki STK’lara ziyaretler düzenlenmesi
• Odak grup toplantısı düzenlemesi
• Ortak eylem planının oluşturulması
• Pilot çalışma yapılması ve personel eğitimi düzenlenmesi
• Savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi
• Kapanış toplantısı yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Sahadaki 15 STK’yı içeren bir saha araştırma raporu hazırlanacaktır.
• Odak grup toplantısı düzenlenecektir.
• “Aile Birleşmesi” kampanyası çalışmalarını iyileştirmeye yönelik ortak bir söylem üzerinde anlaşılacaktır.
• Bu alanda faaliyet gösteren STK’ların görünürlüğü artırılacak, savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri 

güçlendirilecek, yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımları daha çok teşvik 
edilecektir. 

• 10 STK’dan 20 kişi için eğitim kampları düzenlenecektir.
• Ortak bir faaliyet ve savunma planı hazırlanacaktır. 
• 10 STK’nın katılımıyla bir savunuculuk kampanyası düzenlenecektir. 
• Ortak bir savunma metni hazırlanacak ve alandaki STK’lar ile paylaşılacaktır.
• 5 aile ile yürütülecek pilot çalışma ile 30 aile birliği uzmanına eğitim verilecektir. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/249

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER)
• İstanbul Koruyucu Aile Derneği
• Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

98.802,50 Avro / 109.780,56 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Ankara, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://koruncuk.org/ 
https://twitter.com/Koruncuk 
https://www.instagram.com/koruncuk/   
https://www.facebook.com/KORUNCUKVAKFI/
www.youtube.com/koruncukvakfiresmi
https://www.linkedin.com/company/koruncuk-turkish-founda-
tion-for-children-in-need-of-protection/

Aileye Dönüşü Birlikte Güçlendirelim

Aileye Dönüşü 
Birlikte Güçlendirelim
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, engelli bireyler için çalışan STK’ların ve engelli bireylerin sanat ve kültür alanlarındaki, özellikle 
de sinemadaki karar alma süreçlerine katılımlarını artırmak ve ağ kurma becerilerini güçlendirmek 
için yürütülüyor. Bu kapsamda; ilgili STK’ların ve engelli bireylerin aktif katılımıyla sinema endüstrisinin 
politikalarının, uygulamalarının ve fiziksel altyapılarının engeller açısından iyileştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• “Erişilebilir Gösterimler için Minimum Kota” uygulaması ile ilgili olarak savunuculuk, lobicilik, 
kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi ve tanıtım malzemesi üretilmesi

• “Erişilebilir Mekan Sertifikası” için araştırma ve atölye çalışması düzenlenmesi ve sertifikanın 
tanıtımının yapılması

• Prodüksiyon şirketleriyle birlikte 1 TV spotu hazırlanması, savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin 
yürütülmesi

• Engellilerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engeller hakkında anket uygulanması, çalıştay 
düzenlenmesi ve raporlama yapılması

• Kültür operatörü bir STK olarak Puruli’nin faaliyetlerine engellilerin katılım düzeyini artırmaya yönelik 
faaliyetler yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• “Erişilebilir Gösterim için Minimum Kota” uygulamasının tanıtımı için 1 tanıtım videosu ve basılı 
materyal üretilecek ve dağıtılacaktır.

• “Erişilebilir Mekan Sertifikası” içeriği ve prosedürleri tanıtılacaktır.
• Engellilerin sinemada temsilini artırmaya yönelik bir TV spotu hazırlanacaktır.
• Engellilerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engellere ilişkin veriler ve raporlar 

hazırlanacaktır.
• Engellilerin Puruli’ye katılımı artırılacaktır.
• “Erişilebilir Kültür Platformu” oluşturulacak ve 2 toplantı yapılacaktır.
• “Erişilebilir Kültür Aktiviteleri Web Portalı” yayınlanacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/256

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Puruli Kültür ve Sanat Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR)
Koszalinskie Towarzystwo Spoleczno Kulturalne Koszalinskie Sosyo-
Kültürel Topluluğu  (Polonya)

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Atlı Karınca (Birleşik Krallık)
• Sıradışı ve Sıradan İnsanlar! (EOP! Asbl) (Belçika)
• Hendi Centar Koloseum (Sırbistan)
• Inclús Derneği (İspanya)
• Klappe Auf (Almanya)

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.815,91 Avro / 110.906,57 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.puruli.org/ 
https://twitter.com/PuruliCulture
https://www.facebook.com/purulikultursanat 
https://www.youtube.com/channel/UCl6o2DxFiiPwfpstBMgj91Q/featured

Erişilebilir Sinema: Kısır Döngünün Kırılması

Erişilebilir Sinema: 
Kısır Döngünün 
Kırılması
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, kurumsal kapasite geliştirme yoluyla engelli STK’ların engellilere yönelik politika ve karar alma 
süreçlerine aktif katılımının sağlanması amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda; engelli bireyler için çalışan 
STK’ların, Mersin’de yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin haklarını savunmak için ihtiyaç duydukları 
kurumsal, örgütsel ve uzmanlık kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Polonya’ya teknik çalışma ziyareti düzenlenmesi
• Mersin’deki 10 engelli ve en az 10 hak temelli STK’nın yöneticilerine ve üyelerine yönelik kurumsal 

örgütsel kapasite artışı ile uzmanlık yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin eğitim verilmesi
• En az 20 STK yöneticisine mentorluk eğitimi verilmesi
• Mentorluk eğitimi alacak 9 kişinin, eğitimin ardından Ankara ve İstanbul’a deneyim paylaşımı amaçlı 

ziyaretlerde bulunması
• Mersin’de hak temelli STK’lara yönelik 1 çalıştay yapılması
• Eğitim modülü ve çevrim içi öğrenme platformu geliştirilmesi
• STK’ların birbirlerini daha iyi tanımaları için el sanatları sergisi düzenlenmesi
• Proje ortağı STK’lar arasında “Sürdürülebilirlik Protokolü” imzalanması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Mersin’deki engelli ve hak temelli STK yöneticilerine ve üyelerine atölye konseptinde eğitim verilerek 
STK’ların kurumsal, örgütsel ve uzmanlık kapasiteleri geliştirilecektir.

• Mersin’de engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir platform oluşturulacaktır. 
Böylelikle STK’ların kapasitesi; birbirleriyle işbirliği, iletişim ve ağ kurma yoluyla güçlendirilecek ve 
sürdürülecektir.

• 20 STK üyesi ve yöneticisine mentorluk eğitimi verilecektir.
• 250 STK yöneticisi ve üyesine eğitim verilecektir. 
• Eğitim modülleri ve çevrim içi öğrenme platformu geliştirilecektir.
• Alan sorunları yaşayan engelli derneklerine lojistik destek sağlamak için fiziksel bir alan oluşturulacaktır.
• 1 işbirliği ve sürdürülebilirlik protokolü imzalanacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/313

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR) Mut Engellilere Umut Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

80.960,00 Avro / 89.956,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Mersin

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

twitter.com/MEngelsiz 
instagram.com/mersin_engelsiz/

Mersin Engelsiz 
Yaşam Platformu

Mersin Engelsiz Yaşam Platformu
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, Konya’nın merkez ve ilçelerinde, otizm spektrum bozukluğu (OSB) konusunda aktif vatandaşlığı teşvik 
etmek, ilgili kurumlar arasında işbirliğini geliştirerek SOBE’nin ağ kurma becerilerini güçlendirmek ve 
otizm konusunda halkın farkındalığını artırmak amacıyla uygulanıyor.  Proje ile otizm spektrum bozukluğu 
olan bireyler için “gönüllü elçiler” yöntemini kullanarak etkin bir gönüllülük sistemi oluşturulması 
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Merkez ilçelerde (Selçuklu, Meram ve Karatay) öğretmenlere ve sağlık personeline yönelik 15 çalıştay 
düzenlenmesi

• 12 ilçede öğretmenlere yönelik 12 çalıştay düzenlenmesi
• 12 ilçede sağlık personeline yönelik 12 çalıştay düzenlenmesi
• Dinamik bir web sitesi oluşturulması
• Öğrenci-öğretmen eşleşmeleri hakkında pilot uygulamalar yapılması
• Tanıtım ve farkındalık yaratma faaliyetlerinin yürütülmesi
• Kamu spotlarının hazırlanması ve yayımlanması
• 2 TV programına katılımcı olunması
• “Otizm Sempozyumu” düzenlemesi
• Otizmli bireyler için “Konya İl Eylem Planı” hazırlanması
• “SOBE Stratejik Planı”nın geliştirilmesi.

BEKLENEN ÇIKTILAR

• SOBE gönüllülerinin sayısı artırılacaktır.
• SOBE’nin hizmetlerinden yararlanan otizmli bireylerin sayısı artırılacaktır.
• Konya ve ilçelerinde OSB ve erken tanı konusunda toplumsal farkındalık artırılacaktır. 
• SOBE’nin ilçe düzeyinde hizmet yeteneği geliştirilecektir.
• SOBE ile ilgili kamu kurumları ve STK’lar arasındaki işbirliği ve diyalog artırılacaktır.
• İlgili kamu kurumları ve STK’ların katkılarıyla otizmli bireyler için “Konya İl Eylem Planı” hazırlanacaktır.
• Türkiye’deki otizmli bireyler için “Ulusal Eylem Planı”na katkıda bulunulacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/338

KOORDİNATÖR FAYDALANICI SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER)
• Konya Valiliği
• Konya Büyükşehir Belediyesi
• Selçuk Üniversitesi

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

89.839,84 Avro / 99.822,05 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Konya

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.sobe.org.tr/ 
https://twitter.com/sobeotizm 
https://www.instagram.com/sobeotizm/ 
https://www.facebook.com/sobeotizm 
https://www.youtube.com/channel/UCm4_sRCExIxEpY-4HxBfm0w 

SOBE Elçilerle Daha Güçlü

SOBE Elçilerle 
Daha Güçlü



48 49

PROJE HEDEFLERİ

Proje, engelli bireyler için çalışan STK’ların, engelli bireylerin ve karar vericilerin Türkiye’deki engelli 
bireylerin bağımsız yaşama ve topluma dâhil olma haklarının gerçekleştirilmesinde kilit araçlardan biri olan 
“kişisel yardım” konusundaki farkındalıklarının artırılması için yürütülüyor. Bu kapsamda; ilgili STK’ların 
kişisel yardım ve bağımsız yaşam konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütmelerinin desteklenmesi ve 
Türkiye için örnek bir kişisel yardım politikası geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Kişisel destekle ilgili 3 web semineri düzenlenmesi 
• Kişisel destek konusunda Türkiye’deki mevcut durumun analizinin yapılması 
• Kişisel destekle ilgili video ve diğer tanıtım materyalleri hazırlanması 
• STK’lar, profesyoneller ve hizmet sağlayıcılar, politika üreticiler, karar vericiler, insan hakları kurumları 

ve bağışçılar için yuvarlak masa çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi 
• Faaliyetler Türkiye için örnek bir kişisel destek politikası hakkında istişarelerde bulunulması ve bir 

taslak hazırlanması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Çevrim içi işbirliği forumu oluşturulacaktır.
• Bağımsız yaşam ve kişisel destek konusunda Türkiye’deki mevcut durumun analizi yapılacak ve 1 

araştırma raporu yayınlanacaktır.
• Kişisel yardım konusunda 1 video ve 1 broşür hazırlanacaktır. 
• Kişisel destek politikası için örnek bir model tasarlanacaktır.SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/349

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı (Belçika)

EŞ FAYDALANICI(LAR) Engelli Kadınlar Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

88.200,00 Avro / 98.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Türkiye’deki iller

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://enil.eu/  
https://www.facebook.com/ENILsecretaria/
https://www.youtube.com/user
https://tr.linkedin.com/company/european-network-on-independent-liv-
ing?trk=public_profile_experience-item_result-card_image-click

Engelli Kişilerin Bağımsız Yaşamı ve Sosyal Katılımı için Kilit Bir Araç Olarak Kişisel Destek

Engelli Kişilerin Bağımsız 
Yaşamı ve Sosyal Katılımı 
için Kilit Bir Araç Olarak 
Kişisel Destek
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, İzmir Musevi Cemaati Vakfının daha aktif ve demokratik katılımla güçlenmesi için yürütülüyor. Proje 
ile diğer azınlık vakıfları için “İzmir Modeli” oluşturulması, Yahudi tarihi konusundaki bilincin artırılması, 
mevcut önyargıların azaltılması, genç Musevi nesillerin Türkiye’ye ve yerel topluluklarına olan bağlarının 
daha da güçlenmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Krakow Musevi Topluluğu’na 3 günlük ziyaret
• “Vakıf üyeleri”, “12-18 yaş arası gençler” ve “18-70 yaş arası kadınlar”dan oluşan 3 farklı hedef gruba 

eğitimler verilmesi
• İzmir çevresindeki Yahudi kültür alanlarına günlük geziler yapılması
• İzmir’deki Musevi kültür mirası ile ilgili film çekilmesi
• 7 günlük “Kültürlerarası Festival” düzenlenmesi
• “Soykırım Sergisi” düzenlenmesi
• İzmir Kemeraltı ve Manisa’daki Musevi merkezleri ve yerleşimlerine kültürel turlar yapılması
• İzmir Kemeraltı’ndaki Musevi Mahallesi’nde oryantiring etkinliği düzenlenmesi
• 2 günlük “Despertar (Uyanış) Semineri” düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Musevi cemaati toplum içinde daha görünür olacaktır. 
• Museviler ile toplumun geri kalanı arasındaki mevcut ön yargılar azalacaktır. 
• Daha çok gönüllü, özellikle de genç gönüllüler vakıfta faaliyet gösterecektir. SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/365

KOORDİNATÖR FAYDALANICI İzmir Musevi Cemaati Vakfı

EŞ FAYDALANICI(LAR) İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

72.000,00 Avro / 80.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  İzmir, Manisa

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.izmirjcc.org/   
https://twitter.com/despertarizmir  
https://instagram.com/despertarizmir 
https://www.facebook.com/despertarizmir 
https://www.linkedin.com/company/despertarizmir/about/

Despertar İzmir
Despertar İzmir
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, Antalya’daki çevre STK’larını karar alma süreçlerine katılmaya teşvik etmek, STK’lar arasındaki 
bağlantıları güçlendirmek ve birlikte hareket etmek için mekanizmalar sağlamak için yürütülüyor. Bu 
kapsamda Antalya’daki çevre STK’ları arasında bir ağ oluşturulması, mevzuat ve AB fonlarına erişim ile ilgili 
olarak STK’ların idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve doğanın korunmasında sivil toplum kuruluşlarının 
rolü konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Antalya’da çevre konusuna odaklanan STK’lar arasında bilgi paylaşımı yapılabilmesi amacıyla 1 web 
sitesi ve ağ oluşturulması

• STK’lar arasında kapasite geliştirme ve deneyim paylaşımı için 2 seminer düzenlenmesi
• İlgili paydaşlar için yasal kapasite ve AB kaynakları dâhil olmak üzere finansman kaynaklarının kullanımı 

konusunda 3 eğitim verilmesi
• “Doğa koruma projeleri” ve “eğitim materyalleri hazırlama” konusunda 1 çalıştay gerçekleştirilmesi
• Yunanistan’a teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
• Sanat, fotoğraf ve makale konulu 3 yarışma ile farkındalık ve yaygınlaştırma kampanyası yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• “Antalya Sivil Çevre Platformu” oluşturulacaktır.
• Antalya’da 15 orman incelenecek ve soyu tükenmekte olan 15 bitki türünün dağılım alanı belirlenecektir.
• Her hedef alan için 15 adet dağılım haritası oluşturulacaktır.
• Çevre eğitim materyali üretimi konusunda 4 kılavuz üretilecektir.
• ArcGIS isimli Coğrafi Bilgi Sistemi Programı’nda 15 bitki türüne ait  veri tabanı oluşturulacaktır.
• 1 yerel stratejik plan geliştirilecektir.
• Her türün korunması için yerel bir strateji planının da dâhil olduğu, AB standartlarında Antalya 

Ormanlarını Koruma Yönetim Sistemi geliştirilecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/373

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) 

EŞ FAYDALANICI(LAR)
Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN) Yunan Doğayı 
Koruma Derneği (Yunanistan)

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Antalya Bölge 
Müdürlüğü

• Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
• Rodopi Sıradağları Milli Parkı (Yunanistan) Yönetim Kurulu

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

85.000,00 Avro / 95.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Antalya

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.antok.org.tr 
https://twitter.com/ANTOK_ANTALYA 
https://www.instagram.com/antok_antalya/ 
https://www.facebook.com/ANTOKANTALYA 
https://www.youtube.com/channel/UCnIhxTUiQEOdHPu3i8XmSJw 

Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulaması

Antalya Orman 
Kaynakları Koruma 
Uygulaması
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, tarım alanında çalışan STK’ların Türkiye’de iklim politikası ve karar alma süreçlerine aktif 
demokratik katılımının sağlanması amacıyla yürütülüyor. Proje ile ilgili STK’ların tarım konusundaki 
örgütsel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, iklim politikasını etkileyebilmeleri için STK’ların teşvik 
edilmesi, STK’ların, yerel, ulusal veya uluslararası düzeylerde iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyum 
politikalarına ilişkin karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• İklim değişikliğiyle ilgili tarım politikalarının ön ve derinlemesine sektör analizleri yapılması
• İklim değişikliğinin sektörlere etkilerine ilişkin savunuculuk ve yönetim konularının belirlenmesi ve 

önceliklendirilmesi için yuvarlak masa toplantıları yapılması
• İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonu için sektöre dayalı en az iki politika önerisinin 

hazırlanması 
• Politika etkileme ağı için eğitimler ve çalıştay düzenlenmesi
• İstişare için kamu makamlarıyla etkileşim yaratılması ve politika önerileri için lobicilik faaliyetleri 

yürütülmesi (en az 2 bakanlık ziyareti)
• İletişim kampanyası düzenlenmesi ve medya katılımının sağlanması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Tarım sektöründe iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonuna ilişkin boşluk analizi, paydaş 
analizi ve ihtiyaç değerlendirmesi de dâhil olmak üzere ön ve derinlemesine analizler yapılacaktır.

• Türkiye’de iklim politikalarını etkilemek ve iklim konusunu tarım politikalarında yaygınlaştırmak için 
tarım alanında çalışan STK’ların oluşturduğu 1 ağ kurulacaktır.

• STK’lar ağı; politika geliştirme ve izleme, strateji belirleme, politika etkileme ve iletişime yönelik 
beceriler ve araçlarla donatılacaktır. 

• İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve tarım sektörünün adaptasyonu için bir politika önerisi hazırlanacaktır. 
• İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin savunma ve yönetim konuları belirlenecek ve savunma stratejileri 

oluşturulacaktır. 
• STK’lar, taslak politika önerilerine ilişkin istişare ve lobi çalışmaları için kamu yetkilileriyle iletişime 

geçecektir.
• Kapsamlı iletişim çalışmaları ile istişare lobiciliğini desteklemek için iklim değişikliğinin tarım ve gıda 

üzerindeki etkilerine ilişkin kamuoyu oluşturulacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/377

KOORDİNATÖR FAYDALANICI TEMA - Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı 

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

95.115,00 Avro / 106.528,80 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Türkiye’deki iller

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.tema.org.tr/
https://twitter.com/temavakfi 
https://www.youtube.com/temavakfi 
https://www.facebook.com/temavakfi 
https://www.instagram.com/temavakfi/ 
https://www.linkedin.com/company/temavakfi 

Tarım Politikalarında İklim Perspektifi için Sivil Toplum Ağı 

Tarım Politikalarında 
İklim Perspektifi için 
Sivil Toplum Ağı 
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PROJE HEDEFLERİ

Proje ile kırılgan gruptaki çocuklarla çalışan STK’ların gönüllü yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi, 
gönüllülerin kırılgan gruplarla çalışma becerilerinin güçlendirilmesi, ilgili STK’ların ortak çalışma 
yeteneğinin geliştirilmesi ve gönüllüler sayesinde kırılgan grupların sosyal hayata katılımının artırılması 
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• İstanbul’da 24 kişiye yönelik 5 günlük “Gönüllü Yönetimi Eğitim Programı” düzenlenmesi
• 1000 adet “İstismarı Önleme Aracı” yayınının geliştirilmesi ve dağıtılması
• İstanbul’da uzmanların STK’ların ve akademisyenlerden oluşan 30 kişinin katılımıyla bir arama 

konferansı düzenlenmesi
• Gönüllüler için yerel atölye çalışmalarının düzenlenmesi
• “STK’lar için bir ağ aracı” geliştirilmesi
• Saha ziyaretlerinin organize edilmesi
• İstanbul’da 100 kişinin katılıyla “Gönüllülük Zirvesi” düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Kırılgan gruplarla çalışan STK’ların gönüllü yönetim kapasitesi geliştirilecektir.
• STK’lar ve gönüllüler arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir bir diyalog kurulacaktır.
• Gönüllüler, hassas gruplarla çalışmak için bir dizi beceri ile donatılacaktır.
• Kırılgan gruplarla çalışan profesyoneller, gönüllülüğün önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
• Kırılgan grupların sosyal katılımı için bir metodoloji geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
• Yayınlar ve diğer görünürlük materyalleri üretilecek ve yayımlanacaktır.
• Hedeflenen STK’ların gönüllü sayısı artırılacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/393

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

EŞ FAYDALANICI(LAR) Maya Vakfı

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

98.466,75 Avro / 109.407,50 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Türkiye

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.tohumotizm.org.tr/   
https://twitter.com/tohumotizm 
https://www.instagram.com/tohumotizm/?hl=tr 
https://www.facebook.com/tohumotizm  
https://www.youtube.com/user/TohumOtizmVakfi

Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi 

Yerel STK’ların 
Gönüllü Yönetiminde 
Güçlendirilmesi 
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, politika oluşturma alanında faaliyet gösteren STK’ların örgütsel ve kurumsal kapasitelerini 
geliştirmek, aralarındaki ortaklığı güçlendirmek ve yerel, ulusal veya uluslararası düzeylerde karar alma 
süreçlerine katılımını teşvik etmek için yürütülüyor. Bu kapsamda; Türkiye için ulusal bir “savunuculuk, 
danışma ve daha iyi düzenleme çerçevesi” sunulması, Türkiye’deki belirli bir savunuculuk mevzuatı 
hakkında kamusal tartışmanın başlatılması, KİYED ve diğer STK’ların politika savunuculuğunun, teknik 
becerilerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER

• Kapsamlı bir rapor hazırlanması ve yayımlanması
• Alternatif ve uygulanabilir lobicilik çerçevelerini tartışmak için bir seminer programı düzenlenmesi
• Politika oluşturma süreçlerinde analitik araçların kullanımına ilişkin bir kitapçığın hazırlanması ve 

yayımlanması
• Politika oluşturma alanında faaliyet gösteren STK’ların teknik becerilerini artırmaya yönelik 2 çalıştay 

düzenlenmesi
• Görünürlüğü ve etkiyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için bir web sitesi kurulması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Sivil toplum ve kamu sektörü işbirliği geliştirilecektir.
• Daha iyi ve daha etkili savunuculuk, lobicilik ve politika belirleme faaliyetleri için STK’ların becerileri 

geliştirilecektir.
• Ulusal politika oluşturma süreciyle ilgilenen STK’lara, uluslararası en iyi uygulamalar hakkında bilgi 

verilecektir.
• STK’ların analitik gerçeklere dayalı lobicilik, politika savunma ve müzakerelerdeki araştırma 

yaklaşımları ve metodolojilerine ilişkin anlayış geliştirilecektir.
• STK’lar, yaparak öğrenme sürecinin devam etmesine yardımcı olacak interaktif atölye ve seminer 

programları sayesinde birbirleriyle iletişim halinde olacaklardır.
• STK’lar, teknik konular ve politikayla ilgili kilit bilgilere ilişkin temel materyalleri Türkçe olarak 

yayımlayacak ve dağıtacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/394

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED)

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 14 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.822,05 Avro / 101.189,90 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

hhttps://kiyed.org 
https://twitter.com/KiyedTurkiye 
https://www.instagram.com/kiyed_turkey/
https://www.linkedin.com/company/kiyed/about/

Sivil Kapsayıcılık 

Sivil Kapsayıcılık 
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, Türkiye’de Tüketicinin Korunması için sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla yürütülüyor. Bu 
kapsamda; ilgili STK’ların örgütsel ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, savunuculuk ve lobicilik 
yetilerinin geliştirilmesi,  uluslararası bir STK ağı ile en iyi uygulamaların paylaşılarak tüketicinin 
korunmasına ilişkin politika sorunlarının çözülmesine yardımcı olunması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Eğitimler düzenlenmesi
• Çalışma ziyaretleri yapılması
• İtalya, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan katılan STK’lar ile Uluslararası “Politika İzleme Ağı (PMN)” 

oluşturulması
• Çalıştaylar düzenlenmesi
• Bir araştırma yapılması
• Sosyal medya kampanyaları düzenlenmesi
• Kamu makamlarıyla koordinasyon toplantıları yapılması
• Politika yapıcılara ziyaretler gerçekleştirilmesi
• Etkili bir değerlendirme sistemi oluşturulması
• Basın toplantıları düzenlenmesi
• Broşür ve posterlerin hazırlanıp paylaşılması
• Videoların üretilip paylaşılması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• 20 STK temsilcisi “halkla iletişim stratejileri”, “savunuculuk” ve “lobicilik” konularında eğitilecektir.
• 20 STK temsilcisi “proje döngüsü yönetimi”, “insan kaynakları yönetimi” ve “mali yönetim” konularında 

20 eğitilecektir.
• Raporlar hazırlanacaktır.
• Bir anket raporu, bir en iyi uygulama raporu ve tüketiciyi koruma yönergeleri üzerine bir çalıştay raporu 

yayınlanacaktır. 
• Yasal değişikliklerle ilgili bir rapor yayınlanacaktır.
• Sosyal medya kampanyası düzenlenecektir. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/415

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TUKOBİR)

EŞ FAYDALANICI(LAR)
InfoCons - Association pentru Protecția Consumatorilor 
Tüketiciyi Koruma Derneği  (Romanya)

İŞTİRAKÇİ(LER)

• Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
• Bulgarian National Association Active Citizens Bulgaristan Ulusal 

Aktif Vatandaşlar Derneği (Bulgaristan)
• Associazione Difesa Consumatori e Ambiente Tüketici Savunma ve 

Çevre Derneği (İtalya)

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

96.239,93 Avro / 106.933,26 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ankara

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.tuko-bir.org.tr 
https://twitter.com/tkobir1 
https://www.instagram.com/tukobir06/
https://www.facebook.com/Tüketicinin-Korunması-için-STKların-
Kapasitesinin-Artırılması-110588194462206

Tüketicinin Korunması için STK’lar

Tüketicinin 
Korunması 
için STK’lar
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, demokratik katılım ve karar alma süreçlerine katılabilecek STK’ların sayısının ve kalitesinin 
iyileştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda; karar alma süreçlerine 
katılan yeni STK’lar olarak yeni nesil kooperatiflerin kurumsal yapısının ve ağ oluşturma kapasitelerinin 
güçlendirilmesi hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• STK veri tabanının oluşturulması ve proje katılımcıları olarak yeni STK’lara davetiye gönderilmesi
• Dijital platformun oluşturulması
• Ankara’da 30 kooperatif temsilcisinin katılımıyla, 3 günlük bir ağ  kurma toplantısı düzenlenmesi
• STK ağının kurulması ve 3 çalışma grubunun oluşturulması
• Uygulanacak “Üç Yıllık Eylem Programı”nın belirlenmesi
• İletişim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Ağa katılan yeni nesil kooperatiflerin bir veri tabanı oluşturulacaktır. 
• “Kapasite Geliştirme Ulusal Çalıştayı” düzenlenecektir. 
• “STK’ların Temsili” ve “STK’ların Tanıtımı” ile ilgili strateji belgeleri yayımlanacaktır.
• Yasamaya ilişkin iyileştirmeler sağlanacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/429

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
Sınırlı Sorumlu Gençlik Çalışması Bilimsel Araştırma 
ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi

EŞ FAYDALANICI(LAR)
• Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
• Haliéus (İtalya)

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / BÜTÇESİ 90.000,00 Avro / 100.000,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Ankara, İstanbul, İzmir

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

https://www.gencisi.org/ 
https://twitter.com/gencisikoop
https://www.youtube.com/watch?v=YXA7Fb1gfuM
https://www.facebook.com/gencisikoop/
https://www.instagram.com/gencisikoop/?hl=tr
https://tr.linkedin.com/company/genç-işi-kooperatif-youth-deal-cooperative-

Yeni Nesil Kooperatifler Ağı

Yeni Nesil 
Kooperatifler 
Ağı
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, bölgesel ve yerel balıkçılık kooperatiflerinin ve özellikle de kadın balıkçılar olmak üzere küçük 
ölçekli balıkçılık topluluklarının politika oluşturma ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını 
sağlamak için kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda; toplumsal cinsiyet 
perspektifiyle çoğunlukla küçük ölçekli balıkçılık topluluklarına odaklanan bir işbirliği ağı kurmak; balıkçı 
topluluklarının yasal okuryazarlık, merkezi ve bölgesel düzeydeki politika yapımına katılım konusundaki 
bilgi ve kapasitesini artırmak; yasal konular ve lobi faaliyetleri konusunda balıkçı topluluklarının 
kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Tüm paydaşlarla işbirliği içinde bir başlangıç toplantısı düzenlenmesi
• Bakanlıklarla odak grup toplantısı yapılması
• Hukuk okuryazarlığı üzerine atölye çalışması yürütülmesi
• Yönetim ve karar almaya katılım üzerine çalıştay düzenlenmesi
• Kadın balıkçılar için toplumsal cinsiyet meselelerinde kapasite geliştirilme faaliyetleri yürütülmesi
• Tüm balıkçılar için yasal okuryazarlık kılavuzunun hazırlanması
• Katılım araçlarıyla ilgili bir belgenin hazırlanması
• Çıktıların yaygınlaştırılması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Türkiye’de balıkçılık politikaları ile proaktif olarak ilgilenen dayanıklı ve kapsayıcı bir sektörel ağ 
oluşturulacaktır. 

• Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki balıkçı topluluklarının hukuk okuryazarlığı ve politika geliştirmeye 
katılım kapasitesi artırılacaktır. 

• Balıkçılar tarafından ulusal ve/veya bölgesel balıkçılık politikalarına ilişkin bir deklarasyon hazırlanacak 
ve balıkçılar ağı tarafından resmi makamlara sunulacaktır.

• Balıkçı toplulukları ve sendikalar için politika oluşturma sürecine katılım araçlarına ilişkin bir kılavuz 
(yol haritası) sağlanacaktır.

• Kadın balıkçılar için bir toplumsal cinsiyet rehberi yayınlanacaktır.
• Daha fazla medya görünürlüğü için iletişim materyalleri (broşürler, kısa videolar, video röportajları ve 

sosyal medya içeriği) hazırlanacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/447

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Doğayı Hayatı Koruma Vakfı Türkiye (WWF-Türkiye) 

EŞ FAYDALANICI(LAR) -

İŞTİRAKÇİ(LER) • Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP)

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

98.784,54 Avro / 109.760,60 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.wwf.org.tr/
https://twitter.com/WWF_TURKIYE
https://www.instagram.com/wwf_turkiye/ 
https://www.facebook.com/wwfturkiye
https://www.youtube.com/channel/UCFk4lK-uUlN0K9J40AZj41w 

Etkin Yönetim için Aktif Balıkçılar

Etkin Yönetim için 
Aktif Balıkçılar
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, Adana’da çocukların politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımı yoluyla çevre ve iklim değişikliği 
konularında sivil toplumun kapasitesini geliştirmek ve halkın ekolojik bilincini artırmak amacıyla 
yürütülüyor. Bu kapsamda proje ortaklarının ekoloji, çevre ve iklim değişikliği konularında etkili bir şekilde 
faaliyet göstermeleri ve sivil toplum diyaloğunu desteklemeleri için örgütsel ve kurumsal kapasitesinin 
artırılması ve çocukların geleceklerini etkileyen çevresel haklar ve iklim değişikliği konusunda savunuculuk 
becerilerinin geliştirilmesi konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Durum analizi ve raporlama yapılması
• Eğitimlerin düzenlenmesi
• En iyi uygulamaların paylaşılması 
• Çocuk inisiyatifi ve model çalışmaları dâhil olmak üzere farkındalık artırma faaliyetleri yürütülmesi
• Politika raporları ve teklifleri hazırlanması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• STK’ların savunma, iletişim ve sorun yönetimi kapasiteleri artırılacaktır.
• Bilgilendirme, tartışma ve politika oluşturma faaliyetleri Adana ilinden 40 çocukla birlikte 

gerçekleştirilecektir.
• Kamu kurumları ile işbirliği içinde iklim değişikliği ve ekoloji alanında donanımlı bir çocuk inisiyatifi 

kurulacaktır.
• Çevreye duyarlı uygulamalar, STK-özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
• Adana’da çocuklarla birlikte iyi tarım uygulamaları yürütülecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/483

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR)
• Fundacja Polityki Rozwojowej - Kalkınma Politikası Vakfı (Polonya)
• Çukurova Genç İşadamları Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

90.705,89 Avro / 100.784,32 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ   Adana

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.ucanbalon.org.tr/ 
https://twitter.com/UcanBalon2 
https://www.facebook.com/ucanbalon01  

Geleceğimi Çöpe Atma!
Geleceğimi Çöpe Atmayın
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, devlet koruması altındaki çocuklar için çalışan STK’ların politika ve karar alma süreçlerine daha 
aktif demokratik katılımını sağlayarak sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi amacıyla uygulanıyor. Bu 
kapsamda; Türkiye’de koruyucu aile konusunda çalışan STK’ların bir araya gelmesiyle bir federasyonun 
oluşturulması, ilgili STK’ların iletişim ve savunuculuk yeteneklerinin iyileştirilmesi ve kurumsal 
kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Federasyon başlangıç faaliyetleri yürütülmesi
• Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi
• Görünürlük faaliyetleri yürütülmesi
• Raporlama faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Türkiye Koruyucu Aile Dernekleri Federasyonu kurulacaktır.
• Ülke genelindeki koruyucu aile derneklerinin kurumsal olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.
• Koruyucu aile dernekleri arasındaki işbirliği artırılacaktır.
• Koruyucu aile dernekleri ile kamu kurumları arasındaki diyalog artırılacaktır. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/542

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Denizli Koruyucu Aile Derneği

EŞ FAYDALANICI(LAR)

• Samsun Koruyucu Aile Derneği
• İzmir Koruyucu Aile Derneği
• İstanbul Koruyucu Aile Derneği
• Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) • -

PROJENİN SÜRESİ 12 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

89.015,65 Avro / 109.923,00 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Denizli, İstanbul, İzmir, Samsun

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.koruyucuaile.org.tr/ 
https://twitter.com/koruyucuaile 
https://www.youtube.com/koruyucuaile 
https://www.facebook.com/koruyucuailedernegi 
https://www.instagram.com/koruyucuaile
https://www.linkedin.com/in/koruyucuaile

Çocuklar İçin El Ele

Çocuklar için El Ele
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PROJE HEDEFLERİ

Proje inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimari ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK’lar 
arasında sektörler arası işbirliği oluşturmak ve ilgili STK’ların politika ve karar alma süreçlerine 
demokratik katılımı sağlamak amacıyla uygulanıyor. Bu kapsamda; ilgili STK’ların iletişim, lobi yapma, ağ 
kurma gibi açılardan kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi; STK’lar arasında “sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri” hakkında daha iyi bir anlayış geliştirilmesi ve bu hedefler doğrultusunda STK’lar, kamu ve özel  
sektör paydaşları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Ağ oluşturma çalışması yürütülmesi ve STK’lar ile işbirliği protokollerinin/niyet mektuplarının 

imzalanması
• Kapasite geliştirme eğitim programı ve ağ toplantılarının düzenlenmesi
• İMSAD ve ÇEDBİK’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri eylem planlarının (SHK) geliştirilmesi
• SKH’ler hakkında sosyal medya kampanyası düzenlenmesi 
• “Diyalog Günü” düzenlenmesi 
• Kapanış etkinliği ve “SKH Ödül Töreni”nin düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Yapılandırılmış işbirliği için inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimari ve enerji verimliliği 
sektörlerinde çalışan sivil toplum paydaşları ağı kurulacak ve protokoller/niyet mektupları 
imzalanacaktır.

• Mevcut web sitesinde bir proje sayfası tasarlanacaktır.
• İMSAD ve ÇEDBİK’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Eylem Planları” geliştirilecek ve ilerleme 

raporları yayımlanacaktır.
• SKH’ler hakkında STK kitapçığı ve araç seti geliştirilecektir.
• STK’lar için SKH’ler, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu üzerine bir kapasite geliştirme eğitim programı 

düzenlenecektir.
• Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili bir sosyal medya kampanyası düzenlenecektir.
• 1 “Diyalog Günü” düzenlenecek ve bir politika öneri yazısı hazırlanacaktır.
• STK’lara “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ödülleri” verilecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/600

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)

EŞ FAYDALANICI(LAR) Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.992,93 Avro / 111.103,26 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ Türkiye

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.imsad.org/
https://twitter.com/turkiyeimsad
https://www.instagram.com/turkiyeimsad/
https://www.facebook.com/turkiyeimsad
https://www.youtube.com/turkiyeimsad

Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar

Sürdürülebilir 
Kalkınma için 
STK’lar
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PROJE HEDEFLERİ

Proje, “Engelli Hakları İzleme Platformu” çerçevesinde engelli bireylere yönelik politika geliştirme ve 
karar verme süreçlerine sivil toplumun dâhil edilmesi amacıyla uygulanıyor. Bu kapsamda; Türkiye’de 
engellilerin eşit haklara erişimini sağlamayı amaçlayan STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, 
ortak faaliyetlerinin yapılandırılması, savunuculuk ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• “Engelli Hakları İzleme Platformu” oluşturulması ve kurumsallaştırılması
• Araştırma ve izleme faaliyetleri yürütülmesi
• Sosyal medya üzerinden bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi
• “Yerel Sorun Alanları Çalıştayları” düzenlenmesi
• STK’lara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmesi
• Halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Hak temelli çalışma anlayışı ile faaliyetler yürütecek, kapasitesi artırılmış, kurumsallaşmış bir “Engelli 
Hakları İzleme Platformu” oluşturulacaktır. 

• Platform, hak temelli çalışma kapasitelerini geliştirmek isteyen STK’lar için bir eğitim ve danışma 
merkezi işlevi sağlayacaktır.

• Platformun engelli haklarının ihlallerini görünür kılmaya ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
politika ve uygulamalara ilişkin fikirleri güçlendirilecektir. 

• 2021 yılında ulusal düzeyde izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.   
• Elde edilecek veriler raporlanacaktır. Engelli haklarının kazanılması ve hak ihlallerinin önlenmesi için 

kamu kurumlarına başvurular yapılacaktır. 
• Toplumsal farkındalık ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/602

KOORDİNATÖR FAYDALANICI Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)

EŞ FAYDALANICI(LAR)
• Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği (ŞUOFİD)
• Orta Karadeniz Engelliler Derneği (OKADER)

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

  96.741,40 Avro / 107.490,45 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ  Türkiye

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://www.tohad.org/tohad/
https://twitter.com/tohad_bilgi/
https://www.facebook.com/TOHAD.BILGI/

Engelli Hakları İzleme Platformu

Engelli Hakları 
İzleme Platformu



74 75

PROJE HEDEFLERİ

Proje, Türkiye ve Avrupa’dan gençlik örgütleri arasında politika tutarlılık becerilerini artırmak ve 
sürdürülebilir bir işbirliği inşa etmek için uygulanıyor. Bu kapsamda; gençlik çalışmalarının verimliliğini 
artırmak için gençlik STK’larının metodolojik kapasitelerinin iyileştirilmesi, gençlik STK’ları yöneticilerinin 
karar alma süreçlerinin güçlendirmesiyle gençlik STK’larının kurumsal kapasitesinin artırılması ve diğer 
STK’larla arasında yapılandırılmış diyalog kurma sürecini artırmak için gençlik STK’larının örgütsel 
kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER

• Polonya’da açılış toplantısı düzenlenmesi
• Gençlik STK’ları ile yuvarlak masa toplantısı ve rehber geliştirme çalışması yapılması
• Slovenya’ya çalışma ziyareti yapılması
• Eğitim modülü geliştirmesi
• Yönetim kurulu temsilcilerine yönelik eğitim düzenlenmesi
• Yerel STK’lar için yerel eğitimler düzenlenmesi ve mentorluk desteği sağlanması
• Gençlik eğitmenlerine yönelik eğitim düzenlenmesi
• Gençlerle yerel uygulamalar yapılması
• Türkiye ve AB üye ülkelerindeki gençler için karşılıklı fırsatlar kılavuzu hazırlanması

BEKLENEN ÇIKTILAR

• Türkiye-AB işbirliğinin olumlu örnekleri ve gençlik örgütleri için iyi uygulamalar kılavuzu birlikte 
hazırlanacak ve yaygınlaştırılacaktır.

• “Gençlik Örgütleri Kurulu” için yapılandırılmış, diyalog ve lobicilik becerilerine dayalı, yenilikçi bir 
eğitim modülü tasarlanacaktır.

• Eğitimlerin kademeli olarak uygulanması yoluyla “uyum politikası bilgisi” ve “aktif demokratik” katılım 
artırılacaktır.

• Eğitim modülünün kademeli olarak uygulanmasıyla “hak temelli çalışmalar” ve “aktif katılım” 
artırılacaktır.

• Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grupları’nın “politika tutarlılığı” konusundaki en iyi 
uygulamaları farkına varmaları için Türkiye ve AB üyesi ülkelerden gençlik eğitmenleri arasında bağlar 
kurulacaktır.

• AB üye ülkelerindeki Türk gençliğine ve Türkiye’deki Avrupa gençliğine yönelik fırsatlar rehberi 
desteklenecektir.

SÖZLEŞME NUMARASI TR2016/DG/03/A3-01/637

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu - Avrupa Dış Kaynak 
Enstitüsü  Vakfı (Polonya)

EŞ FAYDALANICI(LAR)

• Povod, Zavod za Kulturo, Razvoj Mednarodnih Odnosov v Kulturi - 
Povod, Kültür Enstitüsü, Kültürde Uluslararası İlişkilerin Gelişimi 
(Slovenya)

• Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM)
• Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği
• İstanbul Kültür ve Spor Derneği

İŞTİRAKÇİ(LER) -

PROJENİN SÜRESİ 15 Ay

PROJENİN HİBE MİKTARI / 
BÜTÇESİ

99.901,62 Avro / 111.001,80 Avro

PROJENİN UYGULAMA YERLERİ
Gaziantep, İstanbul, Mersin, Cieszyn, Katowice, Orzesze (Polonya), 
Ljubljana, Ptuj (Slovenya) 

KOORDİNATÖR FAYDALANICI 
WEBSİTESİ VE SOSYAL MEDYA 
HESAPLARI

http://feio.pl/
https://twitter.com/FundacjaMIO 
https://www.facebook.com/FundacjaEIO/ 

Sürdürülebilir Kalkınma için Politika Uyumu

Sürdürülebilir 
Kalkınma için 
Politika 
Tutarlılığı
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“Bu yayın Avrupa Birliği’ nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’ nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”


