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HİBE PROJELERİ KATALOĞU

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ
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Sivil Toplum Destek Programı
Sivil toplumTürkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerinin temelini oluşturan Müzakere Çerçeve Belgesi
ile “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 Sektörü’nün lider kuruluşu olarak programlama ve
uygulama ve izlemeden sorumlu kuruluşu oldu.
Sivil Toplum Sektörü dört öncelik alanını destekliyor:
1. STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi
2. Kamu - sivil toplum iş birliğinin desteklenmesi
3. STK’ların kapasitesinin kapasitelerinin güçlendirilmesi
4. Türkiye-AB arasında ki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi
Sivil Toplum Sektörü kapsamında 2014 yılında programlanan Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP
I) ile STK’ların karar alma süreçlerine daha etkin katılmasını, kamu - sivil toplum ilişkilerinin yerel ve ulusal düzeyde
geliştirilmesini ve STK’ların yönetim, savunuculuk ve iletişim becerilerinin desteklenmesini hedefleyen projeler
hayata geçiriliyor.
Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP I)
Sivil Toplum Sektörü kapsamında uygulanan Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP I) ile STK’ların
karar alma süreçlerine daha etkin katılımı, kamu - sivil toplum ilişkilerinin yerel ve ulusal düzeyde geliştirilmesi ve
STK’ların yönetim, savunuculuk ve iletişim becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi üç bileşenden oluşuyor:
1- Kamu ve STK’lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
2- Yerel STK’lar Hibe Programı
3-Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum - Kamu Sektörü İş Birliğini Güçlendirme Projesi II. Aşama
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 geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek;
bu ortaklıklar ve ağlar aracılığıyla kamu kurumları ve STK’lar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve STK’ların
kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında 10 STK‘ya yaklaşık 4.3 milyon avro hibe desteği
sağlanıyor.
Yaklaşık bütçesi 2.1 milyon avro olan Yerel STK’lar Hibe Programı ise; STK’ların kurumsal kapasitelerinin
güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ile iletişim becerilerinin geliştirilmesini
amaçlıyor. Türkiye’nin 15 farklı ilinden 38 projenin yer aldığı program; desteklerin Anadolu’ya yayılmasında önemli
bir rol üstleniyor.
Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi (CSSP II)
Birinci dönemin devamı niteliğinde 2015 yılında programlananhayata geçirilen Sivil Toplum Destek Programı
İkinci Dönemi, 4 milyon avro bütçesiyle daha güçlü bir sivil diyalog, katılım ve itibar için STK’ların kapasitelerini
geliştirmeyi amaçlıyor.hedefliyor.
İkinci dönemde STK’ların,
- idari ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına,
- iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmaya,
- yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımının katılımlarının geliştirilmesine,
- şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye
- aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılmasında rolünün artırılmasına öncelik veriliyor.
Program kadın, çocuk, gençlik, dezavantajlı gruplar gibi farklı hedef kitlere yönelik sağlık, tarım, eğitim, çevre, gıda,
medya gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STK’lara ulaşıyor.
Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında ;
- Türkiye’nin 12 ilinden 31 proje hibe almaya hak kazandı.
- Ortaklık şartı bulunmamasına rağmen 18 projenin eş-faydalanıcısı var.
- Eş-faydalanıcıların olduğu AB ülkeleri Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya’dan eş-faydalanıcılar da Türk
ortaklarıyla programa katılıyor.
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Birlik Vakfının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

BİRLİK VAKFI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

N/A

PROJE SÜRESİ

15 AY

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

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

Projenin amacı, Birlik Vakfının kapasitesinin
geliştirilmesidir. Proje özellikle, Birlik Vakfının
mentörlük becerilerini geliştirmeyi, idari ve finansal
sürdürülebilirliğini
iyileştirmeyi,
saygınlığını
arttırmayı ve etkin bütçe yönetimini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. (Birlik Vakfının amacı, özellikle
gençlerin donanımlı, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş,
bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip olmalarını
sağlamak ve ülkenin kalkınmasına ve sürekli
gelişimine katkıda bulunabilmektir.)

128.250,41 AVRO / 142.500,56 AVRO
İSTANBUL / TÜRKİYE
www.birlikvakfi.org.tr
HALİL İBRAHİM BAŞAR
basarhalilibrahim@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Genç nüfus, Türkiye’deki en dinamik ve hassas gruptur.
12-24 yaş arası genç nüfus, Türkiye nüfusunun yüzde 31’ini
oluşturmaktadır. Sorunların karar alıcılara ulaştırılması
yoluyla, Türkiye’deki gençlerin karar alma süreçlerine aktif
katılımı sağlanmalıdır. Yüksek nitelikli gençler, ülkelerin
kalkınmasına sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda büyük
ölçüde katkıda bulunabilmektedir. Birlik Vakfı, 1985 yılında
kuruluşundan bu yana gençleri, üst düzey kültür ve bilimle
donatılmış vatandaşlar olmalarına yönelik desteklemeyi
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Birlik Vakfı, bu proje
kapsamında kapasitesini geliştirecek ve gençlerin daha aktif
vatandaşlar olmalarını sağlayarak daha sürdürülebilir bir
kalkınmayı hayata geçirecektir. Projenin beklenen sonuçları,
Birlik Vakfının mentörlük, iletişim, sürdürülebilirlik ve bütçe
yönetimi becerilerinin güçlendirilmesi olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Gençlik katılımının teşvik edilmesi konulu seminerler
• Gençlik katılımına yönelik sosyal medya faaliyetleri
• Avrupalı gençlerin karar alma süreçlerine nasıl katıldığına
ilişkin deneyimlerin öğrenilmesi amacıyla Almanya’ya bir
çalışma ziyareti
• Türkiye’deki gençlerin aktif vatandaş olmalarının teşvik
edilmesi amacıyla bir kamu spotu
• Strateji Planının hazırlanmasına yönelik bir çalıştay
• Vakıf Bütçesinin Yönetimi ile ilgili eğitimler
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AB Katılım Sürecinde STK’ların Etki Kapasitelerinin
Artırılması Projesi - Infl(Eu)Nce
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

JEAN MONNET BURSİYERLERİ DERNEĞİ /
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, sivil toplumun politika
belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif
ve demokratik katılımını sağlayarak gelişiminin
desteklenmesidir. Proje özellikle, STK’ların
iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmayı ve
daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve saygınlık için
kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

103.294,19 AVRO / 122.881,50 AVRO
TÜRKİYE, İSTANBUL, ANKARA, ADANA,
TRABZON;
BELÇİKA, BRÜKSEL

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

www.ikv.org.tr
ÇİSEL İLERI
cileri@ikv.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye AB’ye aday bir ülke olduğundan, temel ve
sosyal haklar gibi AB’nin esas değerleri ile doğrudan
bağlantılı alanlarda ülkenin karşı karşıya olduğu temel
güçlükler konusunda STK’lar son derece önemli katkılarda
bulunabilmektedir. Türkiye’de 23.000’den fazla STK, siyasi
ve sosyal konularda araştırma/savunuculuk çalışmaları
yürütmektedir. STK faaliyetleri aynı zamanda Türkiye’nin
katılım sürecine de ivme kazandırmaktadır. Bu doğrultuda,
projenin beklenen sonuçları şöyledir: STK’lara yönelik
kapasite geliştirme faaliyetleri; lobicilik, araştırma, analiz
ve savunuculuk faaliyetleri; politika belirleme becerilerinin
geliştirilmesi; karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi; kadınlar
ve gençlerin eşit temsilinin sağlanması. Ayrıca, STK’ların
çalışmalarının görünürlüğü ve tanıtımı için iletişim/teknoloji
becerilerinin geliştirilmesi; iyi uygulamaların paylaşılmasına
yönelik sürdürülebilir mekanizmalar; kamu kurumları ve
STK’lar arasında işbirliği ve diyaloğun artırılması; STK’ların ve
sivil toplumun yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar alma
süreçlerine dahil edilmesi de beklenen sonuçlar arasındadır.
Daha iyi ve etkili savunuculuk için diğer STK’lar ve kamu
sektörüyle canlı diyalog; lobicilik ve politikayı etkileme;
yurt içi ve yurt dışında yeni ağlar ve koalisyonlar kurulması;
araştırma becerilerinin geliştirilmesi; tematik konularda
ortak stratejiler geliştirmek üzere savunuculuk gruplarının
oluşturulması ve bu grupların bilgi düzeyinin arttırılması
da hedeflenmektedir. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• AB okuryazarlığı, savunuculuk, sosyal medya ve sivil toplum
hakları bileşenlerinin de dahil olduğu eğitim programları
• Alanlarına göre tematik eğitimler düzenlenmesi amacıyla
2 günlük bir program ve ilgili bakanlıklara ziyaretler
aracılığıyla ağ kurma oturumları düzenlenmesi
• Brüksel’e bir çalışma ziyareti düzenlenmesi
• Değerlendirmeler ve politika tavsiyelerine dayalı olarak
ilgili alanlarda politika belgeleri hazırlanması
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Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi
EGE SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ESİAD

PROJENİN AMACI

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

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Projenin
amacı,
sivil
toplum
kuruluşlarının
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesidir.
Proje özellikle, idari ve mali sürdürülebilirliği
arttırmayı, sivil toplum ve kamu arasındaki yakın iş
birliğini güçlendirmeyi ve Eğe Bölgesindeki dört ilde
STK’ların karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik
etmeyi amaçlamaktadır.

(DESIAD) / TÜRKİYE
15 AY
146.449,34 AVRO / 162.721,49 AVRO
TURKEY-İZMİR, DENİZLİ, MUĞLA, AFYON
www.esiad.org.tr
GÖKSEL UÇAK
gucak@egesiad.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sivil toplumun geliştirilmesi, her zaman, AB’nin
Türkiye’ye Katılım Öncesi Yardımı kapsamındaki en
önemli önceliklerden biri olmuştur. STK’lar, vatandaşların
taleplerinin dile getirilmesi ve aktif vatandaşlığın
teşvik edilmesinde ana aktörlerdir. Bu potansiyelin
gerçekleştirilebilmesi
için
bazı
alanların
halen
iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu proje, Ege Bölgesindeki
4 ilde bulunan STK’ların yönetimlerini ve kurumsal
kapasitelerini iyileştirmeye odaklanmaktadır. Proje çıktıları
ile STK’ların sürdürülebilirliğine ve gelişimine katkıda
bulunulacak ve STK’lar, daha bağımsız, kendi kendini
yöneten ve kurumsal olarak daha güçlü kuruluşlar haline
gelecektir. Proje, ihtiyaç analizi ve uzun vadeli kurumsal ve
stratejik planların hazırlanması yoluyla STK’ların etkililiğini
arttırmaya yönelik önemli bir araç olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• 4 ilde hedeflenen STK’ların ve kamu kurumlarının
belirlenmesine yönelik anket
• STK’lar ve kamu sektörü arasındaki iş birliğini
desteklemeye yönelik İki Diyalog Forumu
• PDY (Proje Döngüsü Yönetimi) ve Stratejik Planlama
konularında iki çalıştay
• Ankara’da, STK’lara destek verecek bir Danışmanlık ve
İletişim Ofisinin kurulması
• Kamu sektörü ve 20 STK ile bir çalışma ziyaretinin,
çalıştayın ve kokteylin Ankara’da düzenlenmesi,
• Yayınlar, internet sitesi ve görünürlük faaliyetleri
ile bölgede STK’ların önemine ilişkin farkındalığın
arttırılması
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Demokrasi İçin Türk Gençliği ve Kadınlar
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

MARMARA GRUBU STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR VAKFI

VE

SOSYAL

TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ / TÜRKİYE
DTI–DEUTSCH-TÜRKISCHES INSTITUT FÜR
BILDUNG, KULTUR UND POLITIK / ALMANYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

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

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal
Araştırmalar Vakfı ile Türk Kadınlar Birliği Derneğinin
kapasitelerinin arttırılması, politika belirleme ve karar
alma süreçlerinde gençlerin ve kadınların teşvik
edilmesi ve onlara yönelik savunuculuk faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesidir. Proje özellikle, idari ve
finansal sürdürülebilirliği iyileştirmeyi, gençlerin ve
kadınların haklarını savunmayı ve politika oluşturma
ile karar alma süreçlerinde gençlerin ve kadınların
farkındalığını ve katılımını arttırmayı hedeflemektedir.

124.554,42 AVRO / 138.393,8 AVRO
TÜRKİYE; İSTANBUL VE ANKARA, ALMANYA;
BERLİN
www.marmaragrubu.org
MÜJGAN SÜVER
mujgansuver@gmail.com
marmaravakfi@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’nin demokratikleşmesi, gençlerin ve kadınların
politika belirleme ve karar alma süreçlerine aktif katılımını
gerektirmektedir. Bu proje kapsamında, Türkiye’deki
üniversite öğrencilerinin farkındalığının ve katılımının
arttırılmasının yanı sıra gençlerin ve kadınların haklarının
savunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, projenin
beklenen sonuçları arasında, STK’ların idari ve finansal
sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi; 25 gencin ve kadının
farkındalığının ve katılımının arttırılması; kadınların ve
gençlerin hakları ile ilgili çalışan yeni bir savunuculuk grubunun oluşturulması; Marmara Grubunun politika belirleme ve karar alma süreçlerindeki etkisinin arttırılması ve
STK’ların iletişim ve savunuculuk becerlerinin geliştirilmesi yer almaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• İletişimi ve diyaloğu kolaylaştırmak için dijital forumların
oluşturulması
• 3 Eğitim, 7 Seminer ve kilit kuruluşlara 7 Ziyaret
• Gençlerin ve kadınların sorunlarının ele alındığı bir
konferans
• Bir beyin fırtınası toplantısı; iki çalışma ziyareti ve bir
çalıştay; politika kılavuzlarının hazırlanması ve bir
savunuculuk grubunun kurulması
• İç ve dış değerlendirme raporlarının hazırlanması
• Tüm düzeylerdeki karar alıcılara ulaşılması
• Proje sonuçlarının tüm medya türleri aracılığıyla
dağıtılması
• Basılı ve elektronik materyallerin hazırlanması ve
dağıtılması
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STK’lar Sivil Toplum Destek Merkezi İle Güçleniyor

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

UŞAK İLİ KALKINMA VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

15 AY

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

133.585,65 AVRO / 148.428,5 AVRO
TÜRKİYE - UŞAK, ANKARA; BELÇİKA-BRÜKSEL
BİLGE KAVAK
bilgekavak@gmail.com

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, AB’ye katılım sürecinde sivil toplumun
rolünü güçlendirmeye ve STK’ların topluma, yerel,
bölgesel ve ulusal karar alma süreçlerine etkin
bir şekilde katılımını artırmaya katkı sağlamaktır.
Proje özellikle, Uşak’taki STK’ların kapasitelerini
güçlendirmeyi, STK’ların iletişim, savunuculuk ve
yönetim becerilerini geliştirerek güçlü yönlerini ve
idari ve mali sürdürülebilirliklerini korumayı, STKKamu-Üniversite iletişim ve işbirliğini geliştirmeyi
ve STK’lar için bir Sivil Toplum Destek Merkezi
oluşturmayı amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Güçlü bir demokrasinin hayati unsurlarından biri, dinamik ve
iyi işleyen bir sivil toplumdur. Güçlü bir sivil toplum, işleyen
demokrasinin temel ilkelerinin yerine getirilmesini sağlayan en
büyük tedbirdir. STK’ların, şehirlerindeki karar alma süreçlerine
katılmaları son derece önemlidir. Bu anlayıştan yola çıkarak proje
kapsamında şu sonuçlara ulaşılması beklenmektedir: finansman
ve proje yönetimi, fon çeşitlendirme, savunuculuk, araştırma ve
analize ilişlin kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi; STK’ların
finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için savunuculuk faaliyetleri,
fon bulma, bütçe çeşitlendirme ve üye kaydı hakkında kampanyalar
tasarlanması ve uygulanması; etkili gönüllülük/üyelik için STK’ların
insan kaynağı yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi; STK’ların
iletişim/teknoloji becerilerinin geliştirilmesi; ülke sınırları içinde ve
dışında yeni ağlar/ortaklıklar ve koalisyonlar oluşturulması; kamu
kurumları ile daha etkin savunuculuk ve diyalog için STK’ların hesap
verebilirlik ve şeffaflığına yönelik araçların iyileştirilmesi; tematik
sorunlar hakkında ortak stratejiler belirlemek için savunuculuk
gruplarının oluşturulması; daha etkin savunuculuk ve siyasi nüfuz için
savunuculuk gruplarının mevzuat ve en iyi uygulamalar hakkındaki
bilgi düzeylerinin arttırılması. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Sivil Toplum Destek Merkezinin kurulması
• Kapasite geliştirme eğitimleri (İnsan Kaynağı, Gönüllülük, Mali
Yönetim ve Stratejik Yönetim, Sosyal Medya ve İletişim, Karar
Alma Süreçlerine Katılım, Proje Döngüsü Yönetimi, SavunuculukKampanya Yönetimi)
• Tematik konularla ilgili Çalışma Raporlarının hazırlanması ve
bunların yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki karar alıcılara
sunulması
• Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki karar alıcılara sunulmak
üzere Ortak Stratejilerin geliştirilmesi ve Politika Metinlerinin
hazırlanması
• Sivil Toplum Destek Merkezine, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon
Merkezine ve Sivil Düşün’e çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi
• Sivil Toplum Günü ve STK tanıtım stantlarının açılması
• Brüksel’deki uluslararası sempozyumlara katılım
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Türkiye’de AB Bütünleşmesi ve Azınlıkların Korunması
BOYACIKÖY SURP YERITS MANGANTS ERMENİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KİLİSESİ VAKFI

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

12 AY

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

Projenin amacı, Türkiye’de ortak vatandaşlık
tanımı çerçevesinde, demokrasi ve insan hakları
temelinde, farklı dini ve etnik azınlıkların buluşması;
azınlık gruplara mensup vatandaşların demokratik
katılım kapasitelerinin arttırılması; azınlıkların kamu
hizmetlerine ve adalet mekanizmalarına erişiminin
iyileştirilmesi; kamu alanındaki uyuşmazlıkların
çözülmesi ve ilgili sosyal entegrasyon çalışmalarına
yönelik destek bulunmasıdır.

149.977,62 AVRO / 166.641,8 AVRO
TÜRKİYE, İSTANBUL
YASAR YEĞEN
boyacikoyermenikilisesi@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Son yıllarda gayrimüslim azınlıklar, tereddütle de olsa,
Türk toplumunda eşit muamele görmelerini desteklemeye
yönelik faaliyetler yürüterek Türkiye’deki sivil hayata
katılmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, proje kapsamında
elde edilmesi beklenen sonuçlar şöyledir: azınlıkların
demokratik katılım kapasitelerinin güçlendirilmesi;
gayrimüslim vatandaşlar arasındaki anlayış, diyalog
ve güvenin iyileştirilmesi; gayrimüslim vatandaşların,
“azınlık” olmalarından kaynaklanan sorunlarının ve
taleplerinin kamusal alana taşınması; azınlık gruplarının
ve kamu sektörünün yerel düzeydeki sosyoekonomik ve
sosyopolitik sorunlara ortak çözümler bulmaya yönelik
kapasitelerinin güçlendirilmesi; gayrimüslimlerin azınlık
haklarına ilişkin iyi uygulamaları ve yürürlükteki kanunları
öğrenebilmelerine
yönelik
eğitim
seminerlerinin
düzenlenmesi; “azınlık ve insan hakları STK’larının”
proje hazırlama, geliştirme ve yönetme kapasitelerinin
geliştirilmesi. Proje ayrıca, azınlıkların ve gayrimüslimlerin
politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif
ve daha demokratik bir şekilde katılmalarını sağlamayı
hedeflemektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Kamu sektörü ile azınlıklar arasında bir diyalog
oluşturulması
• İstanbul’daki azınlık vakıfları için bir platformun ve bir
E-platformun oluşturulması
• STK’lara yönelik kapasite güçlendirme eğitimi
• TBMM İstanbul Milletvekili ile yuvarlak masa toplantısı
• “Sosyal Medyadayız” Faaliyeti
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Dünyayı Kadınlar Değiştirecek
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KAMER (KADIN MERKEZİ EĞİTİM,
DANIŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI)

ÜRETİM

TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

PROJENİN UYGULAMA YERİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

149.280,8 AVRO / 179.144,13 AVRO
TÜRKİYE; ADIYAMAN, AĞRI, GAZİANTEP, BATMAN,
BİNGÖL, BİTLİS, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, ERZURUM,
HAKKARİ, IĞDIR, KARS, MALATYA, MARDİN, SİİRT,
ŞANLIURFA, TUNCELİ, VAN, ARDAHAN, ERZİNCAN, KİLİS, MUŞ, ŞIRNAK, MUĞLA
www.kamer.org.tr

Projenin amacı, sivil diyaloğun, katılımın ve saygınlığın
geliştirilmesi amacıyla STK’ların kapasitelerinin
güçlendirilmesidir. Proje özellikle, bilgi ve deneyim
paylaşımının yanı sıra faydalanıcılara kaliteli ve
anında destek sağlanması yoluyla toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet konusunda çalışan kadın kuruluşlarının
güçlendirilmesine katkıda bulunmayı, ilgili STK’ları
kurumsal ve finansal sürdürülebilirlik açısından
güçlendirmeyi ve söz konusu STK’ların yerel, ulusal
ve uluslararası karar alma süreçlerine katılımını teşvik
etmeyi hedeflemektedir.

AYŞE NUR GEDİK
an_gedik@yahoo.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kadın kuruluşları temelde, hayatlarındaki şiddeti
sona erdirmeye çalışan kadınların özverili çabaları ile
kurulmuştur. Bu nedenle, bu kuruluşlar, kurumsallaşma
ve kaynaklara erişim konularında yetkin değildir. Bu
proje, KAMER’in kurumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin
sağlanmasına ilişkin deneyimlerini kadınların insan hakları
konusunda çalışan 40 kadın kuruluşu ile paylaşmasına
yönelik bir temel oluşturacak ve ihtiyaç duyulan uzman
desteği verilerek kurumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin
sağlanması amacıyla bu kuruluşlar için rehber görevi
görmeye çalışacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Deneyim ve ortak bilgi paylaşımına katkıda bulunacak
çalışma ziyaretleri
• Kuruluş içi yönetim, mali yönetim ve proje yönetimi,
lobi faaliyetleri ve savunuculuk konularında 40 kadın
kuruluşuna yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri
• Veri toplama faaliyetleri, toplantılar, seminerler.
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Mülteciler İçin Güçlü ve İşbirlikçi Sivil Toplum

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KADEM (KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ)

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

CEIPES - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE E LO SVILUPPO
ITALY

PROJE SÜRESİ

12 AY

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

142.032,87 AVRO / 157.814,3 AVRO
İSTANBUL – GAZİANTEP (TÜRKİYE)
www.kadem.org.tr
SEZEN GÜNGÖR
sezen.gungor@kadem.org.tr

Projenin amacı, politika belirleme ve karar alma
süreçlerine daha aktif demokratik katılım ve daha
sürdürülebilir ve etkili hizmet sunumu yoluyla,
sivil toplumun gelişimini desteklemektir. Proje
özellikle, STK’lara stratejik planlama, toplumsal
cinsiyet konularına duyarlılık, araştırma, analiz, insan
kaynakları, mali yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik,
proje yönetimi, sonuçların izlenmesi, mali kaynakların
çeşitlendirilmesi, lobi faaliyetleri ve savunuculuk
konularında bilgi sunmak ve mentörlüğe erişim
sağlamak yoluyla, İstanbul ve Gaziantep şehirlerinde
sığınmacılarla çalışan STK’ların daha iyi bir sivil
diyalog oluşturmaları, katılım sağlamaları ve itibar
elde etmelerine yönelik kapasitelerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Suriye mülteci krizinin ardından 3 milyondan fazla
kişi Türkiye’ye sığınmış, hem kamu kurumları hem de
sivil toplum bu ani ve beklenmedik durumdan doğan
ihtiyaçlar için seferber olmuştur. Birçok sivil toplum
kuruluşu (STK) yardım ve hizmet sunmaya başlamış,
Suriyeli sığınmacılarla ilgili ihtiyaç olduğunu gördükleri
alanlarda faaliyete geçmişlerdir. Dolayısıyla, bu projenin
beklenen çıktıları; stratejik planlama, toplumsal cinsiyet
konularına duyarlılık, araştırma, analiz, insan kaynakları,
mali yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik, proje yönetimi,
sonuçların izlenmesi, mali kaynakların çeşitlendirilmesi,
lobi faaliyetleri, savunuculuk konularında bilgi sunulması
yoluyla İstanbul ve Gaziantep şehirlerinde sığınmacılarla
çalışan STK’ların yönetim ve kurumsal kapasitelerini
artırmak olacaktır. Proje sonuçları kapsamında; STK’ların
birbirleriyle ve kamu makamlarıyla olan diyaloğu, STK’lar
ile sığınmacılara ilişkin politikalar oluşturulması ve
politikaların uygulanması konusunda istişareye yönelik bir
ağ mekanizması oluşturulması amacıyla güçlendirilecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•

STK Ağ Kurma Teknik Destek Merkezi kurulması
Tematik STK Saha Araştırması
STK Ağ Kurma ve Düzenli Bilgi Alışverişi Çalıştayları
STK İhtiyaç Analizi ve STK Kapasite Oluşturma Araçları
Geliştirilmesi
• STK Başarı Göstergesi Geliştirilmesi
• STK Kapasite Oluşturma Eğitimleri ve Rehberlik,
Stratejik Plan Geliştirme ve İzleme - STK ve Kamu
Makamları İstişare Çalıştayı
• İyi Uygulamalar Ziyareti
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Daha Şeffaf Daha Güçlü STK

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

HAYATA GÜLÜMSE DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, daha iyi bir sivil diyalog, katılım
ve itibar elde etmek üzere Güneydoğu Anadolu
Bölgesindeki
STK’ların
kapasitesini
artırarak
demokratik yapıların ve süreçlerin, temel hakların
ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkıda
bulunmaktır.

130.932,69 AVRO/ 117.839,42 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ADIYAMAN – BATMAN – DİYARBAKIR
– GAZİANTEP – KİLİS – MARDİN – SİİRT –
ŞANLIURFA – ŞIRNAK / GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

-

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

FİLİZ KAYA
filiz@hayatagulumse.org.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Vatandaşlar ve devlet arasında bir köprü olan sivil toplumun
ne kadar etkin olduğu, demokrasilerin meşruiyetinin ana
göstergelerinden biridir. Başka bir deyişle, Türkiye’de devlet
dışı aktörlerin devlet düzeyindeki bu faaliyetleri ne yazık ki
istenen seviyenin çok altındadır. Bunun da birçok nedeni
bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu projenin beklenen sonucu,
idari ve mali sürdürülebilirlik ve planlama kapasitelerinin
artırılması ile haklar ve savunuculuk konusunda faaliyetler
gösteren 50 derneğin Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarının
hazırlanmasıdır. Bu belgeler ve bunların gerçekleştirilmesine
dair yıllık raporlar internette kamuya açılacak, şeffaflık ve
hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Ayrıca, derneklerin
iletişim ve savunuculuk becerilerinin artırılması için
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haklar ve Savunuculuk
Koalisyonu kurulacaktır. Koalisyon Çerçevesi hakkında bir
uzlaşı toplantısı yapılacak, Koalisyon Tüzüğü oluşturulacak,
Koalisyon Dönem Sekreterliği seçimi yapılacak ve Koalisyon
Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanacaktır. Son olarak,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Sivil Toplum Günleri
düzenlenecek, yeni üyeler ve gönüllülerle tanışmak için “Biz
Kimiz” tanıtım standları kurulacak, STK, kamu sektörü, özel
sektör ve siyasi aktörler ile STK tematik toplantıları ve açık
oturumları düzenlenecektir. Böylelikle STK’lar yerel, ulusal
ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılım için
kolaylaştırıcı bir platforma sahip olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarının oluşturulması
• Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haklar ve Savunuculuk
Koalisyonu’nun kurulması
• Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Sivil Toplum Günleri’nin
düzenlenmesi
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Türkiye’deki Adli Uygulamaları Denetleme ve AB İnsan
Hakları Mekanizmalarının Güçlendirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

MEDYA VE HUKUK ÇALIŞMALARI DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE / AVUSTURYA

PROJE SÜRESİ

12 AY

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

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’deki baroların adli
süreçlerde yapılan ihlalleri ve yargının bağımsız
davranma konusundaki eksikliklerini izleme ve
bunlarla mücadele etme kapasitesini artırmak
ve Türkiye’de hukukun üstünlüğünü tesis
etmeye yönelik ulusal mekanizmaları ve Avrupa
mekanizmalarını güçlendirmektir.

124.099,03 AVRO / 144.116,87 AVRO
TÜRKİYE, AB
www.medyavehukuk.org
ASLI ECE KOÇAK
ece@medyavehukuk.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne saygıyı etkin
biçimde izlemek ve ihlalleri kamuoyunun ve seçilen
kurumların dikkatine sunmak üzere Türkiye çapındaki
baroların ve bağlı avukatların kapasitelerini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, projenin beklenen
çıktıları şunları içerecektir: Türkiye’de 5 baronun ve 300
insan hakları avukatının adli işlemlerdeki ihlalleri bildirme
konusunda becerilerinin geliştirmesi; Türkiye’deki
baroların ve Avrupa’daki muadillerinin kararlaştırılmış
bir strateji uyarınca işbirliği içinde çalışması; yargının
bağımsızlığını destekleyen reformlara yönelik bir temel
oluşturulması; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların kalitesinin
arttırılması; bu kurumların güçlendirilmesi; Türkiye’de
insan haklarına yönelik stratejik dava takiplerinin
arttırılması. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• İstanbul, Ankara ve Diyarbakır barolarının dava
izlemede kullanacağı bir şablon oluşturulması.
• Türkiye’deki barolarda avukatlar ve adliye muhabirlerine
yönelik dava izleme seminerlerinin düzenlenmesi ve
bu seminerlere İngiltere, Galler, Almanya ve Belçika
barolarından konuk konuşmacıların ve emekli AİHM
yargıçlarının katılması.
• Türkiye’de seçilen avukatlara, Anayasa Mahkemesi ve
AİHM’e uygun ve kaliteli başvuru sunma konusunda
eğitim verilmesi
• Türkiye’deki farklı baroların temsilcileri ile strateji
toplantıları yapılarak ortak bir stratejinin belirlenmesi
ve değerlendirilmesi
• Toplanan bütün veri ve analizlerin STK’lara sunulması
• Barolar arasında ağ kurmanın kolaylaştırılması.
• Toplanan veriler aracılığıyla, Türkiye’de hukukun
üstünlüğüne yönelik stratejiler geliştirilmesi konusunda
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kurumları nezdinde
savunuculuk.
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Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

İHTİYAÇ HARİTASI
TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

HABİTAT DERNEĞİ / TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

135.273,17 AVRO / 151.464,75 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE - İSTANBUL, BURSA, BALIKESİR,
DENİZLİ, İZMİR, MERSİN, ADANA, KONYA, ESKİŞEHİR,
SAMSUN, ARTVİN, VAN, ERZURUM, GAZİANTEP,
ADIYAMAN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

www.ihtiyacharitasi.org
AHMET BATAT
ahmet.batat@idema.com.tr

Projenin amacı, Türkiye’deki sosyal kooperatiflerin
idari ve mali sürdürülebilirliğini arttırmak üzere
kapasite geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Proje
özellikle, Türkiye’deki sosyal kooperatiflerin sosyal
etkilerini arttırmak amacıyla ihtiyaçlarını ve kapasite
sorunlarını tespit etmeyi, kapasite geliştirme eğitimleri
için ihtiyaca uygun bir eğitim içeriği tasarlamayı ve
eğitimler ile mentörlük desteği aracılığıyla sosyal
kooperatiflerin idari, mali, iletişim ve savunuculuk
kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu proje, Türkiye’deki sosyal kooperatiflerin uzun vadede
finansal ve sosyal başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla,
ihtiyaca uygun eğtim içeriklerinin ve eğitim programlarının
tasarlanması yoluyla bu kooperatiflerin idari kapasitelerini
arttırmayı amaçlamaktadır. Proje, T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü ile gerçekleştirilen odak grup çalışmaları ve
temel bilgilendirme görüşmeleri ışığında tasarlanmıştır.
Sosyal kooperatiflerin, Türkiye’deki sosyal girişimcilik
ekosisteminin gelişiminde hayati bir rol oynaması
nedeniyle, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü projenin
amacına tam destek vermektedir. Proje kapsamında,
kooperatiflerin kapasite ihtiyaçlarının değerlendirilmesi;
analiz edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim yaklaşımının
ve içeriğinin tasarlanması; sosyal kooperatifler için kapasite
geliştirme eğitimleri ile mentörlük destek hizmetlerinin
sunulması amaçlanmaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Sosyal Kooperatifler için İhtiyaç Değerlendirmesi
yapılması
• Sosyal kooperatifler için ihtiyaçlara uygun bir eğitim
programının geliştirilmesi ve tasarlanması
• Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı ile ilgili bir
Eğiticilerin Eğitimi programının düzenlenmesi
• Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı kapsamında
bölgesel/yerel eğitimlerin düzenlenmesi ve uygulanması
• Sosyal Kooperatifler için Mentörlük Destek Hizmetlerinin
sunulması
• Görünürlük ve İletişim Faaliyetleri
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İşitme Engelli STK’ları Birlikte

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

VAN İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
TÜRKİYE

Projenin amacı, STK’ların politika belirleme ve
karar alma süreçlerine daha aktif katılımına katkıda
bulunmak ve sivil toplumun gelişimini demokratik
katılım aracılığıyla desteklemektir. Proje, aktif
katılım için işitme engelli STK’larının kapasitelerinin
güçlendirilmesini, işitme engelli STK’larının kamu
ile diyaloğunun geliştirilmesini ve daha iyi diyalog,
katılım ve itibar için kamuda farkındalık oluşturmak
üzere faaliyetlerin görünürlük ve tanınırlığını
sağlamayı amaçlamaktadır.

15 AY
148.017,91 AVRO / 164.464,35 AVRO
TÜRKİYE / VAN
www.vanistmeengellilerderneği.tr
İLKAY GÖKDERE
ilkaygokdere@hotmail.com
vied-vied@hotmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
STK’ları arasında iyi yapılandırılmış bir diyalog kültürünün
geliştirilmesi aracılığıyla sivil katılımın güçlendirilmesine ve
işitme engelli STK’larının kamu politikalarını etkileme ve
değiştirme kapasitelerinin artırılmasına destek sunacaktır.
Proje, işitme engelli STK’ları arasında işbirlikleri ve
kolektif faaliyetlerin (ortaklıklar, ağlar, platformlar vb.)
oluşturulmasına katkıda bulunarak, işitme engelli STK’ların
demokratik haklar ve özgürlükler alanında haklarını etkin
biçimde aramalarına ve ana faaliyet alanlarındaki kurumsal
ve operasyonel kapasitelerini artırmalarına destek vermeyi
amaçlamaktadır. Bu proje, işitme engelli STK’larının
kapasitelerinin güçlendirilmesi; kamu kurumları ve yerel
yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinin planlanması ve
uygulanmasında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin
geliştirilmesi; kamu politikalarının izlenmesi ve kamu
politikalarını etkileme kapasitesinin artırılması; karar alma
mekanizmalarına katılım yoluyla bu konunun sahiplenilmesi
hususlarını içermektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•
•
•

Engelli hakları konusunda eğitim
Savunuculuk ve kampanya eğitimi
İletişim ve Organizasyon eğitimi
Platform kurulması ve platform faaliyetleri
Kamu çalıştayları ve tanıtım materyallerinin basılması
Proje sonuçlarının kamu ile paylaşılması
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Sivil Toplum Gelişiminin Desteklenmesine Yönelik Roma Sosyal Eşitlik
Federasyonu Kurulması
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

BATI KARADENİZ ROMANLAR DERNEĞİ
TÜRKİYE
KOCAELİ ROMAN ESNAF VE MÜZİSYEN TURİZM
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DAYANIŞMA
DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

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

15 AY
102.578,76 AVRO / 113.976,4 AVRO
TÜRKİYE, BATI KARADENİZ BÖLGESİ ZONGULDAK
KARADENİZ EREĞLİSİ VE MARMARA BÖLGESİ,
KOCAELİ

Projenin amacı, sivil toplumun politika belirleme
ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demokratik
katılımını sağlayarak gelişiminin desteklenmesidir.
Proje özellikle, Roma Sosyal Eşitlik Federasyonun
kurulması ile daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar
için Roman STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesini,
iletişim ve savunuculuk becerilerinin arttırılmasını
hedeflemektedir.

ABDULLAH BOSTANCI
abostanci0067@hotmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Romanlar, AB’deki en büyük etnik azınlıklardan biridir ve
çok sayıda Üye Devlette milyonlarca Roman yaşamaktadır.
Sürekli ayrımcılık, sosyal dışlanma ve yüksek düzeyde
yoksulluk ve işsizlik riskiyle karşı karşıyadırlar. Türkiye’de
yaşayan farklı Roman gruplar genellikle benzer sorunlarla
yüzleşmektedir. Bu nedenle, projeden beklenen sonuç,
Roman Sivil Toplumun politika belirleme ve karar alma
süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımı için iletişim
ve koordinasyonu kolaylaştırmak üzere, Roman Sosyal
Eşitlik Federasyonunun (RSEF) kurulmasıyla sivil toplumun
gelişimine katkı sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasıdır.
Roman STK’lar politika belgesi ve RSEF’in Stratejik
Yol Haritasını hazırlayarak genel yönetime ve karar
alma süreçlerine katılma fırsatına sahip olacaktır. Proje
faaliyetlerinin büyük bir kısmıyla, Roman STK’ların idari ve
mali sürdürülebilirliğinin arttırılması ve eğitim programları,
çalıştaylar düzenlenmesi ve BT Platform Hizmetinin
kullanılması gibi kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülerek,
10 Roman STK’nın ve 100 genç Roman kadının iletişim ve
savunuculuk becerilerinin arttırılması planlanmaktadır. 4
odak grup toplantısı ve 1 Sivil Toplum Diyaloğu Festivali
düzenlenerek daha iyi ve etkili savunuculuk, lobi faaliyeti ve
politiklar üzerinde etki yaratılması amacıyla, diğer STK’lar,
kamu sektörü, özel sektör ve akademik çevreler ile diyalog
mekanizmaları geliştirilecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• 100 Roman Aile ve 10 Roman STK ile Anket Programı Yürütülmesi
• Politika Belgesi ve RSEF Stratejik Yol Haritası Hazırlanması
• RSEF BT Platformu Veri tabanı oluşturulması ve BT Platform
Hizmeti
• Roman Sosyal Eşitlik Federasyonunun Kurulması
• Sivil Toplum Diyaloğu Festivali Düzenlenmesi
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Birlikte Daha Güçlü

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

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

BİREY VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA İZ DERNEĞİ
TÜRKİYE
İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI-İKGV

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle/
mülteciler için çalışan STK’ların insan kaynağı
kapasitesi ile iletişim ve savunuculuk becerilerini
güçlendirmektir. Proje özellikle, STK’lar bünyesindeki
personelin
ve
gönüllülerin
ihtiyaçlarının
belirlenmesini, mültecilerle çalışan STK’lara yönelik
bir araç geliştirilmesini, personelin ve gönüllülerin
güçlendirilmesini,
iletişim-savunuculuk
fırsatları
yaratılmasını, STK’ların gönüllü insan kaynağının
geliştirilmesini ve sosyal düzeyde farkındalığın
arttırmasını hedeflemektedir.

TÜRKİYE
15 AY
144.328,18 AVRO / 160.364,65 AVRO
İSTANBUL, TÜRKİYE
www.birizdernegi.org
PINAR ŞIMŞEK
pinar.simsek@birizdernegi.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Suriye’deki iç savaş ve kargaşa, çok sayıda Suriyelinin
yerinden edilmesine ve Türkiye de dahil olmak üzere
komşu ülkelere kaçmasına neden olmuştur. Göç İdaresi
Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye’de mevcut
durumda 3.506.532 Suriyeli mülteci bulunmaktadır
(mültecileri kabul eden diğer ülkelere kıyasla yüksek
bir rakam) ve 545.000 Suriyeli mülteci ile İstanbul en
yüksek orana sahiptir. Mültecilerin çoğunluğunu genç
nüfus oluşturmakta ve 3’te 1’inden fazlasını çocuklar
teşkil etmektedir. Eğitimden sağlığa, dil engelinden
ayrımcılığa kadar çeşitli ve çok sayıda sorunları ve
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu bağlamda, projenin temel
çıktılarıyla, ihtiyaç analizi, bir kılavuz, bir eğitim programı,
eğitimler, grup terapileri, web seminerleri aracılığıyla
ve ağ oluşturma toplantıları, savunuculuk çalıştayı ve
gönüllülerin işe alımına yönelik de kullanılabilecek bir
internet sitesi gibi iletişim ve savunuculuk fırsatları yoluyla
STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• STK’lar bünyesindeki personelin ve gönüllülerin
ihtiyaçlarına yönelik bir araştırmanın yürütülmesi
• STK’lara yönelik Mültecilerle Çalışma Kılavuzunun
hazırlanması
• STK’lara yönelik bir Eğitim Programının geliştirilmesi
• 8 grup terapi programının gerçekleştirilmesi
• 5 web seminerinin düzenlenmesi, bir internet sitesinin
kurulması ve 6 ağ oluşturma etkinliğinin yürütülmesi
• Bir savunuculuk toplantısının gerçekleştirilmesi
• İnternet sitesinde online gönüllülük aracının geliştirilmesi
• Sosyal
medya
faaliyetleri,
basın
toplantısının
düzenlenmesi
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Yaşamdan Bir Sahne
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

GİRİŞİMCİ KADINLARIN DESTEKLENMESİ DERNEĞİ
TÜRKİYE
PAMUKKALE ROTARY KULUBÜ DERNEĞİ/ TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

DENİZLİ SOROPTİMİST KULUBÜ DERNEĞİ

Projenin amacı, Denizli’deki STK’lar arasında işbirliği
yoluyla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
ve demokratik katılım yoluyla aktif karar alma
süreçlerine katılımın artırılmasıdır. Proje özellikle,
STK’lar arasındaki diyaloğu arttırmayı, STK
üyelerinin kurumsal kapasitelerini ve haklar
konseptini geliştirmeyi, kadınların kendilerini ifade
etme yöntemlerini geliştirmeyi, kadınların yaşama
katılımını sağlamayı ve kadınların STK’larda yalnızca
faydalanıcı olarak kalmayıp üye olarak çalışmalarını
amaçlamaktadır.

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

PROJENİN AMACI

12 AY
87.303,34 AVRO / 97.600,16 AVRO
TÜRKİYE / DENİZLİ
ŞEBNEM DAL ÜZÜLMEZ
sebnemdaluzulmez@gmail.com
sebnem@atolyepandora.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Sosyal Demokrasinin genele yayılması ve güçlendirilmesi,
STK’ların demokratikleşmesiyle ve bu alanda çaba
göstermesiyle doğrudan ilişkilidir. STK’lar, sürdürülebilir
mali kaynakların eksikliği, savunuculuğun ve kurumsal
hareket kabiliyetinin yetersizliği, katılımın yeterli düzeyde
olmaması gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle,
projenin beklenen çıktıları arasında, proje paydaşlarının
üyelerine yönelik 24 saatlik savunuculuk ve lobicilik
eğitimi, 32 saatlik stratejik plan hazırlama eğitimi, 8 saatlik
STK mevzuat eğitimi, 24 saatlik iletişim eğitimi ve 24
saatlik yönetişim eğitimi gibi eğitimler sunularak STK’ların
kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi yer almaktadır.
Bunun yanı sıra, proje paydaşlarının üyelerine ve nihai
faydalanıcılara 12 saatlik yargı, eğitimde ayrımcılık, 24
saatlik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları eğitimi
sunulacaktır. 16 kişiden oluşan 4 grup oluşturulacak ve
her grup, 2 ay boyunca haftada 8 saat yapılacak duygu
ve empati toplantıları temelinde, sanat çalışmaları
gerçekleştirecektir. Ayrıca, bu proje kapsamında
yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi için sosyal etki
analizi konusunda destek alınacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri
Duygu odaklı sanat çalışmaları
Duygu paylaşım toplantıları
Kişisel potansiyelin geliştirilmesine yönelik eğitimler
STK’lar arasında ortak fikir toplantıları
Görünürlük faaliyetleri
Sosyal etki analizi
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STK’lar Akti̇f Olsun

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

MİDYAT KADINLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

PROJENİN AMACI

MİDYAT ENGELLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ

Projenin amacı, STK’ların kurumsal kapasitesini
artırmak, özel sektördeki kurumlarla işbirliği
içerisinde hareket etmelerini ve birlikte politikalar
geliştirmelerini sağlamaktır. Proje özellikle, STK’ların
kapasitelerini güçlendirmeyi ve engellilerin sorunları
konusunda birlikte hareket ederek çözümler
üretmeye yönelik kabiliyetleri ile yerel farkındalıklarını
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

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

12 AY
123.003,99 AVRO/ 136.671,1 AVRO
TÜRKİYE, MARDİN
VESİLE ASLAN ALKAN
vesile.aslan@iskur.gov.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Mardin ilinde faaliyet gösteren STK’ların yarısından çoğu 5
yıllık veya daha yeni bir geçmişe sahiptir; mali kapasiteleri
ve üye sayıları düşüktür. STK üyeleri, gönüllülüğün ne
olduğu ve STK’ların nasıl çalıştığı konusunda yeterli
düzeyde bilgi ve beceri sahibi değildir. Bu projeden
beklenen çıktılar, Mardin-Midyat’ta özellikle kadınlar ve
engelliler için çalışan, politikaya katılımlarını destekleyen
yerel STK’lar arasındaki işbirliğine katkı sağlayacaktır.
Projenin beklenen sonuçları, STK’ların birbirleriyle,
kamu kurumlarıyla ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapma
kabiliyetlerini ve girişimcilik becerilerini geliştirerek,
operasyonel kapasitelerini ve politika belirleme sürecine
katılımlarını güçlendirmektir. Proje, yerel düzeyde önemli
sorunlar ve hak ihlalleri yaşanan iki tematik alanda, kadınlar
ve engelliler konusunda farkındalık oluşturarak STK’ların
kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Kapasite geliştirme eğitimleri
• Yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’lar için bir
platformun oluşturulması
• Kadın hakları ve engelli hakları ile ilgili eğitimler
• Kadın haklarına ve engelli haklarına dikkat çekmek
amacıyla uçurtma festivali ve piknik düzenlenmesi
• Sektörel düzeyde kadınların ve engellilerin durumu
hakkında 2 rapor hazırlanması
• Yerel düzeyde kadınların ve engellilerin durumu
hakkında bir kısa film hazırlanması
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Türkiye’deki Gençlik STK’larının Savunuculuk Kapasitelerinin
Arttırılması: STK’ları Araştırma Yoluyla Desteklemek

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KALKINMA ANALİTİĞİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

HAYAL ORTAKLARI DERNEĞİ /TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

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

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, STK’ların savunuculuk becerilerini
geliştirmek, STK’ların karar alma süreçlerine
katılımını artırmak ve STK’ların hesap verebilirliğini
güçlendirmektir. Proje özellikle, STK’ların araştırma
ve sorun değerlendirme becerilerini geliştirmeyi,
STK’ları
proje
geliştirirken
ve
savunuculuk
kampanyası yürütürken araştırmalardan nasıl
yararlanacakları konusunda yönlendirmeyi, STK’lara
etki değerlendirme tekniklerini tanıtmayı ve politika
belirleme süreçlerinde söz sahibi olmak isteyen
STK’lara yol göstermeyi amaçlamaktadır.

133.064,21 AVRO / 147.947,75 AVRO
TÜRKİYE / İSTANBUL, ANKARA
ww.developmentanalytics.org
Nazli Aktakke
nazli.aktakke@developmentanalytics.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu proje, “ne eğitime ne istihdama dahil olan” (NEET)
gençlerin durumu hakkında temel durum araştırması
sunmayı, Türkiye’de bu sorunu ele alan STK modellerine
dikkat çekmeyi ve genç istihdamı konusunda çalışan
STK’ların kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu gruba giren gençler, artık örgün eğitime kayılı
olmayan veya ücretli bir işte çalışmayan gençlerdir. Bu
durum Türkiye’de ciddi bir sorun olduğu için bu proje
ile araştırma ve gençlik STK’larının katkılarıyla politika
tartışmalarına destek verilmesi hedeflenmektedir. Bu
amaçla, proje çıktıları aracılığıyla, STK’ların savunuculuk
becerilerinin geliştirilmesi; STK’ların karar alma süreçlerine
katılımlarının artırılması; STK’ların hesap verebilirliğinin
artırılması; STK’ların araştırma ve değerlendirme
becerilerinin geliştirilmesi; STK’ların proje ve savunuculuk
kampanyaları hazırlarken nasıl araştırma yapacakları
konusunda yönlendirilmesi; STK’lara etki değerlendirme
tekniklerinin sunulması; STK’ların kendi modellerini
politika belirleyicilere sunma sürecinde onlara destek
olunması hedeflenmektedir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Temel durumun araştırılmasına yönelik çalışma (kapsamlı
bir literatür taraması, mevcut verilerin analiz edilmesi,
iyi örnekler için vaka çalışmaları, politika tavsiyeleri)
• Gençlik STK’larının kapasitelerinin geliştirilmesi
• STK’lara yönelik bir el kitabının hazırlanması (projeler
tasarlanırken araştırmalardan nasıl yararlanılacağı ve
gençlerin güçlendirilmesine yönelik projelerin nasıl
değerlendirileceği konusunda)
• Kalkınma Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde politika
çalıştayları ve diğer görünürlük faaliyetleri
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Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemleri Projesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

12 AY

Projenin amacı, mali altyapıyı güçlendirmek,
toplumdaki potansiyel bağışçılar arasında tanınırlığı
artırmak, geri bildirim ve hesap verebilirliğe dayalı bir
bağış sistemi kurmak ve bir bireysel bağış stratejisi
oluşturarak bağış kapasitesini artırmaktır. Proje
özellikle, STK ile bağışçı arasındaki ilişkiyi düzenleyen
bir Bireysel Bağışçı prosedürü oluşturmak ve bir
bağış ve bağışçı veritabanı kurarak bu sistemi STK
finansal sistemine entegre etmeyi hedeflemektedir.

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

107.049,42 AVRO / 119.009,92 AVRO
İSTANBUL /TÜRKİYE
www.kacuv.org
SEDA BERNA BAYKAL
berna.baykal@kacuv.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’deki çoğu STK varlığını sürdürebilmek ve kurumsal
yapısını iyileştirmek için bağışlara ihtiyaç duymaktadır.
Türkiye’deki bağış alışkanlıklarının evrimi, sosyal/
kültürel hayat ve şehirleşme ile aynı doğrultudadır.
Araştırmalar, Türk toplumunun bağış bilincinde ilerleme
kaydedilmesi konusunda STK’lara büyük görev düştüğünü
göstermektedir. Dolayısıyla bu projenin beklenen
sonuçları, bağışçı ilişkileri prosedürünün oluşturulması
ile bağışçıların güven ve sadakatini kazanmak; STK’nın
bağış sistemi ile finansal sistemi arasındaki entegrasyon
yoluyla finansal altyapıyı güçlendirmek; düzenli bağışçı
edinme sistemi ile STK’nın tanınırlığını ve bağışçı sayısını
artırmak; bağış toplama konulu çalıştaylar yoluyla STK’lar
arasında bilgi ve deneyim alışverişini artırarak yeni işbirliği
ve iletişim kanalları geliştirmektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Bir bağışçı veritabanı oluşturulması ve bu sistemin web
bağışı ile muhasebe sistemine entegre edilmesi
• Bireysel bağışçıları düzenli bağışçılar haline getirmek
üzere telefonla bağış toplama, sosyal medya kampanya
modülü ve posta sistemi kurulması,
• Dijital iletişim ve farkındalık yaratma faaliyetleri
• Hayırseverlik eğitimleri, bağış toplama, finans ve
STK’ların sürdürülebilir mali sistemleri için deneyim
alışverişi konusunda çalıştaylar düzenlenmesi.
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İlgili Babalık İçin Daha Güçlü Sivil Toplum

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV)

EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

15 AY

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

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

143.549,69 AVRO / 160.624,03 AVRO
İSTANBUL, ANKARA, SAMSUN, ESKİŞEHİR, BURSA,
İZMİR, ADANA, MERSİN, ÇANAKKALE, ANTALYA,
BATMAN
www.acev.org; www.en.acev.org
BURCU ATLI
burcu.atli@acev.org

Projenin amacı, Türkiye’de ilgili babalığın desteklenmesi,
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkin/etkili bir
sivil toplum yaratmaktır. Proje özellikle, ilgili babalığın
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışan, sivil
inisiyatifler ve/veya sivil toplum kuruluşları olarak faaliyet
gösteren yerel babalık ağlarının (LFN) içeriğe ilişkin
bilgilerinin arttırılmasını; bireysel düzeyde ilgili babalık
kavramı ile ilgili anlayışlarının geliştirilmesini; Yerel
Babalık Ağlarının yönetim, iletişim ve savunuculuğa ilişkin
becerilerini geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesini;
ilgili babalığa yönelik söylem ve mesajlar gibi içeriklerin
oluşturulması
konusunda
kapasite
geliştirilmesini
amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Baba Destek Programını (BADEP) bitiren babalar, 2013 yılından bu
yana ilgili babalık konusunda çalışan ve proaktiflik düzeyi, yönetim
şekilleri ve ölçekleri farklı olan yerel sivil inisiyatifler ve STK’lar
olarak faaliyet gösteren yerel babalık ağlarını (LFN) kurmuştur.
Proje, Türkiye’de ilgili babalığın desteklenmesi, güçlendirilmesi
ve yaygınlaştırılması için etkili bir sivil toplum yaratmayı
hedeflemektedir. Bu 15 aylık projenin sonunda beklenen çıktı,
Yerel Babalık Ağlarının hem sayıca daha fazla olacakları hem de
yönetim, iletişim ve savunuculuk konusunda daha fazla kapasiteye
sahip olacakları özerk bir yapı haline gelmeleridir. Yerel Babalık
Ağlarının sahip olacağı bu gelişmiş kapasitenin; aileler, iş yerleri ve
mahallelerde elverişli bir ortam yaratılmasına yönelik savunuculuk
yaparak yaşadıkları şehirleri ilgili babalık konusunda harekete
geçirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, projenin hem yerel hem
de ulusal düzeyde süregelen işbirliklerinden faydalanarak çeşitli
aktörleri harekete geçirmesi de beklenmektedir. Yerel inisiyatiflere
ilişkin çalışma hem Yerel Babalık Ağı uygulamalarını hem de
kampanya çalışmalarını içermiş, böylelikle AÇEV ve söz konusu
sivil inisiyatiflerin “baba dostu şehirler/mahalleler” oluşturmasına
ve ilgili babalık konusunda daha güçlü bir sivil toplum için çok
katmanlı destek sunmasına vesile olmuştur. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• 12 gün boyunca farklı şehirlerden 35 gönüllü eğiticinin eğitimi
• Belirlenen şehirlerden yaklaşık 2000 babanın 135 Baba Destek
Programı grubu uygulamaları ile eğitim alması
• Yerel liderler ve gönüllülerin organizasyon ve savunuculuk
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi
• Yerel Babalık Ağlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri
ve Yerel Babalık Ağlarının strateji geliştirmeleri için toplantılar
düzenlenmesi
• En az üç Yerel Babalık Ağının özel ihtiyaçları konusunda
desteklenmesi (ör. internet sitesi kurulması, kişilerin ilgili
babalık konusunda harekete geçirilmesi için yerel iletişim
kampanyalarının
yürütülmesi
ve
proje
başvurularının
hazırlanması)
• Yerel Babalık Ağlarının bulundukları şehirlerde savunuculuk
faaliyetleri, erkeklik algısı ve şiddetle mücadele çalıştayları
düzenlenmesi
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Yenilikçi Yönetim İle Sürdürülebilirliğin Sağlanması: Ege Çağdaş Eğitim Vakfında
Sürdürülebilirlik Yönetimi Ve Raporlaması Sisteminin Küresel Raporlama Girişimi
Standartları İle Yapılandırılması

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI - EÇEV
TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

134.845,71 AVRO / 149.828,57 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE, İZMİR and MANİSA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.ecev.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ESRA TAŞÇI
estasci@yandex.com

Projenin amacı, idari ve mali sürdürülebilirliğin
artırılması, iletişim ve savunuculuk becerilerinin
artırılması,
şeffaflık
ve
hesap
verebilirliğin
güçlendirilmesi aracılığıyla daha iyi diyalog, katılım,
saygınlık ve politika ve karar alma sürecine daha
aktif demokratik katılım amacıyla Ege Çağdaş
Eğitim Vakfının (EÇEV) kapasitesini artırmak, böylece
EÇEV’in yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde
karar alma süreçlerine aktif olarak katılabilmesini
sağlamaktır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bu proje, güven oluşturulmasını sağlamak üzere,
EÇEV’in idari ve mali sürdürülebilirliğini artırmayı,
iletişim becerilerini geliştirmeyi, şeffaflık ve hesap
verebilirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mali
olmayan performansta şeffaflık, saygınlığa yönelik
risklerin giderilmesine, topluluklar ve sponsorlar gibi
paydaşlar ile diyalog kurulmasına, aktif vatandaşlığı
destekleyen liderlik, açıklık ve hesap verebilirliğin öne
çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Bu projenin çıktıları,
daha kapsayıcı, açık, katılımcı ve şeffaf bir yönetimin
oluşturulmasını; süreç ve sistemlerin Küresel Raporlama
Girişimi (GRI) standartlarına uygun şekilde iyileştirilmesini;
risk değerlendirme, programların değerlendirilmesi
ve etki analizine yönelik bir sürekli öğrenme ve gelişim
aracının oluşturulmasını hedeflemektedir. Savunuculuk,
kurumsal yönetim ve fon bulma becerileri gibi kapasite
oluşturma çalışmaları EÇEV’in erişim, yönetim ve kurumsal
kapasitesini geliştirerek EÇEV’in bireysel ve kurumsal
donörlere hitap etmesini, toplumsal tartışmalara daha
demokratik ve aktif bir şekilde katılmasını ve özel sektör
ile kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve
izlenmesine katkıda bulunmasını sağlayacaktır.
• Seminerler, odak gruplar, çalıştaylar ve eğitimler
• Kurumsal gözden geçirme çalışması; politika ve
prosedürlerin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi
• Verimli bir bilgi yönetim sisteminin oluşturulması; BT
araçları ve medya uygulamalarının iyileştirilmesi
• Bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulması, rolünün ve
sorumluluklarının belirlenmesi
• Farkındalık arttırma faaliyetlerinin düzenlenmesi,
paydaşlara eğitim verilmesi
• İlk Sürdürülebilirlik Raporunun yazılması ve dağıtılması
• Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi El Kitabının
hazırlanması.
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Kökler: Türkiye’de Eğitim Kooperatiflerinde Demokrasiyi
Köklendirmek

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

SINIRLI SORUMLU ANKARA BAŞKA BİR OKUL
MÜMKÜN EĞİTİM KOOPERATİFİ –ASIP
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

INSTITUT FÜR DEMOKRATIEENTWICKLUNG
ALMANYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

148.253,62 AVRO / 164.726,25 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ANKARA-TÜRKİYE, BERLİN-ALMANYA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.meraklikediokulu.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

AYŞE NUR GÜRDAL
agurdal42@gmail.com

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, sivil toplum sektöründe karar almaya
ve kararın uygulanmasına yönelik demokratik süreçleri
iyileştirmek ve eğitim alanında çalışan STK’lar için
yeni bir model sunarak demokrasi kültürüne katkıda
bulunmaktır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
BBOM (Başka Bir Okul Mümkün) modeli, dört ilkeye
dayanmaktadır: alternatif eğitim; demokratik yönetim;
ekolojik duruş ve özgün finansman yaklaşımı (kar amacı
gütmeme). BBOM, Türkiye’de tam anlamıyla demokratik
katılım ile yönetilen nadir sivil inisiyatiflerden biridir.
Bu bağlamda, projenin beklenen çıktıları arasında,
GZFT faaliyetlerinin uygulanması ve bir strateji planının
hazırlanması yoluyla BBOM Ankara’nın etkililiğinin
arttırılması; kooperatifin ve tüm BBOM ağının iç demokrasisini
iyileştirmek amacıyla çalışma ziyaretleri, literatür taraması,
eğitimler, analiz ve iyi uygulamaların hayata geçirilmesi;
EUDEC (Avrupa Demokratik Eğitim Topluluğu) dahil olmak
üzere ilgili sektördeki uluslararası derneklere üye olunması;
BBOM Ankara’nın Avrupa’da benzer anlayıştaki STK’lar
topluluğuna tanıtılması yoluyla yeni ortaklıkların kurulması;
çok boyutlu modelin uygulanması ve demokratik süreçlerin
kooperatif dönüşümünün merkezinde olmasının temin
edilmesi ve ‘demokratif ebeveynlik’ örneğinde olduğu
gibi ebeveyn-çocuk ilişkilerinin katılımcı boyutunun
konferanslar aracılığıyla teşvik edilmesi yer almaktadır.
Proje genel olarak, kooperatif ile okul arasındaki ve
çocuklar ile öğretmenler arasındaki ilişkiler gibi kooperatif
bünyesindeki ve çevresindeki tüm etkileşimlere katılımın
kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•
•
•

Kooperatifin GZTF analizi ve Strateji Plan
Ortaklar arasında Çalışma Ziyaretleri ve Eğitim Ziyaretleri
STK’ların katılımı ve eğitimi konusunda Literatür Taraması
Derin Demokrasi/Şiddet içermeyen iletişim eğitimi
Demokrasi, STK’lar ve Eğitim konulu konferans
Etkinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştaylar, ağ
oluşturma ve görünürlük faaliyetleri
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Toplumun Okulları - Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin
Güçlendirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

TEVDAK LİSELERİ EĞİTİM DERNEĞİ
TÜRKİYE
İELEV- EĞİTİM VAKFI /TÜRKİYE
KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE
NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI
TÜRKİYE
VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE
EDİRNE LİSESİ EĞİTİM VAKFI / TÜRKİYE

PROJENİN AMACI

ZONGULDAK MEHMET ÇELİKEL LİSESİ EĞİTİM
VAKFI/TÜRKİYE
PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

148.200,56 AVRO / 164.667,29 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, EDİRNE,
ERZURUM, ZONGULDAK

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

Projenin
amacı,
TEDVAK’ın
(Türk
Eğitim
Vakıfları Dayanışma Konseyi) ve TEDVAK’a
üye 15 vakfın iletişim, fon bulma, savunuculuk,
finansal sürdürülebilirlik ve idari kapasitelerinin
güçlendirilmesi ve politika oluşturma ile karar alma
süreçlerine daha aktif katılımlarının sağlanmasıdır.

www.tevdak.org.tr
Kübra Nur Doğan
tevdakprojects@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye, diğer Avrupa ülkelerinin aksine genç bir nüfusa
sahiptir. Kırsaldan kentlere hızlı bir göç vardır. Eğitim
alanında karşılaşılan sorunlar genellikle hızlı nüfus
artışından, kırsaldan kentlere göçten ve bütçe kısıtlarından
kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki devlet okullarının eğitim
hizmeti kalitesini arttırmak amacıyla kullanabilecekleri
kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Bu bağlamda, projenin
beklenen
sonuçları
arasında,
TEVDAK
Konseyi
tarafından sivil diyaloğu derinleştirecek stratejik planların
hazırlanması; TEDVAK üyeleri arasında özel toplantılar ve
çalıştaylar düzenlenmesi; iletişimin, yönetim becerilerinin
ve fon bulma faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla
kullanılacak metodolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi
yer almaktadır. İnsan kaynakları kapasitesi, öğrenciler ve
mezunlara yönelik yeni stajyer ve gönüllü pozisyonları
açılarak arttırılacaktır. Kamu kurumları arasındaki ağ
iyileştirilecek ve AB ülkelerindeki benzer STK’lar ile ağ
oluşturulacaktır. Bu projenin çıktıları ile toplum destekli
eğitim kurumlarının önemi konusunda farkındalığın
arttırılması ve sivil toplum bünyesindeki etkileşimin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Uzun vadeli kurumsal ve stratejik planların hazırlanması
• İletişim yönetim becerilerinin ve fon bulma faaliyetlerinin
iyileştirilmesine yönelik çalıştaylar
• STK’lar ile kamu kurumları arasındaki ağın güçlendirilmesi
• AB’deki benzer STK’lar ile yeni bir ağ oluşturulması
• Bir zirve düzenlenmesi ve kitapların, el ilanlarının,
çevrimiçi platformların ve bir filmin hazırlanması
• Yayınlar ve çıktıların dağıtılması.
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Cin Ali Altı Noktada

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
EŞ FAYDALANICI(LAR)

CİN ALİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
TÜRKİYE
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

60.283,61 AVRO / 70.680,75 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

PROJENİN AMACI

SESLİ BETİMLEME DERNEĞİ (SEBEDER)

Projenin amacı, çeşitli destekleyici eğitim araçlarıyla
görme engelli öğrencilere eğitimde eşit fırsatlar
sunarken Cin Ali Vakfı’nın ve SEBEDER’in de
kapasitesini geliştirmektir. Proje özellikle, görme
engelli birinci sınıf öğrencileri için okumayı daha kolay
ve daha eğlenceli hale getirmek için destekleyici
eğitim araçlarına katkıda bulunmayı ve görme
engelli çocukları farklı alanlara yönelmeye teşvik
ederek topluma entegre olmalarına destek vermeyi
amaçlamaktadır.

TÜRKİYE (ANKARA, ADANA, ÇANAKKALE,
DİYARBAKIR, GAZİANTEP, KAYSERİ)

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.cinali.com.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

BÜLENT ÖNDER
cinalialtinoktada@cinali.com.tr

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, görme engelli birinci sınıf öğrencileri için destekleyici
eğitim materyallerinin sunulması bakımından öncü bir
rol oynamaktadır. Türkiye’de görme engelli çocukların
eğitimini destekleyecek nitelikteki materyaller konusunda
bir eksiklik söz konusudur. Çocuklar için 10 kitaptan
oluşan resimli Cin ali kitap serisi ve diğer eğitim araçları
bu eksikliğin giderilmesinde kilit bir rol oynayacaktır. Bu
projede kitaplar, görme engelli çocuklar için yeniden
tasarlanarak Braille alfabesi ile basılacaktır. Bunun yanı
sıra, Türkiye’de ilk defa Cin Ali serisinin ana karakterleri,
eğitim araçları setine dahil edilecektir. Görme engelli
öğrencilerin yararına, kamu ve özel sektörün bu alandaki
eğitim materyallerinin eksikliğine ilişkin farkındalığını
artırılarak eğitim ve basım sektörlerindeki girişimcilere
yönelik yeni bir kapı açılacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Engelli haklarına yönelik savunuculuk eğitimleri, iletişim
becerilerinin geliştirilmesi ve iyi yönetişime yönelik en
iyi uygulamlar
• Destekleyici eğitim materyallerinin üretilmesi
• Saha araştırması ve rapor hazırlama
• Okul ziyaretleri ve görünürlük faaliyetleri
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Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasitesinin
Geliştirilmesi
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

141.037,28 AVRO / 156.795,2 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE; HATAY, İSTANBUL VE ANKARA

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

wwww.medeniyetlerkorosu.com

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ÖZLEM CİHNİOĞLU
cihni_oz@hotmail.com

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Antakya Medeniyetler Korosu
Derneği’nin (AMKD) idari, iletişim, fon bulma
ve savunuculuk kapasitelerini geliştirip mali
sürdürülebilirliğini sağlamak yoluyla konumunu
güçlendirmek, saygınlığını artırmak ve ulusal
ve uluslararası düzeyde güçlü bir STK olmasını
sağlamaktır. Proje özellikle, AMKD’nin saygınlığını
artırmak üzere yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde
sürdürülebilir STK-STK diyaloglarının oluşturulmasını
ve ulusal düzeyde STK-Kamu diyaloğunun
kurulmasını amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
STK’ların en büyük rolü, sosyal ve ekonomik sorunlara
dikkat çekerek ve ulusal düzeyde politika belirleme ve karar
alma süreçlerine katılarak yönetimin demokratikleşmesi
konusunda
çaba
göstermektir.
Demokratikleşme
sürecine katılım kapasitelerinin artırılması, STK’larla Kamu
arasındaki ve STK’ların kendi aralarındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi için Türkiye’deki STK’lara destek
verilmelidir. Türkiye’deki STK’ların karşı karşıya olduğu
diğer bir sorun da finansal sürdürülebilirlik ve fon bulma
kapasitesinin eksikliğidir. Mevcut STK’lar, savunuculuk
kampanyaları ve lobi faaliyetleri uygulanması konusunda
yeterli kapasiteye sahip değildir. Bu nedenle, vizyonlarını
ifade edememektedirler. STK’lar için belirtilen sorunlar,
AMKD’nin de karşılaştığı sorunlardır. AMKD, 400’den
fazla konser vermiş ve ulusal düzeyde ün kazanmış
olsa da halen idari, iletişim ve savunuculuk becerilerini
geliştirmeye ihtiyacı vardır. Bu projede, şeffaflığı ve
hesap verebilirliğini güçlendirerek AMKD’nin saygınlığını
arttırmak amacıyla kapasite geliştirme faaliyetleri
yürütülmesi ve uzun vadeli kurumsal planlar ve stratejik
planlar hazırlanması hedeflenmektedir. Projede ayrıca
kültürel çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel
uygulamalara dahil edilmesi ve eşit fırsatların önemi
ve gerekliliği, bunların toplum üzerindeki etkisi de ele
alınacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve
AMKD’nin plan ve politikalarının hazırlanması
• AMKD’nin iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi ve
etkinliğinin artırılması
• Sürdürülebilir STK-STK Diyalogları ve STK-Kamu
Diyalogları oluşturulması
• AMKD için bir vizyon belirlenmesi
• Hatay’da bir arama konferansının düzenlenmesi
• İyi uygulama kılavuzlarının yayınlanması ve dağıtılması
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Çiftçi ve Gıda Endüstri Dernekleri Arasındaki Politika Diyaloğu ve
Ortak Savunuculuk Perspektifinin Güçlendirilmesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

GIDA, İÇECEK VE TARIM
ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

POLİTİKALARI

TÜRKİYE
EŞ FAYDALANICI(LAR)

-

PROJE SÜRESİ

12 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

113.556,60 AVRO / 133.596,00 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

ANKARA-TÜRKİYE

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.gift.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

AYŞE ÇAMKIRAN
ayse.camkiran@gift.org.tr

PROJENİN AMACI
Projenin amacı, özel sektörden tarafların gıda ve tarım
alanındaki kamu politikası ve karar alma süreçlerine
demokratik katılımının arttırılmasıdır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Ülke genelinde yaygın bir ekonomik faaliyet olan tarım,
Türkiye’nin dört bir yanından 5.5 milyon çiftçiyi (ve
tarım işçisini) kapsamaktadır. Bu geniş kapsamlı sektör,
hem ulusal hem de yerel düzeyde vatandaşların aktif
katılımını gerektirmektedir. Bu proje kapsamında,STK’lara
kazandırılacak analitik bir dil vasıtasıyla olguları
tartışabilmek ve konuşabilmek üzerine teknik becerileri
ve kapasiteleri arttırılacaktır. Böylece, aktif vatandaşlığın
tüm düzeylerde temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu
doğrultuda, uluslararası düzeyde kabul gören araç
kitlerinin (tarım, anlaşmazlıkların çözümlenmesi, politika
modelleme ve etki değerlendirmeleri) kullanılması,
STK’ların etki yaratabilmeleri için son derece önemlidir.
Proje sonunda, tarım ve gıda endüstrisi arasında
uzlaşmanın inşasına ve ortak politika savunuculuğuna
yönelik çerçeve oluşturulacak, etkili iletişim için Proje
faydalanıcıları arasında fiziki ve sanal platformlar kurulacak
ve teknik beceriler ile sivil savunuculuğa yönelik kapasite
desteklenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Ortak savunuculuk çerçeveleri, uzlaşmanın inşası ve
ortak politika savunuculuğu konularında Karşılaştırmalı
Rapor
• Sivil paydaşların Türkiye’deki gıda ve tarım sektörüne
ilişkin politika oluşturma süreçlerine demokratik
katılımının arttırılmasına yönelik Tartışma Paneli
• Politika savunuculuk araçları hakkında bir Kılavuzun
hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılması
• Bir internet sitesinin kurulması
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Türkiye’de Türk Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetim
Kapasitesinin Saygınlığının Artırılması
KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ÜRETİCİLER VE
BESİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ
TÜRKİYE
IFOAM ORGANICS INTERNATIONAL
15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

148.496,00 AVRO / 164.995,56 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

Projenin amacı, Erzurum ve Türkiye’deki STK’ların üyeleri
ve bileşenleri/departmanları ve de kamu sektörü, özel
sektör ve akademisyenler arasındaki koordinasyon
ve işbirliğini artırarak STK’ların saygınlık yönetimi
kapasitesini güçlendirmektir. Proje özellikle, Türkiye’de
organik tarım alanında faaliyet gösteren STK’ların
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bir platform
oluşturulmasını; derneklerin idari ve mali kapasitesinin
gelişiminin sürdürülmesine yönelik stratejik plan, izleme
ve değerlendirme planı ve iletişim planı hazırlama
kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ALMANYA

PROJE SÜRESİ

TÜRKİYE; İSTANBUL, ERZURUM
ALMANYA; BONN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.anadoluorganik.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

NAZMİ ILICALI
nazmiilicali@gmail.com

PROJENİN AMACI

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’de organik tarım, tüketicilerin farkındalık sahibi
olmaması, çiftçilerin organik tarım yapıp satma konusundaki
kapasite ve becerilerinin düşük olması nedeniyle güçlüklerle
karşı karşıyadır. Organik tarım sürecini izlemeye yönelik bir
sistem henüz hayata geçirilmemiştir. Dünyada sertifikalı
organik ve sertifikasız organik üretim (IFOAM) bulunmaktadır.
Fakat, bu hususta tüketici farkındalığı düşüktür. Proje, organik
platform aracılığıyla buna odaklanacaktır. Bu doğrultuda,
birliklerin idari becerilerinin ve iletişim becerilerinin
artırılması, bu projenin beklenen sonuçlarıdır. Veri tabanları
ve planların oluşturulması, personelin ve platform üyelerinin
veri yönetimi konusunda eğitim alması ve kurumsal yapının
kurulması beklenen sonuçlar arasında yer almaktadır. İlgili
taraflar arasında toplantı ve eğitimler yoluyla bağlantılar
oluşturulması, üyelerin verileri üzerine raporlar ve mevcut
durum raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Birlik
üyeleri bir araya gelerek, birliğin kapasitesini geliştirme
ve birlikler arasındaki bağlantıları, organik tarımı, mevcut
ve ihtiyaç duyulan fırsatları tartışacaktır. İyi uygulamalar ve
politika ile ilgili deneyimler paylaşılarak karar alma süreci
desteklenecektir. Sonuç olarak, katılımcıların teknik ve
mevzuat bilgisi artırılacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Birliğin tüm idari eylemlerinin takip edildiği bir veri
tabanının oluşturulması
• Kurumsal stratejik uygulamaların değerlendirilmesi
• Veri tabanlarının altyapısının kurulması
• Birliğin iletişim araçlarının kapasite ve kalitesinin
geliştirilmesi
• Birliğin yönetim kadrosu, personeli ve seçilen üyelerinin
eğitim alması
• Performans yönetim sistemlerinin oluşturulması ve
üyeler ile personelin kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla
kurumsal altyapının kurulması
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Haydi Türkiye Bisiklete!

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE ŞEHİRLER DERNEĞİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

STICHTING DUTCH CYCLING EMBASSY (DCE)
HOLLANDA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

149.933,61 AVRO / 166.592,9 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.wrisehirler.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ
cigdem.corek@wri.org

Projenin amacı, Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler
Derneğinin (WRI TÜRKİYE), yerel yönetimlerin ve sivil
toplum kuruluşlarının, STICHTING DUTCH CYCLING
EMBASSY (DCE) ile birlikte akran öğretimi yoluyla
politika belirleme ve karar alma süreçlerine aktif
katılım kapasitelerini geliştirmektir. Proje özellikle,
bisiklet konusunda daha sürdürülebilir bir diyalog
için WRI Türkiye’nin ve belediyelerin kapasite ve
bilgi düzeyini geliştirmeyi, STK’ların yerel ve ulusal
düzeydeki politika belirleme ve karar alma süreçlerine
katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Bisikletle ilgili çalışan STK’lar, şehirlerde bisikletli ulaşıma
yönelik talebin oluşturulması ve bu uygulamalar için yerel
yönetimler üzerinde baskı oluşturulması konusunda kilit
bir rol oynamaktadır. Bu proje, sivil diyalog oluşturarak,
STK’ları karar alma ve politika belirleme süreçlerine dahil
ederek, bisiklet konusunda yerel yönetimler ile STK’lar
arasında bir işbirliği kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda, proje faaliyetlerinin beklenen çıktıları
arasında, belediyeler ve yerel STK’ların bisikletle ilgili
mevcut altyapının güçlendirilmesine yönelik finansman
ve destek sağlanması gibi kentlerde bisikleti teşvik
eden araçlar hakkında bilgilendirilmesi ve buna yönelik
etkinlikler ve imkanlarla donatılması yer almaktadır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• WRI Türkiye, TUoM ve ÇŞB’den katılımcılarla Hollanda’da
DCE ile saha çalışması yapılması
• 3 pilot şehir için yerelleştirilmiş bir eğitim programının
hazırlanması
• 3 pilot ilde belediyeler ve STK’lar için uygulamalı
eğitimlerin düzenlenmesi
• Şehir tecrübelerinden edinilen dersler ile bisikletin
teşvik edilmesine yönelik iyi uygulamaları içeren bir özet
belgenin hazırlanması
• Özet belgenin İngilizce ve Türkçe versiyonlarının internet
sitesinde ve basılı halde paylaşılması
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Sesi

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜRESEL ARAŞTIRMALAR
DERNEĞİ
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

Projenin amacı, sivil toplumun AB-Türkiye Ekonomik
entegrasyonuyla ilgili politika ve karar alma süreçlerine
daha aktif ve demokratik katılımını sağlayarak gelişmesine
katkıda bulunulmasıdır. Proje özellikle, bilgi temelini
desteklemek, STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerini
arttırmak, yerel ve ulusal düzeyde Gümrük Birliği reformu
ve Türkiye’nin AB’ye ekonomik entegrasyonu ile ilgili
karar alma süreçlerine aktif katılımları için STK’lar arasında
ağ oluşturma sürecini teşvik etmek yoluyla daha iyi bir
sivil diyalog ve Gümrük Birliği reformuna ilişkin politika
oluşturulması sürecine katılım için ABKAD ve diğer STK’ların
kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)
TÜRKİYE

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

131.833,55 AVRO / 146.481,72 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE; ANKARA, ANTALYA, BURSA, KAYSERİ,
İZMİR

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.abkad.org

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

AYŞEGÜL BÜBERCİ
biberci@hotmail.com

PROJENİN AMACI

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
1996 yılında kurulan Gümrük Birliği, Türkiye-AB ilişkileri
açısından bir mihenk taşıdır. Gümrük Birliği, taraflar arasında
üst düzey entegrasyon sağlamıştır. 20 yıllık uygulamanın
etkisi incelendiğinde, Türkiye’nin 140 milyar avroya tekabül
eden ikili ticaret hacmiyle küresel ölçekte AB’nin 5. ana
ticaret ortağı haline geldiği görülmektedir. Bu doğrultuda,
bu projeyle, sivil toplumun politika belirleme süreciyle ilgili
kapasitesinin arttırılması ve Gümrük Birliği reformuna yönelik
savunuculuk becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır. Toplumdaki farklı paydaşlar arasında ağ
oluşturulması yoluyla STK’ların, Gümrük Birliğinin önemi,
reformu ve modernizasyonunun gerekliliği konusunda daha
iyi bir anlayışa sahip olması sağlanacaktır. Gümrük Birliğinin
ekonomik yönlerine ilişkin faaliyet gösteren STK’ların
müzakere teknikleri konusunda eğitim alması, iletişim ve
savunuculuk becerilerinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca STK’lar, Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesine
ilişkin görüşlerini paylaşmak ve Türkiye-AB arasındaki tarım ve
hizmetlere yönelik politika belgeleri ve karar alma süreçlerine
aktif katılım sağlamak üzere teşvik edilecek, böylelikle,
Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi konusundaki
politik kararla ilgili politika geliştirme süreçlerinde aktif rol
üstlenmiş olacaklardır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Gümrük Birliği Reformu konusunda bir STK ağı
• Gümrük Birliğinin tarım ve hizmet sektörünü kapsayacak
şekilde genişletilmesinin etkileri ve Türkiye’nin AB karar
alma süreçlerine katılımının yeniden tasarlanmasına ilişkin
politika belgelerine yönelik masa başı araştırması ve
literatür çalışması
• Odak gruplarla beş yerel STK Toplantısı
• Beş ildeki STK’lar için Gümrük Birliğinin kapsamının
genişletilmesine ilişkin Anketler tasarlanması
• 50 STK’ya yönelik müzakere ve iletişim teknikleri eğitimi
• Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi konusunda
STK’lara ait bir politika tavsiyesi hazırlanması
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Projenin amacı, STK’ların katılımcı karar alma süreçlerinde
hükümetle ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla daha iyi ortaklık
kurabilmeleri için kapasite oluşturma, kaynak seferberliği
ve işbirliği gibi hususlara odaklanarak STK’ların iletişim
ve savunuculuk becerilerini geliştirmektir. Proje özellikle,
bir savunuculuk stratejisi hazırlamayı; Gıda Kurtarma
Derneği ve diğer STK’ların politika savunuculuğu ve etki
değerlendirme konusundaki teknik beceri ve kapasitelerini
geliştirmeyi; gıda kaybı ve israfının azaltılması konusunda
çalışan kurumların temsilcilerinin fikir alışverişinde
bulunacağı ve daha kanıta dayalı, dijital olarak yönetilen
ve kullanıcı odaklı politikalara yönelik yeni bilgi ve beceriler
kazanacağı bir platform oluşturmayı; gıda atığı yönetimi
ile gıda bağışına yönelik teşviklere ilişkin düzenleme ve
tavsiyeleri gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Gıda atığı, gıda üretiminde kullanılan değerli kaynakların da
(su, enerji, iş gücü ve para) israf edilmesine ve çürümenin
gerçekleştiği depolama sahalarında CO2 artışına neden
olmakta ve iklim değişikliğine ciddi derecede katkıda
bulunmaktadır. Dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda ya tedarik
zincirince kaybolmakta ya da israf edilmektedir. Türkiye’de
yenebilir gıda kaybı ve atığının yılda yaklaşık 26 milyon
ton olduğu tahmin edilmektedir. Gıda atığının azaltılması,
paradan ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini ve
ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılmasını sağlayacaktır. Bu
projenin beklenen çıktıları, aktif vatandaşlıkla ilgili yasama
sürecinin iyileştirilmesini; kamu sektörü ile STK’lar arasındaki
işbirliğinin güçlendirilmesini; GKTD ve diğer STK’ların
yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine
dahil edilmesini; daha etkin savunuculuk, lobicilik ve kamu
kurumları ile diyalog için STK’ların hesap verebilirlik ve
şeffaflığının artırılmasını; savunuculuk inisiyatiflerine yönelik
izleme ve değerlendirme araçları veya mekanizmalarının
geliştirilmesini; tabanın desteklemesini; atık depolama
sahaları ile ilgili düzenlemelerin ve gıda bağışına yönelik
teşviklerin incelenmesi ve yeni bir mevzuata yönelik
tavsiyelerde
bulunulmasını
içermektedir.
Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• “Savunuculuk araç kiti” hazırlanması (Masa başı
araştırması yürütülmesi, Antalya ve İstanbul’da
paydaşlarla çalıştaylar düzenlenmesi, Savunuculuk araç
kiti raporu hazırlanması ve dağıtılması)
• İlişkilerin geliştirilmesi, ortaklık faaliyetlerinin güvence
altına alınması (Bir ağ hazırlanmasına ilişkin masa başı
araştırmalar yürütülmesi)
• Gıda kaybı/atığına yönelik düzenleyici boşluk analizi
yapılması ve gıda bağışına yönelik teşvik
• Görünürlük faaliyetleri yürütülmesi (İnternet sitesi ve
sosyal medya hesapları oluşturulması, Ankara’da kapanış
toplantısı düzenlenmesi)
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Projenin hedefi, gıda bankacılığını entegre bir çözüm
olarak kullanmak yoluyla Türkiye’deki gıda israfını ve
yoksulluğu azaltmaktır. Proje özellikle, Türkiye’nin gıda
bankacılığı sektöründeki kapasiteyi geliştirmeyi, çalışma
kapasitesini artırmayı ve çevrimiçi bir platform aracılığıyla
gıda bankalarına ürün bağışı yapılmasını mümkün kılmayı
amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Türkiye’de yılda 6 milyon ekmek israf edilmektedir. İstatistiklere
göre, bir yılda israf edilen tüm ekmeklerin ekonomik değeri
1,8 milyar TL olup israf edilen meyve ve sebzenin ekonomik
değeri ise 20 milyar TL’dir. Diğer taraftan, Türkiye’de 30 milyon
kişi yoksulluk sınırın altında yaşamaktadır. Proje, yoksulluk ve
israfla mücadelede daha aktif rol almaları için gıda bankalarının
kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Standartlar ve
prosedürlerle ilgili kılavuzlar, eğitim ve danışmanlık programı,
gıda bankalarının kontrol ve denetim mekanizmaları aracılığıyla
gıda bankalarının idari ve finansal, iletişim ve savunuculuk,
şeffaflık ve hesap verebilirlik becerileri geliştirilecek ve bu
alanlarda sürdürülebilir olmaları sağlanacaktır. Bu beceriler
aynı zamanda gıda bankalarının yerel, ulusal ve hatta
uluslararası düzeyde yoksulluk ve israfla mücadeleye yönelik
karar alma süreçlerine daha fazla katılmalarını sağlayacaktır.
Proje, Türkiye’de tamamen STK’lar tarafından yürütülen gıda
bankacılığını iyileştirmeyi, her gıda bankasını kendi ilçe ve
bölgesini üstlenecek şekilde güçlendirmeyi ve böylelikle
Türkiye’deki gıda bankacılığı sektörünün bir bütün olarak
güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Global Food Banking Network uzmanlarıyla toplantılar
Gıda bankası ziyaretleri
Standartlar, usul ve esasları içeren kılavuzların hazırlanması
Eğitim ve danışmanlık programlarının hazırlanması
Pilot uygulama; bir eğitim ve bir danışmanlık programının
değerlendirilmesi
Kontrol mekanizma ve süreçlerine yönelik kılavuzların
hazırlanması
Pilot gıda bankası denetimleri
Yeni gıda bankaları açmak isteyen belediyeler ve diğer
STK’larla toplantılar
Yeni gıda bankaları için fizibilite çalışmaları
Yeni gıda bankalarının açılması
Gıda bağışı için üretici ve perakendecilerle toplantılar
Yeni üretici ve perakendecilerin platforma üye yapılması
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