
A
PR OJ E CT

•  
CI

VI
L 

SOCIETY
 
DIALOGU

E
 •

O
L UĞD İ Y

AB

ve

Türkiyearasındaki
SivilToplum

‘nunGeliştirilmesiProjesi



Bu proje  AB tarafından fonlanmakta olup, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte ve 
DeLeeuw International liderliğindeki konsorsiyum tarafından teknik destek sağlanmaktadır. Bu projenin 

sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, 
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Bu proje AB tarafından fonlanmaktadır
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Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Önsözü
Türkiye sosyo-ekonomik bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Son 7 yıl içinde siyaseten daha 
demokratik, ekonomik anlamda daha müreffeh bir ülke haline geldik. Bu durum, Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli 
çağdaşlaşma projesi olan Avrupa Birliği (AB) sürecinin katkısıyla olmaktadır hiç şüphesiz. 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler üç sacayağı üzerinde yükseliyor. Siyasi kriterler ve teknik 
müzakere sürecindeki çalışmaların yanı sıra Türkiye ve AB arasında güçlü bir sosyal ve kültürel 
diyalog kurulması hedeflenmektedir. Bu diyaloğun hedefi Türkiye ve AB halkları arasında iletişimi 
geliştirmek ve karşılıklı önyargıları kırmaktır. İşte, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 
yürütülen “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi” projesi 
de bu sivil toplum diyaloğunu desteklemek üzere gerçekleştirilen en kapsamlı projelerden biri 
olmuştur. 

Sivil Toplum Diyaloğu Projesi kapsamında toplam 119 hibe projesi başarılı bir şekilde tamamlanmış 
olup, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye’den 200’ü aşkın ortak kuruluşun katılımını içeren faaliyetler 
Türkiye’nin ve AB’nin dört bir köşesinde gerçekleştirilmiştir. Böylece, Türkiye ile AB üyesi ülkeler 
arasında resmi platformda süregelen diyalogdan bağımsız, ancak bu diyaloğa paralel olarak, 
halklar tarafından yürütülen bir diyaloğun geliştirilmesi söz konusu olmuştur.

Sivil toplum diyaloğuna ülkemizde verilen desteği bu kitabın sayfalarında anıyoruz. Bu kitapta daha 
büyük, daha güçlü ve daha müreffeh bir Avrupa için, Türkiye ve AB’nin ortak coşku ve heyecanını 
kanıtlayan proje örneklerini bulacaksınız. Bu projelerden bir kısmı, AB mevzuatı, standart ve 
normlarının üstlenilmesi ve uygulanması konusunda Türkiye’deki katılımcıların teknik bilgilerinin 
geliştirilmesini hedeflemektedir. Bazı projeler yerel yönetimlerin yurttaşlara sundukları kamu 
hizmetleri üzerinden diyaloğa katkıda bulunmaktadır. Diğer bir grup proje, Türkiye’deki gençlik 
girişimlerinin AB ağlarına katılmasını sağlarken başka bir grup ise diyalog sürecini ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlayan projelerle gerçekleştirmiştir. Tüm bu projelerin ortak noktası 
Türkiye’deki farklı sivil toplum kesimlerinin AB’deki ilgili kesimlerle bir araya getirilmesidir. 

Yurttaşlarımızın AB sürecine aktif katılımı konusundaki istekliliğini yansıtan bu deneyimlerden 
öğrenilecek çok şey var. Nihayetinde demokratikleşme uzun soluklu bir süreçtir ve AB’ye katılım 
konusunda vatandaşların diyalog içinde olması bu sürecin önemli bir parçasıdır. 

Bu projelerin başarıya ulaşmasında büyük emek sarf eden hem Türkiye’deki hem de AB’deki tüm 
kuruluşlara ve bu projeyi bizzat yürüten Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Teknik Destek Ekibi’ne, 
süreci destekleyen Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’na 
ve diyaloğa katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Diyaloğa henüz katılmamış olan tüm 
yurttaşlarımızı bu diyaloğa katılmaya davet ediyorum.
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Giriş 

‘AB ile Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirilmesi’ Projesinin Arka Planı 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında devam eden  katılım müzakereleri üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye’deki reform 
sürecini desteklemeye yönelik tasarlanmıştır. İkinci bölümde, katılım müzakerelerinin çerçevesi belirlenmiştir. Üçüncü bölüm ise, ile 
Avrupa Birliği arasında politik ve kültürel diyaloğun sivil toplum aracılığıyla geliştirilmesiyle ilgilidir. Bu diyalog Türkiye ile AB’deki sivil 
toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmeyi hedeflemektedir. Avrupa Konseyi de, ‘katılım müzakerelerine paralel olarak, Avrupa 
Birliği’nin her aday ülkeyle yoğun politik ve kültürel diyaloğa girmesini öngörmektedir. Bu diyaloğun uzun vadedeki hedefi Avrupa Birliği 
ve Türkiye sivil toplumunu Avrupa Birliği’nin gelecekteki genişlemesine hazırlamaktır’ açıklaması ile bu diyaloğu desteklediğini ifade 
etmiştir. 

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve 
önceliklerin belirlendiği bir Strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı pekiştirmek ve böylece Avrupa Birliği’nin 
genişlemesiyle ortaya çıkacak zorlukların yanı sıra fırsatların da daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik 
ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu diyalog sürecini desteklemek amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) “Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Sivil Toplum 
Diyaloğununun Geliştirilmesi” başlığı altında bir girişim. Bu Diyaloğun temel hedefleri;

AB ile Türkiye’deki sivil toplumlar arasındaki temaslar ve karşılıklı deneyim paylaşımının güçlendirilmesi,•	

Türkiye’nin AB içinde daha iyi tanınması ve anlaşılması, Türk kültürü ve tarihi dahil olmak üzere, AB’de Türkiye hakkında daha fazla bilgi •	
ve anlayışa sahip olunmasının sağlanması ve böylece genişleme sürecindeki fırsat ve zorluklara yönelik farkındalığın artırılması,

AB’nin Türkiye içinde daha iyi tanınması ve anlaşılmasının sağlanmasıdır.  Kuruluşu, işleyişi ve politikalarının temelini oluşturan değerler •	
dahil olmak üzere, Türkiye’de AB hakkında daha fazla bilgi ve anlayışa sahip olunmasının sağlanması.

Girişimin 2008 ile 2009 arasında uygulanan ve Türkiye’nin 2006 yılı ulusal programı kapsamında finanse edilen aşaması için ABGS sivil 
toplumun belli kesimlerini hedeflemiştir.  Bu kesimler, katılım sürecinde taşıdıkları önemden dolayı ve/veya sürece daha fazla kaynağın 
seferber edilmesine yönelik güçlü kapasiteleri nedeniyle veya günümüze kadar ilgili sektörün diyaloğa katkıda bulunma potansiyelini 
tam olarak kullanmamış olması sebebiyle seçilmişlerdir. Hedeflenen dört kesim şunlardır: 

i) Kentler ve Belediyeler, 
ii) Meslek Örgütleri,  
iii) Üniversiteler,  
iv) Diyalog için Gençlik Girişimleri. 
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Bu sivil toplum örgütü türlerinin her biri için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği özel bir Hibe Programı hazırlamış ve dört kesim arasında hibe fonları 
için toplam 19.3 milyon Avro tahsis edilmiştir. Her bir programın temel hedefleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Esas itibarıyla Hibe Programlarının Temel Hedefleri 

Kentler ve Belediyeler 

Türkiye’deki ve AB üye ülkeleri ile aday ülke belediyeleri•	  arasında diyalogun arttırılması ve uzun vadeli sürdürülebilir 
işbirliğinin kurulması ve güçlendirilmesi,

Etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin •	 desteklenmesi, yüksek kaliteli belediye hizmetlerinin sunulması.

Meslek  Örgütleri

Türkiye, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki meslek örgütleri arasında •	 karşılıklı fayda sağlayan sürdürülebilir 
ilişkilerin geliştirilmesi, uzun-vadeli sürdürülebilir işbirliğini tesis edilmesi ve güçlendirilmesi ve aralarındaki diyaloğun 
teşvik edilmesi,

Avrupa Birliği politikalarının planlanması ve uygulanmasına yönelik •	 iyi uygulama ve bilgi alışverişinin teşvik edilmesi.

Üniversiteler

Türkiye, Avrupa Birliği  üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki üniversiteler arasında •	 uzun vadeli sürdürülebilir işbirliği 
ve ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi; Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki ilgili taraflar arasında diyaloğun 
desteklenmesi;

Avrupa Birliği politikalarının planlanması ve uygulanmasına ilişkin •	 bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımının teşvik 
edilmesi.

Gençlik Girişimleri

Türkiye, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki •	 gençlik girişimleri arasında karşılıklı fayda sağlayan sürdürülebilir 
ilişkilerin geliştirilmesi ve genişlemenin sağlayacağı fırsatlar ve zorluklara dikkat çekerek Türkiye ve Avrupa Birliği gençlik 
örgütleri arasındaki diyaloğun  geliştirilmesi,

Avrupa Birliği politikalarının planlanması ve uygulanmasına ilişkin •	 bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımının teşvik 
edilmesi.
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Hibe Programlarına fon sağlanmasının yanı sıra programların uygulanması ve izlenmesi konusunda ABGS ve Merkezi Finans ve İhale 
Birimi’ne (MFİB) destek sağlanması amacıyla Teknik Destek Ekibi için 1.8 milyon Avro tahsis edilmiştir. Ayrıca, işbirliğinin sağlanmasında 
karşılaşılabilecek her türlü dil engelinin aşılması için Türkiye ve AB’deki sivil toplum örgütlerine yardım etmek amacıyla Tercüme 
Hizmetleri imkanı tasarlanmış ve çok yenilikçi bir yaklaşıma sahip sözlü ve yazılı çeviri hizmetinin finansmanı için bu tutardan 300.000 
Avro tahsis edilmiştir.  Bu hizmetin hedefleri ve mekanizması aşağıda özetlenmiştir:

Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmetleri 

Türkiye’de ve AB’nin dört bir köşesinde Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde diyaloğa katkıda bulunmak isteyen birçok Sivil Toplum 
Kuruluşu bulunmaktadır. Ancak, potansiyel ortaklar ve diğer ülkelerdeki benzer örgütlerle iletişim kurmak istediklerinde dil bariyeriyle 
karşılaşmaktadırlar. Sivil Toplum Diyaloğu Projesi bünyesindeki “Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmeti” bu iletişim engelini kaldırmaya 
yönelik olarak tasarlanmış bir mekanizmadır. Bu hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunan başarılı Türk Sivil Toplum Örgütlerinin 
toplantı, konferans, seminer, çalıştay, tanışma ve ağ oluşturma etkinlikleri, çalışma gezisi ve ortak değerlendirme toplantıları gibi 
faaliyetlerine sözlü çeviri ve bazı durumlarda yazılı çevirilere 10,000 Avro’ya varan “ayni” destek sağlanmaktadır. 

Dört STD Hibe Programı 

Dört ayrı STD Hibe Programı kapsamında fon sağlanacak projelerin sunulması konusunda başvuru şartlarını karşılayan örgütlerin teşvik 
edildiği, olağan rekabete dayalı prosedür uygulanarak, başarılı bulunan 119 Türk sivil toplum örgütü 80,000 ila 450,000 Avro arasında 
hibe almaya hak kazanmıştır. Bu hibeler anılan örgütlere tahsis edilmiş ve proje faaliyetlerine 2008 yazında başlanmış ve anılan projelerin 
çoğu Kasım 2009’da tamamlanmıştır.

Kentler ve Belediyeler Meslek Örgütleri Üniversiteler Gençlik Girişimleri

41 Proje 25 Proje 28 Proje 25 Proje

Ortalama süre

15 ay

Ortalama süre

14 ay

Ortalama süre

17 ay

Ortalama süre

13 ay
Ortalama proje bütçesi

151,000 AVRO 

Ortalama proje bütçesi

133,000 AVRO

Ortalama proje bütçesi

275,000 AVRO

Ortalama proje bütçesi

81,000 AVRO

Toplam 6.2 Milyon Avro Toplam 3.3 Milyon Avro Toplam 7.7 Milyon Avro  Toplam 2 Milyon Avro
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119  hibe faydalanıcısı Türkiye’nin dört bir yanından örgütler olmuştur. Projelerin coğrafi dağılım aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 

Hibe Programlarının hedefleri dikkate alınarak, 119 Türk hibe faydalanıcısının hepsinin AB üye devletleri veya aday ülkelerinden en az bir resmi 
ortak sivil toplum örgütü ortağının olması zorunluluğu getirilmiştir. Aslında birçok projede çoklu AB ortağı olmuş ve ayrıca birçok projede 
Türkiye’den ortak ve  işbirliği yapan kuruluşlar olmuştur. 
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İÇ ANADOLU
(37 PROJE)

DOĞU ANADOLU
(4 PROJE)

KARADENİZ
(5 PROJE)

GÜNEYDOĞU
ANADOLU
(6 PROJE)

AKDENİZ
(17 PROJE)

EGE
(16 PROJE)

MARMARA
(34 PROJE)



Genel olarak, AB üye devletlerinden  aşağıdaki şemada gösterilen dağılımdaki gibi toplam 153 ortak bulunmaktadır.Ayrıca Türkiye’den de çok 
sayıda yerel ortak görev yapmıştır: 

 

25

21

17

11

9

7
6

5 4 1

Partners from EU & Candidate Countries 

Almanya 25 İtalya 21

Bulga ristan 17 Birleşik Krallık 11

Yunanistan, İsveç 9 Fransa, Romanya 7

Bel çika, Macaristan,  Hollanda, Litva nya 6 Polonya, İspanya 5

Avusturya, Danima rka 4 Çek,  Malta, Portekiz, Slovak ya, Slovenya, Ma kedonya 1

Diyalog projelerine katılan dört sivil toplum örgütü türüne bağlı olarak ve ortak ana hedefin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi olması sebebiyle 
119 projenin fiili konu veya teması birçok alanı kapsamıştır. Aşağıdaki tabloda proje temalarının türleri özetlenmeye çalışılmıştır:
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0 5 10 15 20 25 

Turizm 

Sosyal Politika, Katılım 

Hizmet Sunumu, Yerel  … 

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

Bilgi Toplumu, Medya 

Gıda Güvenliği, Tüketici   … 

Çevre 

İşletme / Sanayi 

Eğitim / Bilim,  … 

Kültür ve Sanat 

Tarım/Kırsal  … 

Temalara Göre Hibe Projeleri Temalara Göre Hibe Projeleri
Tarım, Kırsal Kalkınma

Kültür, Sanat

Eğitim, Bilim ve Araştırma

İşletme, Sanayi

Çevre

Gıda Güvenliği, Tüketici ve Sağlık

Bilgi Toplunu, Medya

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Hizmet Sunumu, Yerel Kalkınma

Sosyal Politika, Katılım

Turizm



Diyalog nasıl farklılık yaratıyor?

Sivil Toplum Diyaloğunun dört bileşeninde temsil edilen çeşitli sivil toplum sektörleri AB’nin genişleme sürecine katkıda bulunma 
konusunda büyük bir isteklilik içinde olduklarını veya AB müktesebatına paralel olarak standartların uygulanması ve politikaların takip 
edilmesine doğrudan katıldıklarını veya her ikisine birden destek olduklarını göstermişlerdir. Faaliyetlerinin kesin etkileri uzun vadede 
ölçülebilecek olmakla birlikte, kısa vadede 119 hibe projesinin değerlendirmeleri (1) gerçekleştirmeyi hedefledikleri değişikliklerin 
bazılarının tespit edilmesine yardımcı olmuştur.   

İlk olarak bu hibe projelerinin boyutları ve uygulayan ekipler tarafından sarf edilen yoğun çaba dikkate alınmaya değerdir. Toplamda, 
olarak 119 projenin Türkiye ve AB’de 2 milyondan fazla vatandaşa ‘ulaştığı’ tahmin edilmektedir. Bu vatandaşlar, örneğin eğitimden 
faydalananlar, basılı veya çevrimiçi materyallerden öğrenenler, konferanslar ve sempozyumlardaki görüşmelere katılanlar veya araştırma 
ve analize katkıda bulunanlar gibi proje faaliyetlerinin tüm nihai faydalanıcılarını temsil etmektedir. Ayrıca, projelerin ortalama olarak 
performans hedeflerine göre %109 başarı sağladığını gösteren değerlendirmelere göre hibe projeleri beklenen sonuçlarıda aşmayı 
başarmıştır. 

Projelere katılan tüm kuruluşların %57’si açısından bu projeler hem AB ve Türkiye’den ortaklarla işbirliği içinde yapılan ilk çalışma, 
hem de AB fonlarından desteklenen ilk deneyimleri olmuştur. Büyük çoğunluk açısından deneyim çok olumlu ve verimli olmuş ve STD 
projeleri diyalog tipi projelere devam etme istekliliği uyandırmıştır. Projelerin %87’sinde AB ile Türkiye arasında işbirliğinin sürdürülmesi 
için yeni adımların atıldığı bildirilmiştir. Atılan adımlar, protokol ve ortaklık sözleşmelerinin imzalanması, gelecekteki eylemler için ortak 
proje tasarımı, federasyon ve şemsiye gruplara tam üyelik ve ortak kaynak seferberliği taahhütleri şeklinde olmuştur. Değerlendirme 
sonucunda, Türk hibe faydalanıcılarının %79’unun STD projesini diğer AB ile ilgili programlar tarafından sunulan imkanlara erişim için 
bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirttikleri gözlemlenmiştir. 

Sivil Toplum Diyaloğunun kısa vadeli hedefleri açısından, bu kitabın sayfalarında sıralanan sonuçların başarılacağına dair fazlasıyla 
kanıt sağlamasıyla birlikte, değerlendirme projelere katılanların başarılı olduklarını düşündüklerini göstermiştir. Bireysel hibe 
projelerinde STD hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığı konusundaki görüşleri sorulduğunda, projenin AB ortaklarının %90’ı 1 ila 5 
arasında puanlamanın yapıldığı başarı ölçeği üzerinden soruya 4 veya 5 puan vermişlerdir. Ayrıca, değerlendirme, diyalog yaklaşımının 
sadece AB ve Türkiye’deki ortaklar arasında değil, aynı zamanda, STD bileşeni dahilinde diğer projelerde işbirliği yapan proje personeli 
tarafından da uygulandığını göstermektedir. Tüm projelerin %38’i, diğer STD projelerini uygulayan örgütlerle bağlar veya işbirliklerinden 
faydalandıklarını bildirmiştir.   

STD hibe projelerinin sivil toplum kuruluşlarının sadece ortaklık zemininde çalışma kapasitelerinin güçlendirilmesine değil, aynı zamanda 
AB fonlarını yönetme kapasitelerinin de güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtmekte fayda vardır. AB destekli projelerin uygulanmasıyla 
ilgili kapasiteleri sorulduğunda, STD projesinin uygulanmasından önce hibe faydalanıcılarının sadece %6’sının kapasitelerini ‘mükemmel’ 
olarak değerlendirirken, bu rakam, STD projelerinin tamamlanmasından sonra %42’ye yükselmiştir.  Dolayısıyla, diyaloğu destekleyen 
projelerin AB genişleme süreci açısından kayda değer katkı da dahil olmak üzere, çoklu fayda sağladığı açıktır.

1   119 STD hibe projesi, farklı paydaşlar tarafından uygulamalarının farklı aşamalarında değerlendirilmiştir. Bu kitapta kullanılan verilerin büyük 
çoğunluğu STD Proje Ofisi tarafından hibe faydalanıcıları ve ortakları üzerinde Eylül 2009’da gerçekleştirilen ve Kasım 2009’da STD Değerlendirme 
Raporu’nda analiz edilen çalışmalardan alınmıştır.
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“Bir Diyalogdan Kartpostallar” 

Bu kitapta göreceğiniz ‘kartpostallar’ koleksiyonu öncelikle hibe projelerinden bazı önemli başarıların altının çizilmesi ve gelecekte 
böylesi bir sürecin içinde olmak isteyebilecek diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, buradaki STK örneklerini takip ederek, yeni girişimler ve 
ortaklıklarla diyalogun güçlendirilmesi konusunda ilham vermesi amacıyla tasarlanmıştır.  

Sivil Toplum Diyaloğu girişiminde  yer alan STK’ların çok çeşitli alanları temsil etmesi nedeniyle, ‘kartpostallar’ kurumların türünü 
göre bölümlere ayrılmıştır: Kentler ve Belediyelerin yerel yönetim kurumları; Üniversiteler kesiminde düşünce kuruluşları, akademik ve 
araştırma kurumları; odalar ve ticaret birlikleri gibi Meslek Örgütleri; ve son olarak da Gençlik Girişimlerini hedefleyen STK’lar sırası ile 
sunulmuştur.  

Sivil Toplum Diyaloğu Proje Ekibi

ABGS personeli ve sözleşmeli olarak kurum dışından görevlendirilen uzmanlardan oluşan bir teknik destek ekibi ile 119 hibe projesine 
kapsamlı destek sağlanmıştır. Ekip ayrıca, AB Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun hedefleri ve iyi uygulamalarının tanıtılmasından da 
sorumlu olmuştur.

Ekipte görev alanlar :

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Ekibi:

Kıdemli Program Yöneticisi A. Deren Doğan Yavuz

Kıdemli Program Yöneticisi 
Yardımcısı

Aylin Çağlayan (Kentler ve Belediyeler),  Turgay Payamoğlu (Meslek Örgütleri),  Seval 
Işık (Universiteler),  Pınar Tanlak (Diyalog için Gençlik Girişimleri)

Proje Uygulama ve İzleme 
Ekibi

Altan Okur,  Ayşegül Hacisalihoğlu,  Çağrı Çakır,  Devrim Kodakçı,  Dilek Batmaz,  
Ege Erkoçak,  Elif Kurşunlu,  Emre Sayın,  Feyza Toprak, Handan Aslantaş,  Kayhan 
Özüm,  Kazım Kartal,  Özden Acar, Özden Gürbüz,  Rahmi Kızıltoprak,  Reyhan Aydın,  
Sinem Çiftçi,  Tahsin Metin
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Sivil Toplum Diyaloğu Teknik Destek Ekibi                         Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Proje Ekibi

Hibe Yöneticisi

Gazali Çiçek

Şinasi Demirbaş

Arzu Parmaksız

Seçil Türkmenoğlu

Sivil Toplum Diyaloğu Teknik Destek Ekibi

Takım Lideri Simon Forrester

Hibe Uzmanı Gaye Erkan

İletişim ve Görünürlük Uzmanı Didem Oflaz

Proje Direktörü Levent Ergen

Proje Koordinatörü Irmak Tosun

Proje Asistanı Burcu Özüdoğru,  Gizem Harman

Kısa Dönemli Uzman Altuğ Tosun,  Aylin Ergen,  Barış Uysal,  Berk Cengiz,  Defne Tosun,  Duygu Dağ,  
Emre Ege Smekal,  Meriç Şentuna,  Tuna Çağlar Dik,  Uğur Dağ

Sektör Müdürü

Dorian Filote

Füsun Çiçekoğlu

Karolina Hansson
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Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Uygulama Ekibi
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İyi Uygulama Örneklerinden Seçmeler



Sivil Toplum Diyaloğu kapsamındaki 119 hibe 
destekli proje arasında, 41 proje Türkiye’nin dört 
bir yanındaki belediyelerde, yerel yönetimler 
tarafından uygulanmıştır. Bu projelerin hepsi, çeşitli 
AB üye devletlerindeki benzer yerel yönetimler 
ile diyalog kurmayı hedeflemiş  ve birçoğu da 
halkların kendi içindeki ‘bireyleri ve grupları’ arasında 
doğrudan teması teşvik etmiştir. Bu bileşen altında 
projelerini son derece etkili sonuçlar elde ederek 
yürüten, özellikle üç proje, hem yerel yönetimlerin 
kapasitesinin artırılmasının, hem de kamu 
hizmeti sağladıkları insanlar arasındaki diyaloğun 
geliştirilmesinin nasıl mümkün olduğunu gözler 
önüne sermektedir.

Kayseri Belediyesi İtfaiye Birimi, Alman proje ortağı 
Duisberg Belediyesi İtfaiye Birimi ile çok yönlü ve 
verimli bir ilişki kurmuştur.  Alman meslektaşlarının 
uzman desteği ile Kayserili itfaiyeciler, acil durumlarla 
baş etme ve kontrol altına alma konularındaki 
teknik becerilerini geliştirmiş ve mesleklerine ilişkin 
AB standartları hakkında bilgi edinmişlerdir. Proje 
süresince sağlanan kapsamlı eğitim programının 
yanı sıra, Kayseri’deki en dezavantajlı grup olan kırsal 
kesimde yaşayan halk da yangın önleme konusundaki 
bilinçlendirme faaliyetlerinden yararlanmıştır. Bu 
faaliyetler, yerel okulların ve öğrencilerin ailelerinin 
yangınları önleme konusunda artık daha hazırlıklı 
olmalarını sağlamıştır. Bunun yanı sıra, proje 
faaliyetleri, Kayseri ve Duisberg’daki halklar arasında 
bir bağ geliştirilmesine de yardımcı olmuştur. Eğitim 

ziyaretlerinden biri esnasında Kayseri’de bulunan Alman itfaiyeciler, İç 
Anadolu’daki günlük hayatı ve Türk halkının samimi yaklaşımını tecrübe etme 
fırsatı yakalayarak Duisberg’a harika hikâyelerle geri döndüler.  Aralarından 
biri: “İtfaiyecilik ile ilgili Kayserili dostlarımıza eğitim verdik ve bizler de 
Anadolu misafirperverliğini yerinde öğrenmiş olduk” diyerek düşüncesini 
ifade etmektedir.

KENTLER VE BELEDİYELER
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Türk ve AB yerel halklarını ‘diyalog’ ile bir araya 
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Yerel halklar arasında benzer bir bağ da “Göçmenlerin Entegrasyonu 
için Belediyeler arası Diyalog” Projesi kapsamında kurulmuştur. 
Bu proje, İstanbul’dan Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ile 
Almanya’dan Berlin ve Belçika’dan Beringen belediye yetkililerini 
bir araya getirmiştir. Bu proje kapsamında, Zeytinburnu Belediyesi, 
göçmen nüfusun en hassas kesimlerine destek olmak amacıyla bir 
Entegrasyon Merkezi kurmuştur. Böylesi bir merkez, Türkiye’deki 
belediyeler için çok yaygın bir yapı olmaması nedeni ile, işlevi ve 
sunacağı hizmetlerin tasarlanmasında Zeytinburnu Belediyesi 

yetkilileri, Berlin ve Beringen 
Belediyeleri’ndeki meslektaşlarının 
deneyim ve tavsiyelerinden 
yararlanmıştır.  Bu üçlü ortaklık 
Zeytinburnu Belediyesi 
çalışanları ve projeye katılan 
İstanbul STK’larının bilgi ve 
becerilerini geliştirmekle 
kalmayıp, proje süresince 
yürütülen faaliyetlerle 
İstanbul, Berlin ve Beringen 
halklarının da birbirlerini 
daha yakından 
tanımasına fırsat 
sağlamıştır. Ayrıca, AB 
ortakları, bu modelden 
çok şey öğrendikleri 
için Entegrasyon 
Merkezinin 
gelişmelerini izleme 

konusunda daha da 

isteklidir. Proje, göç 
konularında faaliyet 
gösteren 120’den 
fazla ilgilinin 
seminerler yoluyla 
eğitim almasını 
ve deneyimlerini 
paylaşmasını 
sağlamış  ve 
Türkiye’den 10 
aktivistin göçmen 
entegrasyonuna 
toplumsal 
kalkınma 
yaklaşımları 
konusunda 
Almanya ve 
Belçika’da 
çalışmalarda 
bulunmalarını 
desteklemiştir.  
Proje çalışanlarından biri : “Yeni uygulamaları 
kendi gözünüzle gördüğünüzde, işlerin nasıl yürüdüğünü 
ve bu yaklaşımların Türkiye’de nasıl kullanılabileceğini 
anlıyorsunuz” şeklinde görüşünü belirtmektedir.  Zeytinburnu 
Belediyesi tarafından yürütülen bu proje, Türkiye ve bazı AB üye 
devletlerinde göç konusunda karşılaştırmalı araştırmalar yapan 
Koç Üniversitesi tarafından uygulanan başka bir Sivil Toplum 
Diyaloğu projesi gibi diğer AB finansmanlı girişimler ile de 
oldukça üretken bağlar kurmuştur.

KENTLER VE BELEDİYELER
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Gökçeada Belediyesi tarafından uygulanan “Organik Yaşamı Ada’da Öğrenmek” isimli diğer 
bir Sivil Toplum Diyaloğu projesi, yerel halklar arasındaki işbirliğinin, etkili bir kamu-özel 
sektör ortaklığı için kapasite geliştirmede ne kadar etkili olabileceğine dair güzel bir 
örnek sergilemiştir.  Gökçeada Belediyesi, ada sakinlerinin ekonomik güvence ve çevresel 
sürdürülebilirlik içinde yaşamaları için yoğun çalışma ve hizmetlerini sürdürmektedir. 
Bu amaçlarına ulaşabilmek için Sardunya Adasıyla işbirliği yaparak, benzer kalkınma 
modelinin orada nasıl uygulandığını öğrenme fırsatı elde ettiler. Sardunya Adası’nda 
bulunan belediyelerden biri olan Mandas yerel yönetimi; eğitim verme, pazarlama desteği 

sunma, altyapı sağlama gibi desteklerle eko-turizm 
ve organik tarım için “kolaylaştırıcı” rol oynayarak  
yerel işletmeler ve girişimcilerde mali yatırımları 
sağlamaktadır. Sivil Toplum Diyaloğu hibe 
desteği ile, Mandas’ta iyi işleyen bu ortaklık, 
bilgi ve deneyimler “toplumdan-topluma” 
aktarma yaklaşımı sayesinde, Gökçeada’ya 
da aktarılmıştır. Bu “yaklaşım” ile Gökçeada 
Belediyesi yetkilileri, çiftçileri ve yerel 
girişimcilerinden oluşan 70 katılımcıya 
bir dizi eğitim sunulmuş, 40 katılımcı ile adalar 
arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Gökçada’da 
500’den fazla kişinin katıldığı bilinçlendirme faaliyetleri 
gerçekleşmiştir (Bu katılım oranı, Gökçeada nüfusunun yaklaşık 
%5’ine denk gelmektedir!). Bunun yanında, İtalyan ortaklar 
Türkiye ile olan bağlarını ve karşılıklı iş imkânlarını geliştirmek 
için çok istekli olduklarını göstermişlerdir.

KENTLER VE BELEDİYELER
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KENTLER VE BELEDİYELER
AB standartlarının uygulanması ve yenilik yoluyla 
yerel kamu hizmeti sunumunun iyileştirilmesi 

Türkiye’deki yerel yönetimler ve AB’deki muadilleri arasındaki diyalog genellikle, Türk 
belediyelerinin daha önce AB’deki belediyeler tarafından uygulanan metotları uygulayarak 
vatandaşlara sundukları kamu hizmetlerini nasıl iyileştirebileceklerine odaklanmıştır. 
Aynı şekilde, proje ortağı olan AB belediyeleri, Türkiye’de sunulan her türlü iş olanakları 
hakkında bilgilenmektedir. Örneğin, Ege Bölgesi’nde yer alan Çine Belediyesi, yoğun tarıma 
dayalı ekonomisi ve artan nüfusu nedeniyle su arz ve talebi konusunda giderek daha fazla 
sorunla karşılaşmaktadır. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla belediye, İtalya’daki Sassulo 
Belediyesi ve Macaristan’daki Tapolca Belediyesi ile işbirliği yaparak iki belediyenin sağladığı 
uzman ve eğitimciler ile Çine’nin su yönetiminin büyük ölçüde geliştirmesini sağlamıştır. Çine 
Belediyesi’nin su ile ilgili biriminin ilk raporlarına göre, yıllık su tüketimi, su israfının azaltılmasına 
yönelik tedbirler sonucunda, %17 oranında düşüş göstermiştir.  Çine’deki proje, teknik bilginin 
geliştirilmesinin yanı sıra, düzenlenen etkinliklerle, okul çağındaki çocuklara etkin su kaynağı 
yönetiminin önemini vurgulayarak nesiller üzerinde de farkındalık yaratma adımları atmış ve bu 
konuda iyi bir AB örneği olduğunu göstermiştir.

Başka bir örnekte ise, uyguladığı başarılı proje sayesinde Konya’nın Meram Belediyesi vatandaşlarına daha 
gelişmiş bir katı atık geri dönüşüm hizmeti sunmaya başlamıştır. Ayrıca, ortağı Malta’daki Rabat Belediyesi ile 
işbirliği sayesinde başarılı bir geri dönüşüm kampanyası uygulamıştır. Bu diyaloğun etkisi, sadece 6 aylık bir 
süre içinde geri kazanılabilir atıkların toplanmasında 40 tonluk bir artış sağlanması ve hanelerden toplanan 
genel atıklarda önemli bir düşüş olarak kendisini göstermiştir.  Böylece, belediyenin geri kazanılan ürünlerden 
gelir elde etmesi ve de bertaraf edilecek atık hacmi düşük olduğundan tasarruf etmesi yoluyla, iki yönlü bir 
ekonomik fayda sağlanmıştır.

Akdeniz kıyısındaki Toroslar Belediyesi, “Erişilebilir Turizm” konulu projesini Yunanistan’dan Drama Belediyesi 
yetkilileri ile birlikte uygulamıştır.  Toroslar Belediyesi’nin projesi; yerel olanak ve kamu hizmetlerinin, bunlardan 
yararlanacak kişileri daha fazla nasıl kapsayabileceğini araştırmak amacıyla AB’li ortakları ile diyalogdan 
faydalanan bir projedir.  Gerek Toroslar Belediyesi gerekse Drama Belediyesi müzeler, toplu taşıma araçları, 
açık alanlara erişim hususunda engelli ve özel ihtiyaçları olan vatandaşların taleplerini karşılamak için 
gerekli altyapı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi gerekliliğini tespit etmiş ve ortağı ile  “iyi 
uygulamaların” paylaşılmasına yönelik bir dizi eğitim, çalışma ziyareti ve seminer gibi faaliyetleri 
başarı ile uygulamıştır.  Bu projede yürütülen çalışma, Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, ‘Kentler ve 
Belediyeler’ bileşeni altında yürütülen diğer 41 benzer proje ekibinin takdirini toplamış ve bu 
bileşen altındaki bütün projeler arasından “favori proje” olarak göstermiştir.
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Kula Belediyesi tarafından uygulanan ‘KATAKEKAUMENE-YANIK ÜLKE’ adlı proje, Sivil Toplum Diyaloğu hibesi ile desteklenen en sıra dışı projelerden 
biridir. Bu proje sayesinde Kula halkı, Almanya Lorsch Belediyesi ve Yunanistan Eressos-Antissa Belediyelerinde bulunan “Jeoparkların” kurulması 
sürecine dahil olan proje ortaklarından bilgi ve deneyim elde etme şansına sahip olmuştur. Kula halkı bulundukları konum itibari ile, hem 
korunması gereken, hem de uygun ve etkili bir yönetim ile birçok gelir sağlayıcı faaliyeti beraberinde getirebilecek olan coğrafi özelliklere ve 
kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Tam da bu noktada, Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, Kula’ya bir jeoparkın nasıl kurulacağı ve yönetileceğine 
yönelik teknik eğitimler sağlanması, tanıtım videosunun hazırlanması, çok sayıda turistik broşürün basılması, Kula jeopark kitapçığının yayınlanması 
gibi çeşitli tanıtım faaliyetlerine destek sağlamıştır.  Ayrıca, belediye yetkilileri, proje süresince özel sektör, iş çevresi, STK’lar, orta öğretim okulları ve 
üniversiteler gibi toplumun farklı kesimlerini aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmeye yardımcı olan seminerler de düzenlemiştir. 

KENTLER VE BELEDİYELER
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Koruma ve turizm alanındaki öncü AB modellerinin 
Türkiye’de uygulanması 
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“Yerel kamu hizmeti 
sunumunun 
iyileştirmesine yönelik 
ne kadar fazla fikir 
olursa, belediyeler 
vatandaşlarının 
taleplerine o kadar 
iyi yanıt verebilir” 
ilkesi temelinde, 
bu fikirlerin 
paylaşılabileceği 
bir ağ oluşturmayı 
hedefleyen proje 
Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından 
yürütülmüştür. 
Bu ağ, İspanya 
Belediyeler 
ve Kentler 
Federasyonu ile 
işbirliği içinde 
geliştirilmiş ve 

Türkiye’deki 10 küçük 
ve orta ölçekli belediye ile İspanya’daki 10 benzer 

belediyeyi ortak platformda buluşturmuştur. Ağ içerisinde, çeşitli 
eğitim ve bilgi paylaşımı faaliyetleri desteklenmiştir. Böylece hem 
İspanyol  hem de Türk belediyeleri sadece uluslararası işbirliğinin 
karşılıklı faydalarını görmekle kalmamış aynı zamanda, Türk tarafı, 

AB fonlu projelerin tasarımı ve uygulanması konusundaki 
kapasitesini güçlendirmiştir.  Birçok çıktının yanı sıra, projenin 
diğer bir başarı ölçütü olarak, Türk ve İspanyol halkları arasında 
sürdürülebilir ilişkilerin temini için bir çerçeve oluşturan 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

KENTLER VE BELEDİYELER
Çoğulculuk yerel idare ve kamu hizmeti sunumunu 
güçlendiriyor
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Meslek
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Türkiye’de meslek sahipleri, ticaretle uğraşanlar, 
zanaatkârlar, çiftçiler ve hizmet sektöründe çalışanları 
temsil eden çok çeşitli kuruluşlar bulunmakta 
olup, bunların bir kısmı, Meslek Örgütleri bileşeni 
kapsamında diyalog projesi uygulamak için Sivil 
Toplum Diyaloğu hibesi almaya hak kazanan 25 örgüt 
içinde yer almaktadır.   Bunların birçoğu AB fonlarının 
yönetimi ve AB ortakları ile diyalog kurma konusunda 
deneyimsiz olmakla birlikte, güçlü ve verimli 
ortaklıklar oluşturacak ve hibe fonlarından azami 
düzeyde proje çıktısı elde edecek şekilde etkili genel 
yönetim tekniklerine sahiptir.  Bu örneklerden biri, 
İzmir’de Almanya’dan Münster Sanatkarlar Odası ile 
birlikte bir mesleki eğitim projesi uygulayan Bornova 
Oto Tamircileri ve Sanatkarları Odası’dır.  Proje 
kapsamında 6 farklı mesleki alandan 600 tamirciye 
mesleki ve teknik eğitim verilmiş ve gerek İzmirli oda 
gerekse AB’li ortakları sertifikalı eğitim sağlayıcıları 
olarak kapasitelerini önemli ölçüde artırmışlardır.

Proje kapsamında eğitim alan birçok kursiyerden 
çok olumlu görüşler alınmıştır.   Kursiyerler, daha 
önce yapamadıkları arıza tespit, motor test ve diğer 
teknik yöntemlerini atölyelerinde uygulayabildiklerini 
ve bu proje ile kendilerini diğer yönlerden de 

geliştirdiklerini belirtmişlerdir.  Örneğin, kursiyerler tarafından edinilen 
mesleki bilginin yanı sıra, gerek eğitim dokümanları gerekse de Avrupalı 
ortaklarından elde edilen video görselleri “Avrupalı gibi düşünmek ve 
yaşamak” düşüncesini pekiştirmiştir.

MESLEK ÖRGÜTLERİ
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Güçlü proje yönetim kapasitesi ile zamanlı ve 
kaliteli proje çıktılarının elde edilmesi
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Aynı ilde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi projeden etkilenerek, 
Odaya eğitim işbirliği önermiş ve iki kurum arasında bir protokol 
imzalanmıştır.  İzmir’de genel olarak sanayi sitelerinin Bornova 
Belediyesi sınırları içinde bulunması ve bu sitelerde yaklaşık 2500 iş 
yerinin faaliyet göstermesi dikkate alındığında, bu proje bölgedeki 
istihdam olanaklarının iyileştirilmesi yönünde atılan önemli bir 
adımdır.  Projenin başlamasından kısa süre sonra, Bornova 
Belediye Başkanının proje merkezini ziyaret etmesi, bu önemin 
bir göstergesidir.  Proje başarısının büyük bölümü,  Münster ile 
yapılan uygulama odaklı ortaklık anlaşması ile proje ekibinin 
güçlü yönetimine bağlanabilir.  Fon sağlayıcısı olan AB’nin 

idari gereklilikleri dikkatle yerine getirilmiş, böylece raporlama 
dokümanlarının düzeltilmesi ile zaman kaybedilmemiştir. Bunun yanı 
sıra, faaliyet planlaması sürecine öncelik verilerek, eğitim programının 
ve ilgili materyallerin zamanında uygulanması sağlanmıştır.

MESLEK ÖRGÜTLERİ
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Sivil Toplum Diyaloğuna katılan Meslek Örgütlerinden bazıları, proje amaçlarına ulaşmak 
için AB ortakları ile verimli ilişkiler geliştirmekle kalmayıp, uzun dönemli ortaklık anlaşmaları 
oluşturmayı ve çoğaltılabilir proje çıktıları üretmeyi başararak diyaloğun etkisini artırmışlardır.  
Bunun bir örneği, Türkiye Barolar Birliği tarafından uygulanan ‘Hukuk Eğitimi Yoluyla Barolar 
Arasındaki Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi’ projesidir. 

Birlik, Sivil Toplum Diyaloğu hibe desteğinin etkisinin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılmasına 
yönelik ikili bir yaklaşım benimsemiştir.  AB’li 3 proje ortağı (Avrupa Baroları ve Hukuk 
Kuruluşları Konseyi, Fransa Ulusal Barolar Konseyi ve İngiltere ve Galler Barosu) ile işbirliği 
içinde Birlik, Türk avukatlarının AB hukuk sistemi hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarını 
sağlayacak bir eğitim programı geliştirmiştir.  Program dahilinde, Birliğin 6 üyesinin katıldığı 
eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilmiş ve bir eğitim DVD’si hazırlanmıştır. Bu etkinliklerin her ikisi 
de Birliğin eğitimlerinin tüm 78 yerel baroya aktarılmasını sağlayacak ve dolayısıyla Türkiye 
çapında 57.000’den fazla avukata ulaşılmış olacaktır.  Diyalog projesi, ayrıca, Barolar Birliği’nin 
AB’deki ağlarla bağlantı kurmasını sağlamış ve bu bağların yeni ortak projelerle sonuçlanacağı 
düşüncesini ortaya koymuştur. Bu durum, Avrupa Barolar Kurulu gibi şemsiye grupların 
Türkiye’deki meslektaşlarına çok daha kolay erişebildiklerini göstermektedir.

Etkinliklerin ‘yayılması’ ile etkinin en üst 
seviyeye çıkartılması

MESLEK ÖRGÜTLERİ
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Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı, tamamen farklı bir sektör olan ziraat odaları ve 
birliklerine de destek sağlamıştır.  Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan Kurtalan ve 
Batman Ziraat Odaları, AB’li ortakları ile diyaloglarının ve proje çıktılarının uzun vadede 
sürdürülebilir olmasını iki önemli strateji ile sağlamaktadır.  İlk olarak, odalardaki proje 
yönetimi ve liderliği sayesinde, proje amaçlarına hem Türkiye’deki yerel makamlardan, 
hem de proje ortağının ülkesi olan Macaristan’daki yetkililerden büyük destek alınmıştır.  
Bu destek, Siirt Valisi Necati Şentürk’ün ve Macaristan’dan Kurtalan’ı ziyaret eden 
ziraatçıların ekip lideri olan Macar Milletvekilinin proje açılış toplantısına katılması 
ile açıkça görülmüştür.  İkinci olarak, Macaristan’a yapılan çalışma ziyaretinde oda 
üyelerine verilen ilk eğitimin filme alınıp, sonradan Kurtalan ve Batman bölgesindeki 
çiftçilere gösterilmesi ve katılımcı kurumlar tarafından eğitim faaliyetlerine yönelik 
işbirliğinin sürdürülmesine ilişkin bir protokolün imzalanmasıyla, proje yönetimi 
kapasitenin güçlendirilmesi üzerinde önemle durmuştur.



Beklenen tüm çıktıları ortaya koymanın yanı sıra, sonuçların ‘yayılması’na 
da katkıda bulunacak bir yaklaşım sergileyen diğer bir proje de ‘Damızlık 
Sığır Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve Son Gelişmeler’ projesidir.  Bu 
proje, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Fransız ‘Institute 
de l’Elevage’ ile ortaklık içinde uygulanmıştır.  Fransa’ya gerçekleştirilen iki 
çalışma ziyareti ve AB’li uzmanların Amasya’ya gelmesini içeren kapsamlı eğitim 
programı yoluyla 200’ün üzerinde Birlik üyesi, kayıt sisteminin iyileştirilmesi 
ve faaliyet odaklı araştırmanın, süt üretimi ve kalitesinin artırılmasına nasıl 
katkıda bulunabileceğini öğrenmiştir.  Eğitim aynı zamanda, yerel damızlık 
sığır yetiştiricilerinin, AB standartlarına uyum ve etkili yetiştirme programı ile 
pazardaki rekabet güçlerinin nasıl artabileceğini de görmelerini sağlamıştır.  
Fransız proje ortaklarının teşvik edici desteği ile Amasya’daki Birlik, bazı 
kurumsal değişiklikler de gerçekleştirmiş ve üyelerine daha iyi hizmet sunacak 
ve daha gelişmiş bir kayıt sistemi yürütecek şekilde yapılandırılmıştır.  Bu 
yeniden yapılandırma, Birliğin Türkiye’deki benzer Birliklerle paylaşma 
arzusunda olduğu bir model olup, diğer birliklere teknik eğitimler 
verilmesini de kolaylaştıracak ve dolayısıyla kapasite geliştirme tedbirlerinin 
yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır.

MESLEK ÖRGÜTLERİ
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Türk Yapısal Çelik Derneği’nin güçlendirilmesi ve yapısal çelik sektörü ile Avrupa Birliği 
hukuku ve politikaları hakkında bilgi ve bilincin arttırılmasını hedefleyen projede, 
faydalanıcılar bazı durumlarda kendiliğinden gelişen görüşmelerde 
örgün sınıf eğitimlerine kıyasla daha fazla öğrendiklerini 
tespit etmişler.  Gerçekten de, yaklaşık 200 kaynak 
ustası, mühendis ve profesyonelin katıldığı 10 kursu 
içeren programlı eğitimlerin yanı sıra, panel şeklindeki 
soru–cevap bölümleri geç saatlere kadar sürmüştür. Bu 
etkileşim, projenin Romanyalı ortağı Timisoara Teknik 
Üniversitesi’nin uzmanları ve dernek üyeleri arasında 
güçlü bir bağ geliştirmiş ve Türkiye, Romanya ve diğer 
üye devletlerden gelen öğrenciler ve çelik endüstrisi 
uzmanları ile gerçekleştirilen başarılı bir yaz kampının 
temelini oluşturmuştur.  

Proje çıktılarının sürdürülebilir olması amacıyla 
Dernek, daimi bir Araştırma ve Eğitim Merkezi 
kurmuş ve AB kurumları ile proje aracılığıyla 

güçlendirilen bağlarından faydalanarak, Avrupalı uzmanları eğitim 
programlarına katkıda bulunmaya davet etmeyi amaçlamaktadır.  Ayrıca, 
endüstrinin AB’deki üst kuruluşu olan Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile iletişiminin 

artırılması yoluyla, Derneğin AB’de sektör içindeki imajı da yükselmiştir.  Bu 
bütünleşmenin  boyutu, Avrupa’daki Birliğin Başkanı olarak Türk Yapısal Çelik Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı’yı ataması ile de gözler önüne serilmiştir.  Bu sadece 

Türkiye için bir ilk değildir; Prof. Yardımcı, Avrupa Yapısal Çelik Birliği’nin ilk kadın 
başkanıdır.

Türk ve AB meslek örgütleri arasında uzun vadeli 
ilişkilerin kurulması

MESLEK ÖRGÜTLERİ
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Yukarıdaki proje ile benzer bir doğrultuda, Türk Müşavir 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) de, AB’deki muadil 
kurumlar ile diyalog yoluyla kurumsal kapasitesinin geliştirilmesini 
sağlayan bir proje uygulamıştır.  Birliğin Türkiye çapında yaklaşık 
200 üyesi bulunmaktadır. Ancak bunların çoğu, Sivil Toplum 
Diyaloğu projesi uygulanana kadar, AB’ye giriş süreci ile ortaya 
çıkan müşavirlik fırsatları ve AB’deki meslektaşları tarafından 
takip edilen standartlar hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdi.  
Proje sonucunda, Türkiye’deki yaklaşık 5000 Müşavir 
Mühendisin %5’inden fazlası, Türkiye’de ve proje 
ortağı Hollanda Müşavir Mühendisler 
Birliği ofisinde gerçekleştirilen 
kapsamlı teknik eğitim programına 
katılmış ve TMMMB, AB satın 
alma uygulamaları ve prosedürleri 
hakkında bilgi ve referans materyal 
dağıtılması için üyeleriyle internet 
üzerinde bir ağ oluşturmuştur.  Birlik 
ayrıca, Avrupa Müşavir Birlikleri 
Federasyonu’na üye olarak,  kendi 
yapı ve hizmetlerini AB’deki muadilleri 
ile bütünleştirmeye  yönelik adımlar da 
atmıştır.

MESLEK ÖRGÜTLERİ
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Türkiye’de kurulu 28 üniversite, Sivil Toplum Diyaloğu 
Projesi kapsamında, Türkiye ve AB üye devletlerindeki 
araştırmacı ve öğretim üyelerinin, bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmak üzere hibe desteği almışlardır.  Akademik 
alandaki bu diyaloğun önemli bir yönü de, pek 
çok akademisyenin kendi fikir, makale ve yazılarını 
sunabilecekleri yenilikçi mekanizmaların kurulmasıdır.  
Örneğin İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, sanat 
eğitiminin farklı yönlerinde diyalog kurulmasını hedefi 
ile, çok çeşitli mekanizmaları kullanarak 12 öğretim 
görevlisi, 120 öğrenci ve Türkiye, Avusturya, İsveç ve 
İngiltere halklardan 100 000’den fazla kişiyi içine almayı 
başaran ‘Kent ve Sanat’ isimli projeyi uygulamıştır.  Sanat 
akademisyenleri arasında yeni ilişkilerin teşvik edilmesi 
amacıyla proje, katılımcı üniversitelerde bir dizi eğitim 
ve atölye çalışması yürütmüş ve 3 günlük bir ‘Kent ve 
Sanat’ Forumu düzenlemiştir.  Bunu takiben, diyaloğa 
erişimin yaygınlaştırılması için sosyal ağ kurma olanağını 
destekleyen, e- bülten ve e-dergilerin yayınlandığı bir 
dijital platform oluşturulmuştur. Ayrıca, diyalogdan 
esinlenen katılımcı sanat öğrencileri tarafından 
üretilen yapıtların sergilendiği bir uluslararası sergi de 
düzenlenmiştir.

Bu yaratıcı iletişim araçları sayesinde Mimar Sinan 
Üniversitesi, AB ortakları olan Viyana Sanat Akademisi, 
Central Saint Martin’s Sanat Okulu (Londra Üniversitesi) 
ve Malmö Üniversitesi ile güçlü bağlar kurmuş ve aynı 
araçları, Türkiye’deki iştirakçi üniversiteler olan Marmara 
ve Mersin Üniversitelerinin de projeden yararlanmasını 

sağlamak için kullanmıştır. Saint 
Martins’de kurs direktörü olan Patricia 
Austin, İngiltere’deki sanat akademisyenlerinin 
bakış açısından, yaratılan etkiyi “Türkiye ile ileride daha 
fazla ortak projeye önayak olacağını umduğumuz çok 
olumlu bir yaratıcı ilişki” olarak özetlemektedir.

ÜNİVERSİTELER
Yenilikçi ve çok yönlü iletişim stratejileri, 
işbirliğinin teşvik edilmesine yardımcı oluyor 
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Sivil Toplum Diyaloğunun teşvik edilmesi için etkin bir iletişim stratejisinin kullanılmasına yönelik diğer bir 
iyi uygulama örneği de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından uygulanan ve kısa adı SInAN olan 
‘Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu Projesi’ kapsamında ortaya konmuştur.  Bu projenin 
tasarımında, AB ilişkilerine yönelik ilgisini kanıtlamış kurumların desteklenmesi ve akademik çevre içerisindeki 
daha geniş ağları etkilemelerine yardımcı olunması yoluyla, başarı üstüne başarı eklenmesi yaklaşımı 
benimsenmiştir.  Böylece, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve proje ortağı Köln Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü, 
projede yer alan diğer 6 Türk üniversitesinden öğretim görevlileri ve öğrencilerinin Avrupa Araştırmaları Alanına 

ulaşmalarını ve Trans Avrupa Politika Çalışmaları Derneği (TEPSA) gibi kurumlarla ilişki 
kurmalarını sağlanmıştır.  Bundan faydalanan Türk Üniversiteleri arasında Akdeniz 
(Antalya), Gaziantep, Yüzüncü Yıl (Van), Gaziosmanpaşa (Tokat), Ondokuz Mayıs (Samsun) ve Trakya 
(Edirne) Üniversiteleri yer almaktadır.  Bu, çok sayıda Türk akademisyen ve öğrencinin ODTÜ aracılığıyla 
AB genişleme süreci tartışmalarına katılmaya teşvik edildiği ve Köln Üniversitesi aracılığıyla da AB’nin 
dört bir yanındaki muadilleri ile buluşma fırsatı yakaladığı anlamına gelmektedir.

ODTÜ’nün üniversiteler ağının faydalandığı etkinlikler arasında, toplam 20 doktora öğrencisi için Brüksel ve 
Türkiye’de düzenlenen iki ortak doktora okulu, araştırma ziyaretleri, ortak öğretim programları ve Ankara’da 
düzenlenen bir Kapanış Konferansı yer almıştır.  Ağ içerisindeki akademisyenler ‘AB genişleme süreci 
önyargıları’ konusunda araştırma girişimlerinde bulunmuş ve katılımcı üniversiteler kendi Avrupa Çalışmaları 
Merkezlerini kurma sürecine girmişlerdir.  Tüm bu etkinliklerdeki ilerlemeler, bir ağ internet portalı yoluyla 
hedef kitleye duyurulmuş ve bu portalda proje tarafından desteklenen araştırmaların çalışma raporları ve 
çeşitli ortak faaliyetler hakkında bilgilere erişim sağlanmıştır.

Köln Üniversitesi’ndeki Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Wolfgang Wessels, SInAN projesinin etkisini 
şöyle özetlemektedir:

“Türkiye’nin AB’ye giriş süreci etrafındaki tartışmalar bir dizi eksiklik ile nitelendirilmekte ve sadece 
Kopenhag Kriterlerinin yerine getirilmesi ve müzakere süreci üzerine odaklanmaktadır. 
Bunun yanı sıra, Türk akademik ağları ve AB’deki akademik ağlar arasındaki mevcut 
işbirliği çok sınırlı kalmıştır. Bunların sonucu olarak AB ve Türkiye’deki tartışmalarda, yanlış 

anlama ve ‘mitler’ ön plana çıkmaktadır. SInAN kapsamında bu mitler ve önyargılardan 
bazılarının ele alınmaya başlamasından oldukça memnunuz ve Köln Üniversitesi, ODTÜ 
Avrupa Çalışmaları Merkezi ve ulusal üniversite ağının Avrupa Araştırma ve Öğretim 
Alanı ağlarına entegrasyonunda ‘aracı’ ve koordinatör rolünü başarıyla oynadığı için çok 
mutluyuz.”

ÜNİVERSİTELER
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Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağlı Hamza Polat Meslek 
Yüksek Okulu, geleneksel tarım metotları ve yenilikçi 
teknolojiler konusunda verdiği eğitimle yıllardır bölgedeki 
kırsal halka hizmet etmektedir.  Ancak, bölgenin daha 
uzak kesimlerindeki çiftçiler, ulusal pazarda rekabet 
etme imkanlarının giderek azaldığını ve Avrupa 
pazarına entegre olmanın getirilerine erişim sağlama 
kapasitelerinin yetersiz olduğunu gördüler.  Bu 
ihtiyaçlar dikkate alan Atatürk Üniversitesi, İtalya 
Padova Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Yüksek 
Okulu  ile 18 aylık verimli bir ilişki kurmuş ve Meslek 
Yüksek Okulundaki müfredata yeni bir boyut 
ekleyerek uzmanlık alanlarından fayda sağlamıştır.

Erzurum ve Padova’daki üniversiteler arasında 
gelişen diyalog, Erzurum çevresindeki kırsal halkın 

ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve organik tarım, bitkisel üretim, 
arıcılık ve alabalık yetiştiriciliği konularında yeni mesleki kurslarının 
pilot uygulamalarının yapılması ile sonuçlanmıştır.  Bu kurslara 
ek olarak, Meslek Yüksek Okulu, çiftçilerin üretimlerine katma 
değer yaratan, ‘Geleneksel Uzmanlık Garantisi’ gibi bazı AB sertifikasyon 
sistemlerine giriş niteliğinde, yerel üreticilerin menşei sertifikası almak için başvuruda 
bulunmalarını sağlayan bir program geliştirmiştir.  Kırsal halktan 759 vatandaş projede 
sağlanan eğitimlerden faydalanmış ve ayrıca, Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğretim 
görevlileri de bir dizi seminer ve çalışma ziyaretine katılarak bilgi ve deneyim paylaşma şansına sahip 
olmuşlardır. Proje Koordinatörü Dr. Ayhan Yıldrım, Erzurum ve Padova arasındaki ilişkinin uzun dönemli, çok 
yönlü faydalar sağlayacağından emin olduğunu belirtirken: “Meslek Yüksel Okulumuzun müfredatındaki 
gelişmeler kırsal halkın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamızı sağlamakla kalmayıp, gelişim süreci içerisinde 

öğretim görevlilerimizin de İtalyan meslektaşları ile bağ kurmalarını ve AB eğitim sektörüne entegrasyonun 
yaratacağı fırsatları görmelerini sağlamıştır. İşbirliğimiz aynı zamanda Padova çalışanlarının araştırma konularını 

genişlettikleri anlamına gelmektedir” demektedir.

ÜNİVERSİTELER
Üniversite ortaklıkları, kırsalda yaşayan halkın yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlamakta ayrıca Türkiye ve AB’deki 
kırsal kesim arasında ilişkiler kurulmasına yardımcı olmaktadır.
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Bir üniversitenin, AB’li ortakları ile kurduğu diyalog yoluyla, hizmet ettiği toplum ile 
bağlarını nasıl güçlendireceğine ilişkin diğer bir örnek de Antalya’daki Akdeniz 
Üniversitesi tarafından yürütülen projedir.  Proje, üniversitede önceden var olan 
Avrupa Dokümantasyon Merkezi’ni, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki halkın genişleme 
süreci konusunda daha iyi bilgilendirilebileceği, daha erişilebilir ve iyi işleyen bir AB 
Bilgi Merkezine dönüştrülmüştür.  Aynı zamanda, burası sadece bir doküman merkezi 
olmaktan çıkıp, sahadaki kişiler ile Türkiye’nin AB politika ve düzenlemelerine uyum 
sürecine doğrudan dahil olan kişileri bir araya getiren etkileşimli bir kurum haline gelerek, 
politika oluşturulmasına katkıda bulunabilecek bir konuma gelmiştir.  Bu süreç içerisinde, 
sadece Türkiye’deki etkinliklere uzman girdisi sağlamakla kalmayıp, Türkiye’den 
Almanya’ya çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine de yardımcı olan Hamburg 
Üniversitesi değerli bir ortak olarak projenin yürütülmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Akdeniz ve Hamburg Üniversiteleri birlikte, akademik ve 
akademik olmayan personelin eğitilmesi, internet bazlı 
veritabanının oluşturulması ve ortaklaşa iki yıllık bir 
EuroMaster programının yürütülmesinde Merkezin 
önemli bir kaynak haline getirilmesi için AB Bilgi 
Merkezini güçlendirmiştir.  Projenin başarısındaki en 
önemli etmenlerden biri de, Hamburg’un Akdeniz’e 
sunduğu pratik bir tavsiye ile Batı Akdeniz toplumları 
arasında güçlü bağlar kurulmasına yardımcı olmasıdır. 
Proje sonucunda Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde; 
Ortak Tarım Politikası, Yükseköğretim, Göç ve 
Kültürler arası Diyalog konularında STK’lar, sosyal 
ortaklar, yerel yönetim ve özel sektör gibi bölgesel 
paydaşların dahil olduğu tematik çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Uzun dönemde bu Merkezin 
çalışmalarının, AB’ye giriş sürecini anlama ve 
sürece dahil olma yönünden Türkiye’deki bölgesel 
farklılıkların ele alınmasına büyük katkıda 
bulunacağı beklenmektedir.

ÜNİVERSİTELER
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Sivil Toplum Diyaloğu Projesi kapsamındaki 
Üniversiteler Bileşeni hibe desteği, sadece 
üniversitelere değil, aynı zamanda Türkiye’deki 
tanınmış ‘düşünce merkezleri’ ve araştırma 
enstitülerine de açıktı ve bu yolla, Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) “REACH 
Tüzüğünün Türkiye Kimya Sanayisine Ekonomik 
Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı bir projeyi 
uygulamak üzere hibe almaya hak kazanmıştır.  
Son derece teknik bir proje olmasına rağmen, projede 
beklenen sonuçların başarıyla elde edilmesinin yanı sıra, TEPAV 
ve ortakları, tüm paydaşların başından beri güçlü ve etkili katılımı ile 
proje çıktılarının sürdürülme şansının nasıl daha yüksek olabileceğini gözler 
önüne sermişlerdir.

16 aylık proje süresince, bir dizi araştırma faaliyeti yürütülmüş, REACH’in 
etkisi ve uygulanmasına yönelik kapasiteyi anlamak amacıyla AB’ye çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve tüm bu bulguların sonucunda, Türkiye’nin 
REACH’in uygulanmasına nasıl hazırlanabileceğini ve ortaya çıkabilecek 
olumsuz etkileri nasıl azaltabileceğine yönelik kapsamlı bir ‘yol haritası’ 
üretilmiştir.  Bu yol haritası, İngiltere Hull Üniversitesi ve Litvanya Kaunas 
Teknik Üniversitesi’ndeki proje ortakları ile işbirliği içinde ve ulusal ortaklar 
olan ODTÜ ve İKV’nin (Ekonomik Kalkınma Vakfı) desteği ile hazırlanmış 
olup, en büyük katkıyı projenin hedef grubu ile yapılan işbirliği sağlamıştır.  
Hâlihazırdaki sürecin ve gelecekte REACH uygulamasının temel paydaşları; 
Başbakanlık Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıkları, İhracatı Geliştirme Etüd 
Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği gibi kamu ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektör 
temsilcilerinden oluşmaktadır.

ÜNİVERSİTELER
Kapsamlı ve etkili paydaş katkısı yoluyla sürdürülebilirliğin 
sağlanması ve kaynakların mobilizasyonu.
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Diyalog etkinliklerinin çıktılarının sürdürülmesine katkıda bulunan iyi proje 
yönetiminin diğer bir örneği de Konya Selçuk Üniversitesi tarafından, Berlin 
Freie Üniversitesi ile işbirliği içinde uygulanan projedir. Proje, Türkiye ve 
Almanya örneği temelinde AB ile tarihi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini 
hedeflemektedir.  Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan Çalık projenin ortaya 
çıkmasında, aralarında çok yoğun tarihi ve ekonomik bağlar bulunmasına 
rağmen, Türk ve Alman toplumunun birbirleri hakkındaki önyargılı 
yaklaşımlarının etkili olduğunu ve bu önyargıların kırılması ile iki ülke arasında 
bireysel ve kurumsal alanlarda yeni köprülerin oluşumuna katkı sağlanması 
fikrinin rol aldığını belirtmektedir. 

Proje kapsamında birçok ortak araştırma ve bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında, “Almanya’daki Türk İzleri ve Türkiye’deki 
Alman İzleri” isimli bir belgesel hazırlanması ve “Tarihi ve Kültürel Yönleriyle 
Türk-Alman İlişkileri” konulu uluslararası bir sempozyumun düzenlenmesi yer 
almaktadır.  Proje ayrıca, Türkiye ve Almanya’daki STK bağlantılarının mobilize 
olmasını sağlamış ve 1000’in üzerinde STK üyesi eğitilmerden ve proje 
tarafından sunulan bilgi ve yayınlara erişimden faydalanmıştır.  Ancak, projenin 

belki de en önemli çıktısı, Konya’da bir Türk-
Alman Araştırmaları Merkezinin kurulmasıdır. 
Üniversite tarafından finanse edilecek bu 
Merkez, projenin uzun vadeli amacının 
sürdürülmesini ve hem akademi çevresi 
hem de kültür odaklı STK’lar arasında 
büyümekte olan ağın desteklenmesini 
sağlayacak yeni bir kurumdur.
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Ekolog 33 faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik yeni kurumsal düzenlemelerin yanı sıra, proje çıktılarını 
sahiplenen sivil toplum örgütleri ağı sürekli olarak genişlemektedir. Örneğin, MEGAİD tarafından Akdeniz 
İhracatçılar Birliği ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde (Urfa, Bolu ve Ankara) temsilcilikler açan yeni STÖ ile 
yeni bir protokol imzalamıştır. MEGAİD proje ekibi, AB ile Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu içindeki 
rollerinin sürdürülebilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için bölge içindeki kapasitelerin güçlendirilmesi 
amacıyla başka adımlar da atmaktadır.  Bu çabalar, Ekolog33 kapsamında eğitim verilmiş olan 30 ‘ekolojik 
girişimci’ adayının Avrupa’daki ekolojik girişimcilik örnek uygulamalarını görmesine imkan tanınması 
konusunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın Leonardo Hareketlilik Programı’na yapılan başvuru ile de kendini 
göstermektedir.
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Yerel Halkların  İhtiyaçlarının Katılım Süreci 
Fırsatlarıyla Eşleştirilmesi

Türkiye’nin, önemli bir potansiyeli temsil eden “genç” bir nüfusa sahip olduğu iyi bilinmektedir. 
Bu potansiyelin etkili bir şekilde kullanılması, Türkiye’de gençlik konularında çalışan birçok 
sivil toplum kuruluşunun hedefidir.  Katılım sürecinin yarattığı ve halen devem etmekte 
olan karşılıklı diyaloğun  getirdiği fırsatların büyük bir bölümünün gerçekleştirilmesinde, 
bu genç potansiyelin  ciddi anlamda bir katkısı olduğu da kanıtlanmıştır. Gençlik Girişimleri 
Bileşeni altındaki 25 STK tarafından yürütülen hibe projeleri içinde bu “potansiyelin” nasıl 
kullanılabileceğini gösteren birçok proje bulunmakla birlikte, bunlardan iki tanesi özellikle 
başarılı olmuştur. 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ‘Ekolog 33’ projesinin zorlu ve fırsatlarla 
dolu tarafı, yerel doğal kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi ve gençler için gelir getirici 
faaliyetlerin tek bir elden sağlanması olmuştur. Bu proje Mersin merkezli bir STK olan Mersin 
Genç İşadamları Derneği (MEGİAD) liderliğinde,  İtalya’dan Festambiente ve Yunanistan’dan 
Antigone Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi ortaklığında uygulanmıştır. Projenin hedefi, 
bölgedeki gençler için de ‘ekolojik girişimciliğin” geliştirilmesi ve daha sürdürülebilir kalkınma 
için paydaşlar arasında kapasite geliştirmeye katkı sağlanması olmuştur. 14 aylık proje süresince  
40 tane işsiz üniversite mezunu, verilen  eko-ticaret eğitiminden faydalanmış ve yaklaşık 700 
genç ve diğer paydaşlar, ağ oluşturma toplantıları ve ilgili faaliyetlere katılmışlardır. Ayrıca,  bir 
grup proje faydalanıcısı, MEGİAD tarafından sağlanan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine, 
toplum içindeki gençler tarafından ihtiyaç duyulduğu fark etmiş ve bu ihtiyacı karşılamak üzere 
kendi STK’larını kurmuşlardır. Bu da Ekolog 33’ün hedefini gerçekleştirmiş olduğunu açıkça 
göstermektedir. ‘Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği’ isimli yeni örgütün hedefi 
mevcut Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesi ve organik tarım, ekolojik turizm ve yenilenebilir 
enerji konusunda bir veritabanının oluşturulması amacıyla ağların kurulmasıdır. 
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Diğer bir proje ise, Bursa’da yüksek motivasyon sahibi bir gençlik grubu tarafından 
‘acil genç istihdamı’ konuları ele alınarak, Bulgaristan’dan ortaklarla uygulanmıştır.  
Uluslararası ticaretin Türk ekonomisine sağladığı katma değerin yaklaşık olarak 
%9’unu sağlayan Bursa, Türkiye’de sanayi alanında büyüyen bir ‘güç merkezi’dir.  
Bununla birlikte,  Bursa’da ticaretle uğraşan kesim özellikle AB ile ticaret konusunda 
hala çok geniş bir büyüme potansiyeline sahiptir. Ancak,  şehirdeki girişimciler ve 
ticaret yöneticilerinin AB ile ilgili bilgiler konusunda eksikliği olduğu yönünde bir 
endişe bulunmaktadır. Bursa’da 1500 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri katıldığı 
bir ankette işletme sahiplerinin %73’ü personellerinin AB ticaret politikaları 
ve uygulamaları konusunda eğitime ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir. Bu zorluk 
karşısında, Bursa Genç Sanayici ve İşadamları (GESIAD) bölgelerinde bulunan 
Uludağ Üniversitesi ve Bursa Ticaret Odası ile bir araya gelerek, AB Bilgi Merkezi 
aracılığıyla AB ticareti ve genç girişimcilik konusunda ihtiyaç duyulan uzmanlığı 
sağlayabilecek ortak kuruluş olarak Bulgaristan’dan Savremie’yi bulmuştur. Bu 
kuruluşların istek ve azimle bir araya gelmesi ve AB tarafından sağlanan fonla 
GESİAD, Türkiye’nin ilk Genç Girişimcilik Akademisi’nin kapılarını açmıştır. 

Faaliyetinin ilk yılında Akademi, rekabete dayalı bir seçimle Bursa’daki 
üniversite mezunları arasından 100 öğrenci seçmiş ve bunların yoğun bir 
eğitim sürecinden geçirilmesini sağlamıştır.  En iyi 10 öğrenci Bulgaristan’daki 
işletmelerde ve diğerleri de Türkiye çapındaki farklı işletmelerde staj yapma 
imkânına kavuşmuştur. Projenin kısa vadeli faydası, AB’nin genişleyen tek 
pazarında ticaret yapmaya hazır genç girişimci ve yöneticilerin yetiştirilmesidir. 
Uzun vadeli fayda ise, Türkiye’nin diğer yerlerinde de uygulanabilecek ayrıca,  
ticaret çevreleriyle ortaklık içinde faaliyet gösteren ve bu çevrelerin katılıma 
hazırlanma ve Türkiye’nin istihdam yaratma sürecine katkıda bulunabilecek 
sürdürülebilir bir Akademi modeli olmasıdır. Bulgar ortaklarla yapılan 
işbirliğinde olduğu gibi, Akademi öğrencilerinin stajyerlikleri, Bulgarların  
Türkiye pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları için çok iyi bir yoldur.

DİYALOG İÇİN GENÇLİK GİRİŞİMLERİ
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Sivil Toplum Diyaloğu Projesi’nin Gençlik Girişimleri 
Bileşeni kapsamında faaliyet gösteren 25 hibe 
faydalanıcısı, IÇEV’in (İçel El Sanatları ve Eğitim 
Vakfı) projesini  “en beğenilen” proje olarak 
seçmişlerdir. Bu seçimin birkaç nedeni olmakla 
birlikte, projenin AB genişleme sürecini hem Türkiye 
çapında hem de çeşitli üye devletlerde kapsamlı bir şekilde gençlere 
açması ve bu gençlere aradıkları fırsatları sağlamaya devam edebilecek nitelikte, 
sürdürülebilir bir ağ oluşturması en belirgin nedenlerdir. Bunun çok önemli bir başarı 
olduğu açıktır. 

‘AB ve Türkiye arasında Kırsal Gençlik Zinciri Oluşturma’ Projesi IÇEV tarafından 16 aylık bir süre 
içinde Mersin’de uygulanmıştır. Bu süre içinde, ilki, kırsal kesime hizmet eden 5 Türk sivil toplum 
kuruluşundan 20 profesyonel gençlik çalışanı ve ikinci sırada, kırsal çevrelerden 80 genç olmak üzere 
iki hedef gruba yönelik bir dizi eğitim kursu gerçekleştirilmiştir. Proje ayrıca ağ oluşturma konusunda 
AB içindeki örnek uygulamaların tespit edilmesi amacıyla çeşitli inceleme gezilerini de desteklemiş, 
ağ oluşturma konusunda iki büyük konferans düzenlemiş ve iki ayda bir yayımlanan mükemmel bir çift 

dilli haber bültenini ortaya çıkarmıştır. Türk ortakların yanı sıra proje, Bulgaristan’da benzer yapıya sahip 
bir STK ile çok etkili bir çalışma ilişkisinin oluşturulması ve geliştirilmesini de sağlamıştır. Gerçekten de, 
AB tabanlı bir örgütle ortaklık yapma deneyimi ağ oluşturma faaliyetleri açısından Türkiye’deki kapasite 

geliştirme faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamıştır.  Ortak örgütün Başkanı Miroslav Nikolov tarafından da 
belirtildiği gibi verimli diyaloğun oluşturulmasında bir dizi iletişim aracı özellikle faydalı olmuştur: 

“Sofya merkezli ‘Europartners 2000 Foundation’, İÇEV Vakfının ortağıdır ve son 16 ay içinde birlikte 
çalışmaktan mutluluk duymuştur.  Proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda çok iyi ve etkin bir işbirliği 

sağlanmıştır. Örneğin, tele konferanslar ve telefon görüşmeleriyle gelişmeler, sorunlar ve planlanan faaliyetlerle 
ilgili gecikmeler veya zorluklar konusunda haftalık brifingler gerçekleştirilmiştir. Haber bülteninin hazırlanması 

ve proje internet sitesinin güncellenmesi yoğun işbirliği gerektirmiş ve oldukça etkili olmuştur. Bizimle bu kadar 
ilgili bir proje konusu üzerinde bir Türk ortak ile çalışmak bizim açımızdan çok olumlu bir sürpriz olmuştur ve bunu 

sürdürmeyi amaçlıyoruz.”

DİYALOG İÇİN GENÇLİK GİRİŞİMLERİ
Ağların oluşturulması etkili bir bölgeler arası 
fırsat geliştirme yöntemidir

    40CSD



Sivil Toplum Diyaloğu Projesi hibe projelerinin çoğu AB üye devletleri ve Türkiye arasında 
ağların oluşturulmasına yatırım yapmaktadır ve yukarıdaki İÇEV örneği gibi bir çoğu 
da hem Türkiye içinden hem de dışından ortaklarıyla son derece başarılı sonuçlar elde 
etmişlerdir. Örneğin,– Gençlik Kültür Evi Derneği (GENÇEV) 
İspanya’dan REDS- Red Europea de Dialogo Social  (REDS) ile  
işbirliği içinde “GENÇKEN – Gençlik Kültür Eylem” projesini 
başlatmıştır.  Proje, gençlerin ülkeler ve kültürler arasındaki 
diyalogda sadece katılımcı olarak değil, lider olarak da 
kabul edilmelerini sağlamak ihtiyacı sonucunda doğmuştur. 
Sürdürülebilir bir uluslararası ağın oluşturulması olan proje 
amacının gerçekleştirilmesi için GENÇEV çeşitli ağ oluşturma 
toplantıları gerçekleştirirken, İspanyol ortakları ağların oluşturulması ve yönetimi 
konusunda teknik eğitime katkı sağlamıştır. Şüphesiz proje ortaklığı, eğitimciler ekibi ve 
paydaşlar projenin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Proje ortağı  REDS ağların 
oluşturulması konusunda eğitim sağlayan bir kuruluştur ve Barselona’da Avrupa-Akdeniz 
Gençlik Girişimleri için üç kez Ağ Oluşturma Toplantısı gerçekleştirmiştir. REDS’e göre “Ağ 
oluşturmak gençlik kuruluşlarına kendini geliştirme, daha verimli olma ve daha derin bir 
sosyal etki yaratma açısından büyük bir fırsat sunduğundan, gençlik sektörünün dikkate 
alması gereken stratejik bir taahhüt ve eşgüdüm sürecidir”.

Projenin başlıca çıktısı, Türkiye’de gençlik sektöründe ilk uluslararası STK olarak tescil 
edilmiş “GENÇKEN” ile ağ oluşturulmasıdır. Türkiye’den STK’ların yanı sıra Fransa, 
Yunanistan ve Litvanya gibi AB üyelerinden STK’lar ve Güney Doğu Avrupa Gençlik Ağı 
(SEEYN) gibi şemsiye kuruluşlar dahil olmak üzere, ağın halen 15 tam üyesi bulunmaktadır. 
Bu sağlam temel, GENÇEV ve ortakları için AB ve Türkiye arasında süre gelen sivil toplum 
diyaloğunda, gençliğin sesinin de diğer sesler kadar duyulmasını sağlayacak etkili bir zemin 
teşkil edecektir!
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Sivil Toplum Diyaloğu Projesi ‘Tercüme Hizmetleri’, 
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve AB’li muhatapları 
arasında ilişki kurulmasına yardımcı olan çok çeşitli etkinlik 
ve organizasyona destek sağlamıştır.  Destek, Türkiye ve 
AB’in çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen diyalog etkinlikleri 
için 50’den fazla kuruluşa, ortalama yaklaşık 4000 Avro 
değerinde ‘ayni’ katkı olarak sunulmuştur.  

Desteğin büyük bir kısmı, örneğin, çevreci bir kuruluş 
tarafından bir Alman STK’nın katkılarıyla gerçekleştirilen 
konferanstan, AB bağlamında eşcinsel hakları konusunun 
ele alınması amacıyla ‘Kaos’ Derneği tarafından yürütülen 
sempozyuma, AB’deki benzer kuruluşlar ile tekstil 
endüstrisindeki sorunları tartışmak üzere İstanbul Tekstil 
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 
toplantıdan, Türkiye Diyabet Hemşireleri Derneği’nin 
Avrupalı meslektaşları ile gerçekleştirdiği çalıştaya kadar 
çeşitlilik gösteren organizasyonlarda, Türkçe ve AB 
dillerinde simultane tercüme olarak sağlanmıştır. Tercüme 
Hizmetlerinin desteği ile üye devletlerde gerçekleştirilen 
etkinlikler  arasında, Paris’te kültürel miras konulu bir 
organizasyona katılan Türk STK üyelerine Fransızca-
Türkçe çeviri hizmeti sağlanması ve Gaziantep’teki bir 
engelliler derneğinin Hollanda’ya gerçekleştirdiği çalışma 
ziyaretinde Hollandaca-Türkçe çeviri hizmeti sağlanması 
yer almaktadır.  Tercüme Hizmetleri ayrıca, sınırlı oranda 
olmak üzere, çalıştay materyalleri, web sayfaları ve 
proje hazırlıklarında çeviri hizmeti sağlayarak, STK’ların 
ilişkilerini geliştirmeleri ve misyon bildirilerini sunmalarına 
da yardımcı olmuştur.

TERCÜME HİZMETLERİ
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Alanya Belediyesi

07400 Alanya – Antalya

Abdullah Akbaş

 (242) 513 21 11

eu@alanya.bel.tr

www.alanya.bel.tr

‘Alanya ve Vidin - Bölgesel Perspektiften İş ve Yatırımın Güçlendirilmesi’
Haziran 2008 – Eylül 2009   €162.860,22
Ortaklar: 
                  Vidin Belediyesi, Bulgaristan, mayorvidin@vidin.net 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında gerçekleştirilen seminerler ve yatırım ticaret forumu ile Balkan 
ülkeleri (Tuna 21 Bölgesi) ve bölge arasında ticari işbirliği sağlanmıştır. Projenin 
sürdürülebilirliği açısından bir “işbirliği antlaşması” imzalanmış, “Belediye Yatırım 
Merkezi” kurulmuş ve projeye ait web sitesi hazırlanmıştır. Proje sonunda Alanya ve 
Vidin Bölgeleri arasında iş geliştirme modelleri üzerinde durularak gerek belediyeler, 
gerekse iş dünyası ve bölge halkları arasında  karşılıklı bilgi ve iyi uygulama örnekleri 
paylaşılmıştır.

Adapazarı Belediyesi

Cumhuriyet Mah. Kolağası Sok. 
No:3 54100 Adapazarı - Sakarya

Rıdvan Özüm

(264) 277 54 65 /123

abproje@adapazari.bel.tr

www.adapazari.bel.tr
www.adapazari-csdproject.net

‘Adapazarı Bölgesinde Çevre Bilincinin Artırılması’
Haziran 2008 – Ekim 2009    €169.799,56
Ortaklar:         
                 Shumen Belediyesi, Bulgaristan, www.shumen.bg
Sonuç(lar):
Adapazarı’nda AB ve projeleri konusunda bir farkındalık oluşturulmuştur. Proje 
ile belediye personeli, yerel kuruluşlar ve bölge halkı yapılan yuvarlak masa 
toplantıları ve seminerler ile  çevre konuları ve özellikle evsel katı atık konusunda 
bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmiştir. Yapılan karşılıklı çalışma ziyaretlerinde ise 
Bulgaristan, Shumen Belediyesi ile Adapazarı arasında deneyimler paylaşılmış ve 
iyi uygulama örnekleri tespit edilmiştir.

Akdeniz Belediyeler Birliği

Antalya

akdenizbelediyelerbirligi@
hotmail.com

www.bfbproject.akdenizbelbir.
com/duyuru1.htm

‘Belediyeciliğe Farklı Bir Yaklaşım: Stratejik Bakış’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €105.062,23    
Ortaklar: 
                  Litvanya Yerel Belediyeler Birliği,  arunas.grazulis@lsa.lt 
                  Kepez Belediyesi, Türkiye, deniz_tolga@yahoo.com.tr 
Sonuç(lar):
Proje pilot belediyelere ve bölgedeki yerel otoritelere AB standartlarında bir vizyon 
kazandırma, strateji ve politikalar geliştirmek suretiyle yapılacak olan yeni projelere 
ve çalışmalara referans olmuştur. Kontak Kurma Semineri aracılığıyla AKBB’ye üye 
belediyeler ve AB’ye üye belediyeler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını 
sağlamak, olası ortaklıkları desteklemek ve AB fon olanaklarından etkin yararlanmayı 
sağlamak ile mümkün olmuştur. Ayrıca, nihai faydalanıcıların kurumsal kapasitelerinin 
artması, uluslararası ortaklıkların kurulması, kardeş kent uygulamasının 
yaygınlaştırılması ve uluslararası etkin bir iletişim ağının oluşturulması, AB hibe 
çağrılarına gerek yereldeki STK’lar ve kamu kuruluşları, gerekse kardeş belediyeler 
ortaklığı ile başvuruda bulunulması, projenin gerçekleşen sonuçları arasındadır.
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Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı 
Birliği

Azaklar Sok., Güneş Apt. Kat: 2 Daire No: 7, 
Şekerhane, Alanya – Antalya 

İlyas Şirin

(242) 514 32 32

info@altab.gov.tr

www.wastelearn.net

‘Küçük-Orta Ölçekli Belediyeler için Sürdürülebilir Katı Atık 
Yönetimi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €223.802,72
Ortaklar: 
                 Esbjberg Belediyesi, Danimarka, jkp@southdenmark.be 
                 Kozani Belediyeler Birliği, Yunanistan, tedk@lga.gr 
Sonuç(lar):
Atık yönetimi konusunda bilgilenme, bilinçlendirme ve iyi 
uygulama örneklerinin görülmesi konularını içeren bu proje ile 
bölgede hedef gruplara yönelik eğitim ve bilinçlendirme semineri 
düzenlenmiş, karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve 
broşür, poster gibi görünürlük malzemeleri ve medya araçları ile 
bölge belediyelerinin bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.  

Antalya Büyükşehir Belediyesi

AB İlişkileri Şube Müdürlüğü 
Atatürk Cad. Karaalioğlu Parkı İçi 
07100 Antalya

Fazilet Kutluay

(242) 249 52 26

uluslararasiiliskiler@antalya.bel.tr 

www.antalya.bel.tr

‘Gelecekte Türkiye ve İsveç’te Sürdürülebilir Eğitim’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €224.622,96
Ortaklar: 
                 Malmö Belediyesi, Çevre Departmanı, İsveç, 
                 asa.hellstrom@malmo.se  
                 Muğla Belediyesi, Türkiye, muglabelediyesi@superonline.com  
                 Tarsus Belediyesi, Türkiye, fevziyekokdil@windowslive.com 
Sonuç(lar):
İsveç-Malmö Belediyesi ile işbirliği halinde enerji kullanımı ve çevre 
kirliliği üzerine eğitimler düzenlenerek, iklim değişikliği konusunda 
bölgesel düzeyde ve kurumsal çerçevede farkındalığın arttırılması 
sağlanmıştır. Bu amaçla güneş ve rüzgar ağırlıklı modellerle eğitim yerleri 
oluşturularak öğrencilere ve yerel halka bilgilendirme yapılmıştır.

Armutlu Belediyesi

Yalova

Ruziye Tali

 (226) 531 42 05

ruziyetali@yahoo.com

www.ekoturizm.com

‘Ekoturizmde Armutlu - AB Diyalogu’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €196.602,39
Ortaklar:
                 Madjarovo Belediyesi, Bulgaristan, madjarovo@abv.bg 
                 Termal Belediyesi, Türkiye, termalof@yahoo.com 
                 Çınarcık Belediyesi, Türkiye, halklailiskiler@cinarcik.bel.tr 
Sonuç(lar):
Ekoturizm odaklı bu projede örnek tesis ve çevre düzenlemesi yapılmış, oluşturulan 
web sitesi, tanıtım kitapçıkları ve tanıtım CDsi ile iletişim boyutu geliştirilmiş ve 
yörenin sürdürülebilir turizmine katkı sağlanmıştır. Proje ortağı ile kurulan diyalog 
çerçevesinde her iki halk (Türk-Bulgar) arasında kültürel etkileşim imkanları 
artmıştır. Bu örnek ile bölgede benzer çalışmaların başlaması da ayrıca mümkün 
olmuştur.
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Babaeski Belediye Başkanlığı

Hacı Hasan Mah. Fatih Cad. 
Babaeski – Kırklareli 

Fatih Erdem

(288) 512 41 21

info@babaeski-bld.gov.tr 

www.babaeski-csdproject.net

‘Belediye Hizmetleri ve Avrupa Birliği Katılım Sürecine Babaeski Belediyesi’nde 
Kapasite Oluşturulması’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €100.286,82
Ortaklar: 
                  Harmanlı Belediye Başkanlığı-Bulgaristan www.harmanli.bg
Sonuç(lar):
Belediye çalışanlarına yönelik, uzmanlar tarafından Avrupa Birliği belediyecilik 
anlayışı, stratejik plan konusunda eğitimler verilmiş, araştırma çalışmaları 
yapılmış, Harmanlı’ya yapılan uygulama ziyaretleri ile belediye kurumsal 
kapasitesi gelişmiştir. AB hakkında yapılan 15 adet radyo programı ile katılım 
sürecinde bölge halkına geniş düzeyde bilgiler verilmiştir.

Arpaçbahşiş Belediye Başkanlığı 

Tepecik Mah. Silifke Cad. No:1 
Erdemli – Mersin

Musa Demir

(324) 545 50 50

Mehmet Taşpınar

arpacbahsis@arpacbahsis.bel.tr

www.arpacbahsis.bel.tr/proje/

‘Yaşanabilir Bir Çevre için Ortak Akıl’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €213.554,06
Ortaklar: 
                  Odabaşı Belediye Başkanlığı, Türkiye, odabasbld@ttnet.net.tr 
                  Yeşilköy Belediye Başkanlığı, Türkiye, yesilkoybelediyesi@ttnet.net.tr
                  Charlottenburg-Wilmersdorf  Belediyesi, Berlin - Almanya,                       
                  www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
Sonuç(lar):
Bu proje ile AB çevre politikaları ve sistemleri kapsamında el kitabı ve afiş gibi 
bazı görünürlük materyalleri hazırlanmış, çevre koruma konusunda ortak bir 
veri tabanı oluşturulmuş ve ilgililerin eğitime katılmasıyla Belediye, STK ve özel 
sektör arasında bir işbirliği ağı oluşturulması sağlanmıştır. Yerel halkın çevre 
konusunda bilinçlendirilmesi de hazırlanan iletişim malzemeleri ile mümkün 
olmuştur.

Artvin Belediyesi

Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. 
Aksakaloğlu İşhanı No:3 Artvin

Ebru Eda Özvar

(466) 212 37 11

bel.eda@hotmail.com

www.artvinenvironment.org

‘Gönüllü Çevre Koruma Programları Geliştirilmesi’
Haziran 2008 – Ağustos 2009   €132.217,99
Ortaklar: 
                 Umbria İtalyan Yerel Belediyeler Birliği,  info@anci.umbria.it 
                 Kea Belediyesi, Yunanistan, kea@kea.gr 
                 Ardanuç Belediyesi, Türkiye, ard_belediye@ttnet.tr 
                 Murgul Belediyesi, Türkiye, erold-@hotmail.com
Sonuç(lar):
Proje kapsamında 2 adet çevre koruma eğitimi gerçekleştirilmiş ve ortak 
belediyelerden toplam 20 kişi katılmıştır. Yunanistan’da düzenlenen bir çalıştay 
ile çevre koruma ve şehir altyapı sistemleri detaylı olarak incelenmiştir. İtalya’ya 
düzenlenen çalıştay ve çalışma ziyaretleri ile çevre koruma konusunda yeni uygulama 
ve yöntemlerle tanışma imkanı olmuştur. Kananlizasyon, su arıtma, çöp arıtma-
ayrıştırma gibi sistemler detaylı olarak incelenmiş ve Artvin için en faydalı ve uygun 
sistemler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.
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Balçova Belediyesi

Cengiz Topel Sok. 
No:1 Balçova – İzmir

İlknur Arslan

(232) 455 21 07

ilknurarslan@gmail.
com 

www.balcovastdp.net 

‘Balçova’da Sürdürelebilir İyi Yönetişimin Geliştirilmesi’
Haziran 2008 – Haziran 2009   €98.089,04
Ortaklar: 
                 Rion Belediyesi, Yunanistan, dhmrioy@otenet.gr 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında Rion Belediyesi ile Balçova Belediyesi arasında çok sıcak ve kalıcı bir diyalog 
başlatılmıştır. Bu diyaloğun perçinlenmesi için Kardeş Kent Sözleşmesi imzalanmıştır. Önemli 
çıktılardan biri de AB politikalarına uyumlu, geniş tabanlı, katılıma dayalı, toplumsal uzlaşma 
sağlayıcı, yönetişim mekanizmaları olan Balçova Kent Konseyi ve Kadın ve Gençlik Meclisleridir. Bu 
mekanizmaların oluşturulması etkin, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının gelişmesine, 
kent ortaklarının yerel yönetimlerde daha aktif yer almalarına, sivil toplum dinamiklerinin, 
etkinliğinin artırılmasına ve yerel demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Projede ayrıca 
kent ortaklarının buluşma ve birlikte iş yapma yeri olarak iş görecek Yönetişim Destek Merkezi’de 
oluşturulmuştur. Bu merkez özellikle STKların, kadın ve gençlik meclisinin bir araya gelerek ortak 
projeler üretmesini sağlamaktadır.

Bucak Belediyesi

Bucak – Burdur

Ahmet Kurunç

(505) 820 35 33

akurunc@gmail.com 

www.bucakabprojesi.net/ 

‘Bucak-Burdur ve Krotoszyn-Polonya Arasında İşbirliği ve Kardeşlik Köprüsü’
Haziran 2008 – Ağustos 2009   €212.609,50
Ortaklar: 
                 Miasto I Gmına Krotoszyn, Polonya, kancmt@o2.pl 
                 Burdur Belediyeler Birliği, Türkiye, belediye@burdur-bld.gov.tr 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında Bucak ve Krotoszyn Belediyeleri arasında işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. İki kardeş şehir arasındaki işbirliğini organize etmek üzere 
Krotoszyn’de “Bosfor Polonya-Türkiye İşbirliği Kurumu” kurulmuş ve ilk kez “Türk 
Günü” organize edilerek değişik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapılmıştır. 
İşadamları ticari işbirliğini karşılıklı olarak geliştirme kararı almış ve Türkiye’nin 
Varşova Büyükelçiliği ve Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği arası işbirliği geliştirilmiştir. 
Değişik konularda düzenlenen 10 konferansa toplam 1762 kişi katılmıştır. 

Besni Belediyesi

Yeni Besni Mahallesi Atatürk Cad. No:12 
Besni – Adıyaman

Halit Arslan

(416) 318 10 09

halitarslan@hotmail.com 

www.besniproject.net

‘Bütün Emek Sorunsuz Nesil İçin’
Haziran 2008 – Haziran 2009   €227.620,03
Ortaklar: 
                 İtalya-Comune di Sestri Levante 
Sonuç(lar):
Belediyedeki üst düzey yönetici ve çalışanlara hizmet içi eğitim 
verilerek yeni bir yönetim anlayışı kazandırılmış ve çalışma 
ziyaretleri ile gerek belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi, 
gerekse atık yönetimi konularında bilgi alışvverişi sağlanmıştır. 
Geri dönüştürülebilir atıklar için broşür, büyük ve orta boy afiş 
gibi görünürlük malzemeleri hazırlanıp asılmış, atık poşetleri 
dağıtılmış ve 30 adet konteynır alınmıştır. Bu sayede haftalık 5 
ton ayrışmış atık toplanmıştır.
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Çekerek Belediyesi

Çekerek – Yozgat

Nurettin Ayaz

(354) 468 10 33

nayaz@gop.edu.tr 

www.cekerekab.net

‘Çekerek-Aydıncık-Kadışehri Bölgesinde Proje Geliştirme Projesi’
Haziran 2008 – Ağustos 2009  €151.886,50
Ortaklar: 
                 Roermond Belediyesi, Hollanda, pesch.f@roermond.nl 
                 Kazankaya Belediyesi, Türkiye, kazankayabelediyesi@mynet.com 
                 Halıköy Belediyesi, Türkiye, halikoy@gmail.com 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında bölgede bulunan belediyeler arasında turizm ve çevre 
konulannda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış, turizm tanıtma 
merkezi açılması ve belediyeler arası işbirligi oluşturma yolunda adımlar atılmış, 
bölgenin kültürel, tarihi ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması yolunda 
çalışmalar yapılmış ve tanıtım kitabı ve CDsi yayınlanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Acemler Buski Tesisleri A Blok Kat:4 16190  
Osmangazi – Bursa 

Mihnet Tekinay

(224) 234 40 00

mihnet.tekinay@bursa.bel.tr

www.bursa.bel.tr/bursab

‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ev Atık Yönetimi Projesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €140.357,40
Ortaklar: 
                  Torino Belediyesi, İtalya,   lorenzo.pessotto@comune.torino.it
Sonuç(lar):
Projenin İtalyan ortağı Torino Belediyesi’nin ev atık yönetimi uygulamaları 
incelenmiş, düzenlenen seminer, çalıştay ve konferanslarla Bursa’da 
çevre ve atık yönetimi konularında görevli personelin bilgi ve 
farkındalıklarının arttırılarak sürdürülebilir bir ev atık yönetim planı 
oluşturulmuştur.

Bursa Gölyazı Belediyesi

Merkez Mah. Gölyazı 
Belediyesi Nilüfer 
Bursa 

Sevgi Mutlu

(224) 485 50 36

sevgimutlu80@gmail.com

‘Göl, Kültür, Balıkçılık ve Kuş Gözlemciliği Turizminde AB Modeli’
Haziran 2008 – Eylül 2009   €236.259,59
Ortaklar: 
                 Balatonfüred Belediyesi, Macaristan, pal.kiszely@gmail.com 
                 Rafina Belediyesi, Yunanistan, grafeio_dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr 
Sonuç(lar):
Gölyazı belediye çalışanları, meclis üyeleri, muhtarlar, girişimciler, balıkçılar ve 
öğrencilere ana başlıkları AB, turizm ve çevre olmak üzere ev pansiyonculuğu, 
göl turizmi, turizm faaliyetleri, balıkçılık, su kaynaklan, çevre koruma, 
gjrişimcilik gibi konularda eğitim ve seminerler verilerek, hedef kitlenin bilgi ve 
bilinç düzeyi arrtırılımıştır. Girişimcilik ve ev pansiyonculuğu konusunda eğitim 
alan kadınlar iş bulma/kurma konusunda Beypazarı örneğini inceleme ziyareti 
gerçekleştirmişlerdir. Proje kapsamında belediyeler arasında teknik ve kültürel 
işbirlikleri, sağlanarak belediyenin kurumsal kapasitesi arttırılmıştır. 

    52CSD



Çine Belediyesi

Çine  - Aydın

Ayşegül Aslan

(256) 711 77 07

danbartu88@hotmail.com 

www.cineproject.eu

‘Dünyamız için Çine’den Adımlar’
Ağustos 2008 – Kasım 2009   €179.107,68    
Ortaklar: 
                 Tapolca Belediyesi, Macaristan, paratics.tamas@tapolca.hu 
Sonuç(lar):
Proje ile su ve atık yönetimi konusunda 355 kişilik hedef gruplara verilen 
eğitimler sonucunda yaratılan bilinç ve farkındalık yapılan anketlere, 2008-
2009 su tüketim oranındaki %14’lük azalmaya ve atıkların ayrı toplanması 
konusunda pilot mahalle uygulamasına gidilmesine olumlu olarak 
yansımıştır.

Durağan Belediye Başkanlığı

Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. 
No.117 Durağan – Sinop 

İpek Kovancı

(368) 416 10 09

kovanciipek@yahoo.com 

www.organikkentleredogru.org

‘Bir Türk Yunan İşbirliği: Organik Kentlere Doğru’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €162.843,45
Ortaklar: 
                 Epanomis Belediyesi, Yunanistan, tzekos_theo@yahoo.gr 
                 Saraydüzü Belediyesi, Türkiye, sarayduzubelediyesi@mynet.com 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında proje ortakları olan Türk ve Yunan Belediyeleri arasında çeşitli 
alanlarda uluslararası işbirligi fırsatları geliştirlmiştir. Yerel Kalkınma, Tarımsal 
Kalkınma, Tarımsal Sanayi, Sürdürülebilir Tanm ve Ekolojik Tanm konulannda 
eğitimler, seminerler ve paneller yoluyla tarım alanında çevreye ve insan 
sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerinin kullanılmasını öngören 
ekolojik tarım yöntemlerinin öğrenilmesi ve bu konuda deneyim ve bilgi paylaşımı 
mümkün olmuştur.

Denizli Belediyesi 

Etüd Proje Müdürlüğü
İncilipınar Mah. 380 Sok. No:11 
Denizli

Pınar Gülmez Ağırbaş

(541) 672 70 13

csd.01.17@gmail.com

www.municipalsupport.net

‘Belediyelere Belediye Desteği’
Mayıs 2008 – Kasım 2009    €184.265,77 
Ortaklar: 
                  Honaz Belediyesi, Türkiye, necipayar@hotmail.com                 
                  Viborg Belediyesi, Danimarka, fm@viborg.dk                 
                  Cenavoda Belediyesi, Romanya, 
                  primeria@primaria- cernavoda.ro
Sonuç(lar):
Proje ortağı belediyeler arasında birçok ortak çalışma konusu 
tespit edilmiş, su yönetimi hizmetleri geliştirilmiş proje sonunda 
da Denizli-Viborg Belediyeleri arasındaki işbirliğinin devamı 
yönünde fikir birliği yapılmıştır. Partnerler arası diyalog politik, 
kültürel ve ekonomik gelişmelere ışık tutmaktadır. Projede 
öğrenme, işbirliği, diyalog ve fikir birliği ön plandadır.
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Ilıca Belediyesi

07600 Manavgat – Antalya 

Derya Karaman

(242) 747 60 20

ilicaimar@ttnet.net.tr 

‘AB Standartlarında Belediyecilik Hedefli Ortak Girişimler’
Haziran 2008 – Ağustos 2009   €208.317,23
Ortaklar: 
                 Strumica Belediyesi,  Makedonya, zakigorgiev@yahoo.com 
                 Balatonfüred Belediyesi, Macaristan, muvelodes@balatonfüred.com 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında belediye çalışanları, bölge yatırımcıları, girişimcileri gibi gruplarda 
oluşan hedef gruba Sosyal Hizmetler, Turizm ve Tanıtım, Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi 
konularında eğitim ve seminerler verilmiş ve bilgi ve bilinç düzeyleri arttırılmıştır. Belediyeler 
arasında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile belediye hizmetleri, turizm startejileri gibi 
konularda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Belediye sınırları içinde 1 turizm tesisi faaliyete 
geçerken, girişimcilik ve fırsat eşitliği seminerleri sonunda en az 10 kadın girişimci kendi 
işini kurmuştur.

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi

İncilipınar Mah. 3. Cadde No:4 
27090 Şehitkamil – Gaziantep 

Ahmet Ertürk

(342) 230 61 22

ahmeterturk@gaziantep-bld.
gov.tr 

www.gaziantepkarlstad.org
www.gaziantep-karlstad.eu

‘Gaziantep ve Karlstad Belediyeleri Arasında Diyalogun Artması ve İşbirliğinin 
Kurulması’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €158.839,86
Ortaklar: 
                 Stadsbyggnadsförvaltningen,Karlstads Belediyesi, İsveç, 
                 Magnus Persson  0046 706 31 15 67  magnus.persson@karlstad.se
Sonuç(lar):
Proje ile her iki belediye arasında sosyal diyalog ve teknik işbirliği gelişmiş, 
kent planlama ve kentsel yapılı çevredeki değişikliklere ilişkin yeni yaklaşım 
ve politikalar oluşturulmuş, Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanmış ve kent 
planlama sürecinde, kent halkı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda bilinç 
arttırma çalışmaları yapılmıştır. Proje sonunda her iki kent için kentlerin tarihi, 
kültürel ve turistik zenginliklerini içeren Tanıtım Rehberleri hazırlanmış ve bu 
şekilde kent halkları arasında farkındalık arttırılımıştır.

Gökçeada Belediyesi

Fevzi Çakmak Cad. No:1 
Gökçeada – Çanakkale

Ebru Anse

(286) 887 30 52

ebruanse@gokceada.bel.tr

www.gokceadam.eu

‘Organik Yaşamı Ada’da Öğrenmek’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €143.775,90
Ortaklar: 
                 Mandas Belediyesi, İtalya, comune.mandas@tiscali.it 
Sonuç(lar):
Bölgedeki tarım ve turizm işletmecisi olan potansiyel tarım turizmi 
girişimcilerine, organik tarıma dayalı turizme (agroturizm) dayalı yatırımların 
yapılması konusunda eğitim verilmiş ve İtalya’nın Sardunya Adası’ndaki 
uygulamalar karşılıklı ziyaretlerle aktarılarak, Gökçeada’nın bu alanda 
önder olması sağlanmıştır. Gökçeada Tarım Turizmi Strateji Raporu İtalyan 
uzmanların katkılarıyla hazırlanarak önümüzdeki 5 yıl içinde Gökçeada’da 
tarım turizmi yoluyla sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması için 
uygulanması gereken stratejiler belirlenmiştir.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 

İştirakler Daire Başkanlığı
Mahir İz Cad. No:17/A 
Üsküdar – İstanbul 

Hasan Özçelik

(212) 312 64 40

hasan.ozcelik@ibb.gov.tr

www.istshare.com/tr

‘AB ve Türkiye’de Belediyeler ve Belediye Şirketleri ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €205.600,50
Ortaklar: 
                 Odense Belediyesi, Danimarka, hgs@odense.dk 
Sonuç(lar):
Projede İBB ve şirketlerinin, AB uyum sürecinde eksikliklerinin tespit edilmesi ve uyum kapasitesinin 
artırılması, yerel yönetimler ve iştirakleri ile ilgili AB ülkelerindeki ve Türkiye’deki deneyimlerin 
paylaşılarak, rekabet hukuku, özelleştirme, şeffaflık, kamu ihaleleri ve idari -mali denetim alanlarında, 
kalitenin artırılması ve tatbikine yönelik stratejiler geliştirilmiştir. Türkiye’deki belediye iştiraklerini 
bir ‘birlik’ çatısı altında toplamak üzere ‘Türkiye Belediye İştirakleri Birliği’nin’ tüzük çalışması 
yapılmıştır. 5 adet tarama çalıştayı, Paris, Odense ve Viyana kentlerinde 3 çalışma ziyareti ve Brüksel’de 
‘ağ kurma’ toplantısı gerçekleştirilmiştir. Odense Belediyesi ve İBB’nin iştirak şirketlerinden İSPARK 
A.Ş, 9 ülkeden 10 şehir ile, Interreg 4C programından destekle ELBA - European Wide Regional and 
Local Bicycle Academy- projesinde ortak olarak yer almıştır. 22 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilecek 
uluslararası sempozyumun ardından, ‘Türkiye Belediye İştirakleri Birliği’ kurulmuş olacaktır.

Kalecik Belediyesi

Kalecik – Ankara

Kamil Benli

(312) 857 10 17

kamilbenli@hotmail.
com 

‘Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kalecik Karası Üzümlerinin Geliştirilmesi Projesi’
Haziran 2008 – Eylül 2009   €144.200,00
Ortaklar:
                 Venedik Belediyesi, İtalya, international.relations@comune.venezia.it 
                 Lisbon Belesiyesi, Portekiz, ana.costa@cm-lisboa.pt 
                 Leeds Belediyesi, İngiltere, adrian.strain@leeds.gov.tr 
Sonuç(lar):
Ankara-Kalecik Belediyesi ile Leeds, Lizbon, Venedik Belediyeleri arasında diyaloğun geliştirilmesi 
ve uzun dönem sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması hedeflenen projede mevcut durum 
değerlendirmeleri başlığı altında alan konumu, coğrafi yapı, fiziksel çevre, çevresel kaynaklar, 
mevcut kentsel alan kullanımı, kentsel ulaşım-teknik altyapı, sosyo-kültürel yapı, ekonomik yapı 
çalışmalarına ilişkin veriler elde edilerek analiz yapılmıştır. Mevcut durum ve analiz sonuçları 
yabancı ortaklar ile paylaşılmış ve karşılıklı çalışma ziyaretlerinde Leeds Belediyesi ile ortak festival 
düzenlenmesinin planlanması, Lisbon belediyesi ile iki şehir arasında yatırım ve bağcılık alanında 
karşılıklı işbirliği çalışmaları, Venedik Belediyesi’nin yatırımcıların karşılıklı ziyaretlerle işbirliğine 
yönlendirilmesi gibi somut adımlardır.

Kadıköy Belediyesi

Fahrettin Kerim Gökay Cad. 
Hasanpaşa Kadıköy – İstanbul

Engin Baran

(216) 348 76 71 

engin _baran@hotmail.com

‘Elektrikli Elektronik Ekipman Atıkların Yönetimi Projesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009  €163.509,91
Ortaklar:
                  Torsby Belediyesi, Çevre ve İnşaat Departmanı
                  İsveç,  torbjorn.almroth@torsby.se 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında Elektrik Elektronik Ekipman Atölyesi kurulmuş, 5 eğitim ve 7 seminer 
düzenlenmiş, 2 çalışma ziyareti ve 45 adet ağ oluşturma toplantısı yapılmıştır. Bunların 
sonucunda 1500’e yakın kişiye ulaşılmış, Ağustos 2009 tarihi itibarı ile yaklaşık 4715 
bilgisayar ekipmanı toplanarak işleme tabi tutulmuş ve bunlardan 200 civarında bilgisayar 
tekrar kullanıma sokularak hibe edilmiştir. Kalan atıkların geri dönüştürülebilir olanları geri 
dönüşüme tabi tutularak, tehlikeli madde kapsamına giren atıklar ilgili lisanslı kuruluşlarca 
bertaraf  edilmek üzere depolanmıştır.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Oramiral Salim Dervişoğlu cad. 
Fuar Yanı-Kocaeli

www.kocaeli.bel.tr

Şeref Üzümcü

(262) 318 16 43
(535) 216 06 30

serefuzumcu@hotmail.com

‘Çevreyi Seviyorum, Kaynağında Araştırıyorum’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €122.598,00    
Ortaklar: 
                 Körfez Belediyesi, Türkiye, bilgi@korfez.bel.tr 
                 Die Stadtreiniger Kassel, Almanya, o.duygu@stadtreiniger.de 
                 TEMA Vakfı (Kocaeli Temsilciliği)-iştirakçi ortak
Sonuç(lar):
Proje kapsamında 3 seminer ve 3 adet bilgilendirme faaliyeti 
gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan 6000 broşür, 5000 kalem, 5000 CD ve 91560 
adet poşet ve sitelere yerleştirilen 70 adet konteyner ile bölge halkının 
bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Proje süresince yapılan ayrıştırma faaliyeti 
alışkanlığa dönüştürülerek projenin sürdürülebilirliği sağlanmış olup, 
uygulama farklı bölgelere örnek teşkil etmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 
Kocasinan – Kayseri

Mustafa Kızılkan

(352) 320 18 25

mmetinkizilkan@hotmail.com 

www.kayseriitfaiyeprojesi.com/ 

‘Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda’
Haziran 2008 – Eylül 2009   €187.807,80
Ortaklar: 
                  Duisburg Belediyesi İtfaiye Departmanı                                      
                  Almanya, feuerwehr@stadt-duisburg.de 
                  Ürgüp Belediyesi, Türkiye, mseymen@urgup.bel.tr 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında 8 dezavantajlı bölgede toplam 10 ilköğretim okulunda 
eğitimler düzenlenerek toplamda 2.500 katılımcıya yangın güvenliği 
eğitimleri verilmiştir. Proje ortaklarında görevli 48 itfaiye personelinin 
karşılıklı teknik ziyareti gerçekleştirilerek itfaiye teşkilatları arasında 
bilgi ve deneyim transferi sağlanmış ve iyi uygulama örnekleri 
değerlendirilmiştir.

Kırşehir Belediye 
Başkanlığı

Ahi Evran Mah. Mehmet 
Ali Yapıcı Bulvarı Kırşehir

Yaşar Sulu

(386) 213 10 23
(505) 566 17 93

info@kirsehir.bel.tr 

www.kirsehir.bel.tr

‘Sürdürülebilir Turizm Stratejisinde Kırşehir ve Bydgoszcz Kardeşliği’
Haziran 2008 – Temmuz 2009   €187.346,30
Ortaklar: 
                 Bydgoszcz Belediyesi, Polonya, i.gorska@um.bydgoszcz.pl 
Sonuç(lar):
Proje ile Kırşehir ve Bydgoszcz kentleri belgeseli ve tanıtım katoloğu Türkçe, 
İngilizce ve Lehçe olarak 3 dilde hazırlanmış ve 2000 adet çoğaltılmıştır. 
Kırşehir ve Bydgoszcz Kentleri Belgeseli 4 kanalda yayınlatılmıştır. Kırşehir 
Belediyesi’ni temsilen 15 kişilik bir heyet 5 gün süreli Bydgoszcz Belediyesi; 
Bydgoszcz Belediyesi’ni temsilen 10 kişilik bir heyet 5 gün süreli Kırşehir 
Belediyesi; projenin 6 ekip üyesi ise 7 gün süreli Bydgoszcz çalışma ziyaretinde 
bulunmuştur. Projeye ait bir web sitesi hazırlanmıştır.
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Kula Belediyesi

Yunus Emre Cad. 
Kula – Manisa

Yılmaz Savaşçın

(532) 630 60 39

www.geoparkula.org

‘Katakekaumene-Yanık Ülke’
Haziran 2008 – Ağustos 2009   €103.040,61
Ortaklar: 
                 Salihli Belediyesi, Türkiye, info@salihli.bel.tr 
                 Eressos-Antissa Belediyesi, Yunanistan, lesvospf@otenet.gr 
                 Stadt Lorsch, Almanya, r.diehl@geo-naturpark.de
Sonuç(lar):
Projede Kula ve Salihli çevresinde bulunan, Türkiye’nin ilk jeoparkı olarak değerlendirilen 
bölgenin geliştirilmesi için öngörülen seminer ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş, anket 
çalışması yapılmıştır. Bölgedeki turistik potansiyel üzerine bir kitapçık ve turistik 
noktaları gösteren turistlere yönelik el haritası hazırlanmış ve  İngilizce, Almanca 
ve Yunanca olmak üzere üç dilde 2500’er adet çoğaltılmıştır. İlçelerdeki temel 
turistik noktalara giden yollar üzerine yönlendirici tabela konulmuştur. Jeopark alanı 
içindeki tüm yerel idareler arasında konuya sıcak yaklaşım ve eşgüdüm sağlanmıştır. 
AB üyesi ortaklar ile yeni projeler için işbirliği ve hazırlık çalışmaları sürmektedir.

Mucur Belediyesi

Mucur – Kırşehir 

Kudret Saylam

(386) 812 40 07

mucurbelediyesi@mynet.com 
saylam@ahievran.edu.tr

www.mucurbelediyesiabprojeleri.
com 

‘Çevre Koruma Bilincinin Oluşması’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €262.417,50
Ortaklar: 
                Grieskirchen Belediyesi, Avusturya, rathaus@grieskirchen.at 
Sonuç(lar):
Mucur Belediyesi ile Grieskirchen Belediyesi arasında diyalog kurulmuş ve proje 
sayesinde yerel yöneticilerin iyi ve örnek uygulamaları yerinde görmeleri mümkün 
olmuştur. Ayrıca, düzenlenen seminerlerle bölge halkının çevreye yönelik 
duyarlılıkları artmıştır. Ağaçlandırma çalışması yapılarak ve çöp konteynerleri 
alınarak çevre korumaya ilişkin faaliyetlerde bulunulmuştur. Kırtasiye 
malzemeleri ve sırt çantası dağıtılarak öğrencilerin konuya dikkatleri çekilmiştir.

Meram Belediyesi

Nalçacı Cad. Büyükşehir 
Belediye Sarayı Kat:1 Selçuklu 
Konya

Recep Kula

(332) 235 46 31

belediye@meram.bel.tr 

‘Ambalaj Atıkların Ayrışımlı Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi’
Haziran 2008 – Haziran 2009   €98.397,20
Ortaklar: 
                  Rabat (Gazo) Yerel Meclisi, Malta, robert.tabone@gov.mt 
Sonuç(lar):
Projede Meram Belediyesi ve ortak Gozo Beldiyesi ile işbirliginde ambalaj 
atıklarının ayrışımlı toplanması ve geri dönüşüm konusunda belediyeler 
arasında stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi mümkün olmuştur. 
Belediye hizmetleri kapsamında, Türk-AB diyaloğunun geIiştirilmesi konulu 
seminer ve öğrenciler ve ev hanımları gibi grupları yaklaşık 700 katılımcıyı 
kapsayan eğitimler düzenlenmiştir. Evlere dağıtılan 600 geri dönüşüm  kutusu 
ile 6 ayda 40 ton geri dönüşebilir atık toplanmıştır. Diyalog kapsamında ise 
ortakla yeni işbirliklerine adımlar atılmaktadır. Kurulan Yerel Kalkınma ve AB 
İlişkileri Koordinasyon Ofisi ile sürdürülebilirlik konusuna çözüm getirilmiştir.  
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Payas Belediyesi

Özkul Çolak Caddesi, 
Belediye İş Hanı Payas 
Hatay 

Mehmet Atilla Can

(326) 755 88 22

atilla-71@hotmail.com 

www.crosscastles.com 

Kale Turizm Ağı “Karşı-Kaleler” 
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €215.337,28
Ortaklar: 
                  Ceyhan Belediyesi  www.ceyhan.bel.tr
                  Yumurtalık Belediyesi  www.yumurtalık.bel.tr
                  Toprakkale Belediyesi  www.toprakkale.bel.tr
                  Kurtkulağı Belediyesi  www.kurtkulagı.bel.tr
                  Almanya, Schwerin Belediyesi, Katherina Lawrenz@schwerin.info
                  İtalya, Fıugi ve Anagni Belediyeleri,  Domenico BELLİ
Sonuç(lar):
Proje kapsamında Payas ve civarında bulunan tarihi doku ve kültürel zenginliğin daha aktif ve etkin şekilde 
tanıtımı ve turizm sektöründe bölgenin bilinirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve bölgeye 
kazandırılabilecek katma değerler incelenmiştir. Ayrıca, bölge sınırları içerisinde bulunan tarihi kaleleri 
anlatan bir belgesel hazırlanmıştır. Ortaklarla çalışmalar dahilinde Türkiye, Almanya ve İtalya’da toplantılar 
yapılmış ve karşılıklı bilgi paylaşımı sağlanmıştır. 

Niksar Belediyesi

Fatih Sultan Mehmet Cad. 
Niksar – Tokat

Hüseyin Şahin

(356) 527 81 51

huseyinem@mynet.com 

www.niksaryonetimplani.com 

‘Niksar Yönetim Planı Projesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €163.509,91
Ortaklar: 
                  Karlskrona Belediyesi / Kültür Departmanı, İsveç,
                  ivar.wenster@karlskrona.se 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında Niksar Belediyesi için yapılan çalışma ve analizler sonucunda 
Belediye özelinde turizm potansiyeli odaklı bir yönetim stratejisi oluşturulmuştur. 
Yapılan çalışma ziyaretleri iyi uygulama örneklerinin görülmesi hususunda 
destek olmuştur. Projenin tanıtımı için İsveç’te ve Tokat’ta basın toplantıları 
düzenlenmiş olup, 1000 broşür, 500 poster, 100 CD, 500 kitapçık ve 100 bülten 
basılmıştır. 

Osmangazi Belediye 
Başkanlığı

Yeni Hizmet Binası, Santral 
Garaj Mah. Ulubatlı Hasan 
Bulvarı No:6 Bursa

Dergah Alkan

(224) 270 70 19

osmangazi@osmangazi.bel.tr 

‘İsveç-Türk Belediyeleri Katılımcı Bütçe İşbirliği Projesi’
Haziran 2008 – Ekim 2009   €193.062,47
Ortaklar: 
                 Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı, Türkiye, kizilkayac@gmail.com 
                 Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Türkiye, 
                 serkan.gunduz@tepebasi.bel.tr 
                 Ankara Altındağ Belediye Başkanlığı, Türkiye, bgundogdu@altindag.bel.tr 
                 Umea Belediyesi, İsveç, ingemar.lilienblad@umea.se 
Sonuç(lar):
Proje ortağı olan 5 belediyede Katılımcı Bütçeleme Planı çalışmaları yapılmış, cinsiyet 
eşitliği, Türk ve İsveç yerel yönetim modelleri, belediyelerin halkla iletişim stratejisi 
ve yerel yönetimlerde şeffaflık ve katılımcılık konularında farkındalıkları arttırılmıştır. 
Yapılan çalışma ziyaretleri ile iyi uygulama örnekleri incelenmiştir. Üretilen broşür, 
poster gibi görsellerle proja paydaşlarının proje hakkında bilgilenmesi mümkün 
olmuştur.
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Sivas Belediye Başkanlığı

Atatürk Cad. 58030 Sivas

Ahmet Turan Bozpolat

(346) 211 10 10

eucoordinatingcenter@sivas.
bel.tr

www.sivas.bel.tr 

‘Oturulan Binaların Termo-Rehabilitasyonu İçin Gaz Tüketiminin İzlenmesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €235.592,60
Ortaklar:
                 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, muhammet.garip@ibb.gov.tr 
                 Atalier Parisien Durbanisme, Fransa, poul.rouet@apur.org 
Sonuç(lar):
Sivas Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Paris Belediyesi ile yürütülen 
projede, coğrafi bilgi sisteminin belediyecilik anlamında ne kadar büyük öneme 
sahip olduğunun farkına varılması ile ısı yalıtımı yapılan binalar ile ısı yalıtımı 
yapılmayan binaların arasındaki tüketilen gaz miktarının hem çevreye, hem de 
ülke ekonomisine olan zararları belirlenerek, bu konu ile ilgili halkın dikkati 
çekilerek aydınlanmaları sağlanmıştır.

Şişli Belediye Başkanlığı

Esentepe Mah. K:10 AB Merkezi No.100-
102 34394  Şişli – İstanbul 

Evren Deniz Yaylacı

(212) 274 91 11

evrenyaylaci@gmail.com  

www.sislicevreplatformu.com

Proje Tr. Adı: ‘Entegre Atık Yönetiminde Avrupa Yaklaşımı’
Haziran 2008 – Kasım 2009    €189.859,45

Ortaklar : 
                   Büyükçekmece Belediyesi
                   Arnavutköy Belediyesi
                   Landeshauptstadt Hannover, Almanya, 
                   Silvia.Hesse@hannover-stadt.de 
Sonuç(lar):
Proje ile Şişli Belediyesi ve Hannover Belediyesi işbirliğinde Şişli 
İlçesi’nde çevrenin etkin korunması ve yenilikçi atık yönetim 
sistemi uygulanması için başta gençler olmak üzere yetişkinler 
ve işletme çalışanlarına yönelik yaklaşık 50 seminer ve eğitim 
düzenlenmiş, 1 adet teknik gezi ve atık karakterizasyonu için saha 
çalışması yapılmıştır. Bu veriler kullanılarak Türkiye’de ilk kez 
Coğrafi Bilgi Sistemi destekli atık yönetim sistemi oluşturulmuştur.
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Sincan Belediye Başkanlığı

Yenikent -  Ankara

Neslihan Özgünay

(312) 436 32 08

nozgunay@gmail.com 

www.trafikteyimm.com

‘Sincan Belediyesi Çocuklar için Trafik ve Çevre Eğitim Projesi’
Haziran 2008 – Ekim 2009   €106.187,58
Ortaklar:
                 Botkrka Belediyesi, İsveç, alf.solander@botkyrka.se 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında Sincan ile Botkyrka, Stockholm Belediyeleri arasında diyalog 
ve işbirliği oluşturmak üzere çocuklar için yenilikçi bir trafik eğitim sistemi 
oluşturulması konusunda faailyetler gerçekleştirilmiştir. Yüksek kalitede ve 
şeffaflık anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerinin sunulmasına yönelik 
çalışma ziyaretleri ile karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Trafik eğitimi 
parkı oluşturulmuş ve bu tesisin kullanımına yönelik planlar hazırlanmıştır.



Toroslar Belediyesi

Mersin

Ahmet Ata

(324) 323 22 16

abprojesi@toroslar-bld.gov.tr 

www.toroslar-bld.gov.tr/
medra 

‘Medra - Mersin Toroslar Belediyesi ile Drama Belediyeler Birliği Arasında Erişilebilir 
Turizmin Geliştirilmesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €206.134,24
Ortaklar: 
                  Drama Yerel Belediyeler Birliği, Yunanistan,    
                  toumpanos@drama.gr 
Sonuç(lar):
Proje ile erişilebilir turizm ve alternatif turizm konusunda, Mersin’in turizm alanındaki 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu yolla, kent ekonomisi ve sosyal hayatına sağlayacağı 
katkılar ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda, Mersin’de 3 toplantı ve toplumu 
ve turizm alanında çalışan uzmanları bilgilendirmek amacıyla 1 seminer ve Drama’da 2 
toplantı düzenlenmiştir. Proje ortaklarının da katılımıyla yapılan sonuç değerlendirme 
toplantısı sonrasında uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. Ayrıca hazırlanan görsel 
malzemeler ile kentlerde turizm konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Belediyeler 
Birliği

Tunus Cad. N2.12 
Kavaklıdere – Ankara 

Bahar Özden

(312) 419 21 00

bozden@tbb.gov.tr 

‘İspanya ve Türkiye’deki Belediyeler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi’
Haziran 2008 – Kasım 2009   € 217.055,78
Ortaklar: 
                  İspanya Belediyeler Federasyonu,  femp@femp.es 
Sonuç(lar):
Türk ve İspanyol küçük ve orta ölçekli 10 belediye arasında sürdürülebilir işbirlikleri ve kardeş şehir 
ilişkilerinin kurulması ve TBB ile İspanya Belediyeler Birliği arasında bir işbirliği oluşturarak daha 
geniş ölçekte, kardeş şehir ilişkilerinin ve yerel yönetimlere yönelik ortak projelerin yaygınlaşmasını 
sağlamak amacıyla; bilgilendirme toplantısı, proje hazırlama eğitim semineri, uluslararası belediye 
işbirlikleri ve kardeş şehir eğitim semineri, eşleştirme konferansı, Türkiye’de pilot belediyelere yönelik 
10 bölgesel çalıştay ve İspanya’ya 2 çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 10 pilot Belediye Meclisinden 
kardeş şehir kararı alınarak, işbirliği protokolleri kapanış konferansında imzalanmıştır. Ayrıca çeşitli 
AB projeleri için ortak olarak başvuruda bulunan pilot belediyeler olmuştur.  Kardeş Şehirler Rehber 
Kitabı ve belediyelerin internet üzerinden başvuru yaparak kardeş şehir bulmalarına imkan verecek 
web sitesi hazırlanmıştır. 
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Tepebaşı Belediyesi

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad.
No:84  Eskişehir

Ali Rıza Kılabaz

(533) 529 67 18

alikilabaz@yahoo.com

www.ourcityisourhome.net/ 

‘Şehrimiz Evimizdir’
Haziran 2008 – Haziran 2009   €74.875,49 
Ortaklar: 
                 Ghent Belediyesi, Belçika, kfc@gent.be , sukran.yoruk@gent.be
                 Brasov Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Romanya, catalin@addbrasov.ro 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında 3000 öğrenciye kentlilik bilinci eğitimi verilmiş ve ilköğretim okullarından 
seçilen temsilci öğrencilerle Eskişehir’de teknik gezi yapılmıştır. Düzenlenen uluslararası 
konferans sayesinde, ortaklarla olan ilişkiler geliştirilerek bilgi paylaşımı sağlanmıştır. 
Proje, basında yapılan haber ve hazırlanan görseller sayesinde bölgede tanıtılmıştır.



Yalova İli Yerel Yönetimler Katı Atık 
Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği

Süleymanbey Mah. İstiklal Cad. No:23 
Kat:4 Yalova

Şefika Albayrak Gümüş

(226) 811 50 00-12 33

sefikaalbayrak@gmail.com

www.yakab.gov.tr/yakab/

‘Yalova için Bölgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Geliştirilmesi’
Haziran 2008 – Ağustos 2009   €126.624,16
Ortaklar: 
                 Silistre Belediyesi, Bulgaristan, nbobcheva@silistra.bg
Sonuç(lar):
Proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile iki ülkenin 
ekonomik ve kültürel farklılıkları görülmüş, evrensel bir sorun 
olan çevre konusunda toplumsal bazda yapılması gerekenlerin 
ortak olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca, projenin yazılı basında 
ve çeşitli sempozyumlarda tanıtılmasıyla projenin diğer belediye 
ve birliklere örnek olması ve görsel olarak topluma taşınması 
sağlanmıştır.

Zeytinburnu Belediyesi 

Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri 
Koordinasyon Merkezi
Merkezefendi Mah. Sabri Obenik Sok. 
No:7 Zeytinburnu – İstanbul 

Zehra Taşkesenlioğlu

(212) 582 25 43 – 413 11 20

zeykom@zeytinbunu.bel.tr 

www.zeytinburnu.bel.tr

‘Göçmenlerin Entegrasyonu için Belediyeler Arası Diyalog’
Haziran 2008 – Ekim 2009   €203.051,76
Ortaklar: 
                 Stadsbestuur Berıngen, Belçika, luc.vrijdaghs@beringen.be 
                 Bezirksamt Friedrichshain, Almanya, 
                 tanja.podubin@ba-fk.verwalt-berlin.de 
                 Bağcılar Belediyesi, Türkiye, kultur@bagcılar.brl.tr 
                 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye, 
                 info@marmara.gov.tr 
Sonuç(lar):
Proje, toplantı ve ziyaretlerle belediyeler arasında diyalog ve işbirliğinin 
gelişmesini, göçmenlerin entegrasyonu konusundaki çalışmaların ve iyi 
uygulamaların paylaşılmasını, eğitimlerle yerel kapasitenin geliştirilmesini 
sağlamıştır. Entegrasyon merkezinin kurulması ve göçmenlere yönelik 
hizmet rehberiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.

    61CSD





Meslek 
Örgütleri

P R OJ E C T

•

 

CI
VI

L

 

SOCIETY

 

DIALOGUE

 

•



Amasya Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği

Buğdaylı Mah. Zübeyde Hanım Cad. 
No:1 Merzifon – Amasya 

Seda Damla Bük

(358) 513 42 82

sedamla@gmail.com 

www.amasyadsyb.org

‘Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve Son Gelişmeler’
Temmuz 2008 – Eylül 2009   €107.696,13
Ortaklar :
                    Institut de L’Elevage, Fransa, claude.allo@inst-elevage.asso.fr 
Sonuç(lar):
Birlik üyesi olan 52 üreticiye 200 saat sığırcılık alanında eğitim verilen 
projede, sektörel ve kültürel anlamda, Türkiye-Fransa arasında gelecek 
yıllarda da sürdürülebilecek bölgesel projeler için işbirliği sağlanmıştır.  
Bölgede yapılan 3 panelden 2.sinde, proje ortağının yaptığı “CUMA (Tarım 
Aletleri Ortak Kullanım Kooperatifi)” adlı sunumdan yola çıkılarak, 
Türkiye’de ilk defa böyle bir kooperatifin kurulması yönündeki çalışmalara 
adım atılmıştır.  

Adıyaman Gazeteciler Derneği

Hastane Cad. Mahalli İdareler İş Hanı Kat:1 
No:1 Adıyaman

 Zeki Dişkaya

 (416) 216 69 99-214 16 05

Ahmet Tekin

atekin02@hotmail.com 

www.agc02.com/proje.htm

‘Basın Hizmetlerinde Haberlerin Etkililiği ve Tarafsızlığı’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €139.550,61
Ortaklar :
                   Annur Formacion Cultura, İspanya, annur@annur.org 
Sonuç(lar): 
4 adet mesleki eğitim kursu ile yerel gazetecilerin mesleki 
kapasiteleri arttırılmış, yapılan 2 adet ulusal ve 2 adet uluslararası 
seminer ve web sitesi ile basın hizmetlerine Avrupa boyutu 
kazandırılarak yerel toplumda farkındalık oluşturulmuştur. 
İspanya’ya  yapılan alan ziyareti ile uluslararası düzeyde bilgi 
paylaşımı ve karşılıklı ilişkiler geliştirilmiştir. 

Akyazı Ziraat Odası

Yahyalı Cad. No: 18 
Ticaret Borsası Alanı  
Akyazı – Sakarya

Salim Aktaş

(264) 418 31 70

salimaktas@mynet.com 

www.akyaziziraatodasi.org

‘ACVC İşbirliği ile Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €122.489,86
Ortaklar:  
                 Vesprem Ziraat Odası, Macaristan,  
                 vemak@agrarkamara.hu 
Sonuç(lar): 
Oda kapasitesini arttırma ve proje ortakları ile çiftçi eğitimi, zirai danışmanlık 
konularında deneyim paylaşımını amaçlayan taşıyan proje kapsamında, 
proje ortağı ile birlikte 1’i yurtiçi, 2’si yurtdışı olmak üzere 3 aktivite 
gerçekleştirilmiş ve bu aktiviteler  kapsamında düzenlenen 5 seminer ve 
1 uluslar arası konferans ile 1000’in üzerinde kişiye doğrudan ulaşılmıştır. 
Yurtdışı aktiviteleri sırasında proje ortağı ile imzalanan protokol, ortaklığı 
proje sonrasına taşımış ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamıştır. 
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği

Fabrikalar Mah. Hasan Tahsin 
Cad. No:33 Antalya

Mustafa Ünver Kozanlı

(505) 274 49 40

kozanli_unver@hotmail.com 

www.aesobproje.com

‘Kuaförlük ve Kişisel Bakım Sektöründe Kalitenin Arttırılması’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €186.573,76
Ortaklar : 
                  Bulgaristan Ulusal Kuaförler Derneği 
                  gshopov@kapanov.net
                  Antalya Kuaförler ve Manikürcüler  Odası, Türkiye,  
                  info@antalyakuaforlerodasi.com 
                  Antalya Berberler Odası, Türkiye
                  info@antalyaberberlerodasi.com 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında kuaförlük ve kişisel bakım sektörü mensuplarına mesleki eğitim 
verilmiş ve  Bulgaristan’a eğitim gezisi düzenlenmiştir. Uluslararası konferans ve seminer 
düzenlenmiş, Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Saç ve Güzellik Yarışmasına 
katılınmış, ve sektörde kalitenin arttırılması sağlanmıştır. Antalya Mesleki Eğitim 
Merkezine Kuaförlük ve Cilt Bakımı atölyeleri kazandırılmıştır.1000 adet Mesleki Eğitim El 
Kitabı bastırılmıştır.

Bornova Oto Tamircileri 
ve Sanatkarları Odası 
Başkanlığı (BOTSO)

411 Sk.No.49 3.Sanayi 
Sitesi 
Bornova - İzmir

Halil Tamer

(232) 462 43 17

botso_arge01@hotmail.com 

www.botso.org.tr

“Meslek Odalarının Kapasitelerinin Arttırılarak AB Odaları ile İşbirliğinin Geliştirilmesi”Projesi
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €143.826,00
Ortaklar : 
                  Almanya Münster Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HWK MÜNSTER) 
                  schat.mustafa@hwk-muenster.de 
                  İzmir Kaloriferciler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası (İKSTO)                                                    
                  İksto.org.tr  berna_saraci@hotmail.com
Sonuç(lar) :
İlgili odaların mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan bu proje ile, Avrupa Birliği’ni 
benimseme, Avrupalı gibi düşünme ve yaşama olgusunun güçlenmesine katkı sağlamıştır. Önceden İl 
Milli Eğitim, Ege Üniversitesi ve Polaris/Stargaz Firması ile imzalanmış 3 adet ve proje sırasında Dokuz 
Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu ve Bayraklı Kaymakamlığı ile imzalanan toplam 5 adet 
protokola uygun olarak proje paralelinde işlerlik kazandırılmış ve projenin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 
Proje kapsamında, 907 kursiyere 55 adet eğitim verilmiş, 400 kişilik bir panel düzenlenmiş ve 3 çalışma 
ziyaretinde bulunulmuştur. 

Antalya Gazeteciler Cemiyeti

Atatürk Cad. Uçar İşhanı Kat:8   
Antalya

Başkan Mevlüt Yeni

(242) 247 89 39

gazeteciyeni@hotmail.com 
info@antalyabasinakademisi.net  

www.antalyabasinakademisi.net 

‘Basın Akademisi Antalya’ 
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €156.040,24
Ortaklar : 
                  Press Now (Gazeteciler Birliği), Hollanda, baris@pressnow.nl 
                  Akdeniz Basın Vakfı, Türkiye
                  Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği, Türkiye,  
                  bekir@pamfilya.com.tr;  antalyaabmerkezi@gmail.com  
Sonuç(lar):
Proje kapsamında 120 medya mensubu 28 saat mesleki eğitim ve 4 saat Avrupa Birliği 
bilgilendirme eğitimi olmak üzere 32 saat mesleki eğitim almışve bu kişilere Halk Eğitim ve 
Basın Akademisi Eğitim Sertifikaları verilmiştir. Proje dahilinde Azize Kahraman Halk Eğitim 
Merkezi ile protokol imzalanmış ve proje kapsamında verilen eğitimler, Halk Eğitim Müdürlüğü 
tarafından tanınmış ve  Halk Eğitimin eğitim başlıkları arasına girmiştir. Yerli ve yabancı medya 
mensuplarının bilgi alabileceği, hizmet amaçlı bir Bilgi ve Danışma Merkezi kurulmuştur. Proje 
kapsamında, yerli ve yabancı konuşmacıların davet edildiği 5 farklı medya semineri düzenlenmiştir.
Hollanda Press Now Gazeteciler Birliğine ziyaret düzenlenerek, iletişim ve işbirliğinin 
artması ve kültürlerarası öğrenme geliştirilmiş ve yeni projelere zemin oluşturulmuştur. 



İstanbul Serbest Mimarlar 
Derneği

Miralay Şefik Bey Sok. 13-2 
Gümüşsuyu – İstanbul

(212) 292 43 80

Abdullah İkiz

(324) 341 78 08

abdullahikiz@gmail.com 

‘Yaşayan Mimarinin Kesitleri’- FOLİA
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €211.017,91
Ortaklar : 
                   Bund Deutscher Architekten (BDA), Almanya, bahner@bda-bund.de 
Sonuç(lar):
Folia projesi kapsamında Paris ve İstanbul’da 2 konferans düzenlenmiştir. Paris’te düzenlenen 
ilk konferansa Türkiye’den mimar Han Tümertekin ve mimar Emre Arolat konuşmacı olarak 
katılmış, Türk ve Fransız mimarlar bir araya gelerek Türkiye ve Fransa’da sürdürülen mimarlık 
üzerine görüş bildirme imkanı bulmuşlardır. İstanbul’da düzenlenen konferansa ise dünyaca ünlü 
mimar Stefan Behnisch katılmıştır. Her iki etkinlik mimarlık camiası tarafından dikkatle izlenmiş 
ve medyaya son derece olumlu sonuçları yansımıştır. 13 bölümlük Yaşasın Mimari adlı mimarlık 
belgeseli hazırlanmış, alınan olumlu tepkiler üzerine 2010 İstanbul Kültür Başkenti kapsamında 
yeni projeler için ön çalışmalar başlatılmıştır.

Ekolojik Tarım 
Organizasyonu Derneği

Kültür Mah. 1375 
Sok. No:25 K:3 D:306 
Cumhuriyet İşhanı 
Alsancak – İzmir

Özge Çiçekli

(232) 464 89 74

info@eto.org.tr 

www.organikkultur.org
www.organic-culture.org

‘Organik Düşün Organik Hareket Et’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €94.258,24
Ortaklar :
                  Italian Organik Tarım Derneği  aiab.er@aiab.it
                  Romanya Ulusal Ekolojik Tarım Federasyonu     contact@fnae.ro
                  İngiltre Biyodinamik Tarım Derneği office@bdaa.org
                  T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı http://www.tarim.gov.tr/Bize_ulasin,iletisim.html
                  Ege İhracatçı Birlikleri ebic@egebirlik.org.tr,    
                  İzmir Ziraat Odası sedatkose@hotmail.com
Sonuç(lar): 
Projenin en önemli sonuçlarından birisi, yapılan uluslararası toplantı ile organik tarım konusunda 
deneyimlerin aktarılmış ve paylaşımların sağlanmış olmasıdır. Bu toplantıda ortaklar ile gelecekte 
yapılabilecek işbirlikleri görüşülmüştür. Proje uygulama dönemi içinde yurt içinde gerçekleştirilen 
tarama toplantıları ile organik tarım konusunda bilgi alışverişi yapılmış ve bundan sonrası için organik 
tarım konusunda bir yol haritası izlenmesi gerektiği belirlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı ortaklarımızla 
organik tarım konusunda network oluşturulmuştur.Proje kapsamında gerçekleştirilen “Makale 
Yarışması” ile üniversite öğrencileri arasında organik tarımla ilgili farkındalık yaratılmış, ödüle 
layık görülen eserler kitap haline getirilerek geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Proje kapsamında 
hazırlanan organik tarım yıllığının, proje ortağı T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile görüşülerek 
bundan sonraki yıllarda bakanlık bünyesinde basılarak geleneksel hale getirilmesi sağlanmıştır.

Eskişehir Ziraat Odası

Arifiye Mh. Kıbrıs 
Şehitleri
Cd. No:7 Eskişehir

İbrahim Alkara

(533) 312 92 91

ibrahim.alkara@gmail.
com 

“ AB’ye Entegrasyon için  Sürdürülebilir İşbirliği ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €128.189,79
Proje Ortağı: 
                        Bulgaristan Ziraat Örgütleri Konseyi,  
                        Bulgaristan Ziraat Odaları Başkanı: Dr. Ludmilla Todorova            
                        ltodorova@mail.orbitel.bg ;  Ludmilla.Todorova@eesc.europa.eu
Sonuç(lar): 
Projenin en önemli sonuçlarından biri kurumsal kapasitenin güçlendirilmiş olmasıdır. Bu bağlamda 
,100 kişilik bir seminer salonu en modern şekilde odaya kazandırılmış, proje ortağı ile yapılan eğitim, 
seminer ve uluslararası konferanslar projede hedeflendiğinden daha fazla sayıda gerçekleşmiştir. 
Toplamda 5 uluslararası konferansa proje ortağı ile birlikte katılım gerçekleştirilmiş, Bulgaristan 
çalışma ziyaretimizde ortak ile eğitim ve ticareti geliştirme konularında bir işbirliği protokolü 
imzalanmıştır.



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği ( İESOB )

Şehit Fethibey Caddesi No:49/1 
Birlik Plaza Konak – İzmir

Emre Koç

(232) 482 02 62

ekoc@iesob.org.tr 

www.iesob.org.tr

‘Personel Akreditasyonu’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €135.034,00
Ortaklar : 
                   CNA ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per                                                       
                   l’Artigianato e le piccole Imprese, İtalya, ecipa@cna.it 
Sonuç(lar): 
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanan bu projede İESOB ve CNA 
ECİPA arasında “Erasmus Networks” ve “Grundtvig Multilateral Projeleri” 
kapsamında hazırlanan yeni projelerde ortaklık beyannameleri imzalanarak, bu 
projelerin başvuruları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen personel eğitimleri 
haricinde projenin somut çıktıları olarak; Seminer, Atölye Çalışma, İESOB 
Örnek Uygulamaları ve CNA Örnek Uygulamaları adlı 4 adet kitap basılmıştır.

Kurtalan Ziraat Odası

Beykent Caddesi 609 Sokak 2/1 Kurtalan 
Siirt

Hüseyin Günbat

(484) 411 45 99

huseyingunbat@hotmail.com

www.kurtalanziraatodasi.org.tr 

‘Kurtalan Ziraat Odası’nın Kapasitesinin Kurumsal Olarak Güçlendirilmesi’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €155.692,49
Ortaklar : 
                  Szabolcs Ziraat Odası, Macaristan,
                  szmak@szabolcs.agrarkamara.hu 
                  Batman Ziraat Odası, Türkiye, bzob1@hotmail.com 
Sonuç(lar):
Oda kapasitesinin güçlendirilmesi amcını taşıyan proje kapsamında, tarımsal alanda 
ve ziraat odası çalışmaları ile ilgili 8 adet eğitim semineri; Türkiye ve Macaristan’da 
gerçekleşen eğitim ziyaretleri düzenlenmiş ve yaklaşık 1200 çiftçi eğitimler 
sonucunda bilgilendirilmiştir. Proje sonucunda, Türkiye’deki ziraat odalarının iş 
verim kapasitesini artırılarak, tarıma olan katkısının arttırılması sağlanmıştır. 

Konya Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası

Beyazıt Mah. Derviş Hilmi Sk. No:4 
Selçuklu – Konya 

Orhan Yıldız

(332) 237 20 47

orhanyildiz111@hotmail.com 

http://www.ksmmmodenetim.net 

‘Bağımsız Denetim Standartlarının Türkiye’ye Adaptasyonu’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €140.471,07
Ortaklar : 
                  Yeminli Mali Müşavirler Derneği  (ACCA), İngiltere 
                  allen.blewitt@accaglobal.com 
                  Aksaray Serbest Muhasebiciler ve Mali Müşavirler Odası  
                  Türkiye, bunyaminkose@hotmail.com 
Sonuç(lar)
Proje kapsamında bağımsız denetim eğitimleri verilmiş, Sermaye Piyasası 
Kurulu ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği’nin de dahil olduğu bir süreçte, Bağımsız Denetim 
Standartları Merkezi’nin kurulması TÜRMOB tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Tük Eczacıları Birliği

Willy Brandt Sok. No:9 Çankaya – Ankara

Ecehan Balta

(312) 409 81 53

tebarge@gmail.com 

www.teb.org.tr 

‘Herkes için E-Sağlık’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €131.006,52
Ortaklar : 
                  Avrupa Birliği Eczacıalar Grubu, Belçika,   
                  pharmacy@pgeu.eu 
Sonuç(lar):
Proje faaliyetleri kapsamında İspanya ve Danimarka’ya çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirilmiş, farklı Avrupa ülkelerinden e-sağlık 
alanında uzmanların desteği ile sempozyumlar düzenlenmiştir. 
Proje faaliyetleri aracılığı ile Avrupa ülkelerindeki deneyimlerden 
yararlanmak, sektörler arası işbirliği ve toplumun katılımı gibi 
konularda çalışma tecrübelerini daha ayrıntılı biçimde tanımak ve 
paylaşmak, kuruma ve proje faaliyetlerine katılan ilgili kurum ve 
kuruluşlara oldukça önemli katkılar sağlanmıştır.

Menderes Ziraat Odası

Kasımpaşa Mah. Zeybek Sok. No:6 
Menderes - İzmir

Ökkeş Şen

(232) 259 99 15

okkessen@hotmail.com

www.sertifikalitarim.org  

‘Sertifikalı Tarımın Yaygınlaştırılması’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €168.456,52
Ortaklar :
                  İtalya Umbria Ziraatçiler Konfederasyonu, İtalya, ebrugnoni@alice.it
Sonuç(lar):
Sertifikalı üretim sayesinde üreticiler, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar 
vermeyen bir üretim yapmışlar, bu sayede, doğal kaynakların korunması, 
tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ve gıda güvenliği alanında katkı 
sağlamışlardır. Sağlıklı yaşam ve tüketim bilinci sayesinde üreticilerinin 
rekabet şanslarının artmasıyla ürünlerine daha rahat pazar bulabilecekleri 
anlaşılmıştır.

Merzifon Madeni Eşya 
Sanatkarları Esnaf Odası

Cami Cedit Mah.Kara Mustafa 
Paşa Cad.No:72/D  Merzifon 
Amasya

Cemal Söyler

(358) 513 03 77

cemalsoyler@hotmail.com 

www.merzifonmadeniesya.org.tr

‘Esnaf Odaları için Kapasite Geliştirme ve AB STK’ları ile İşbirliğini Arttırma’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €110.503,00
Ortaklar : 
                  Gümüşhacı Köy Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye,  
                  gumushacikoymadeni@superposta.com 
                  Suluova Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye,  
                  suluovaesnafodasi@superposta.com 
                  Innung Für Metall-Und Kunststofftechnik Berlın, Almanya,  
                  post@metallinnung.de 
Sonuç(lar):
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve odalara eğitimler verilmesi hedefini 
taşıyan proje kapsamında eğitim merkezi oluşturulmuş ve eğitim verilebilecek 
düzeye getirilmiştir. Teknik resim, ziraat aletleri kullanımı, klima ve bilgisayar 
konularında toplam 160 kişiye eğitim verilmiş ve  birçok oda üyesi de bu 
eğitimlere katılmışlardır.
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Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Ahmet Rasim Sokak No: 35/2 Çankaya – Ankara

Çiğdem Arzu Alp

(542) 651 31 60

cigdem.alp@tmmmb.org.tr 

www.tmmmb.org.tr

‘Müşavir Mühendislik Sektörü Geliştirme Projesi’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €213.774,75
Ortaklar : 
                  Hollanda Müşavir Mühendisler Derneği (ONRI),  info@onri.nl 
Sonuç(lar):
Türk Teknik Müşavirlik sektörünün geliştirilmesi amacıyla 10 adet seminer, 
eğitim ve konferans ile bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş, bu etkinlikler 
ile katılımcılar bilgilendirilerek sektör paydaşlarının kurumsal ve kişisel 
kapasiteleri artırılmıştır. Sonuçların basılı hale getirilmesi ile projenin 
sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. 

Türkiye Barolar Birliği

Oğuzlar Mahallesi 
Çetin Emeç Bulvarı 
No.46  Balgat – Ankara

Murat Yalkın

(312) 287 87 90/ 58 27

murat.yalkin@
barobirlik.org.tr

‘Hukuk Eğitimi Yoluyla Barolar Arasındaki Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €230.306,80
Ortaklar : 
                  İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti,  mickael.laurans@lawsociety.org.uk 
                  Fransa Ulusal Barolar Konseyi,  international@cnb.avocat.fr 
                 Avrupa Barolar ve Hukuk Cemiyetleri Konseyi, Belçika, dosen@ccbe.eu 
Sonuç(lar):
Proje çerçevesinde İngiltere ve Galler Barosu (Law Siciety of England and Wales) ve Fransa Ulusal Barolar 
Konseyine (CNF) altı Türk avukat ziyaretlerde bulunmuş ve söz konusu ülkelerde avukatlık mesleğinin hangi 
kriterlerle gerçekleştirildiğini, üniversite seviyesi hukuk eğitimi, staj eğitimi, mesleğe kabul süreci ve meslek 
içi eğitim başlıklarını inceleyen bir rapor hazırlanmıştır. Üç proje ortağı ve dört iştirakçi kurumdan gelen 
uzmanlar yukarıda sayılan başlılıklar üzerinde Türk sistemini incelemiş ve ortak bir rapor hazırlamışlardır. 
Hazırlanan rapor basılarak tüm barolara gönderilmiştir. Proje çerçevesinde yedi baroda seminer düzenlemiş 
ve 311 avukat Türk sistemi ve proje ortaklarının sistemleri arasındaki farklar, benzeşmeler ve Türk sistemine 
uygulanabilir modeller üzerine bilgilendirilmiş; katılımcıların görüşleri alınarak sonuç raporunda bu görüşlere 
de istatistiki bilgi ve spesifik görüşler olarak yer verilmiştir. Projenin son ayağı olarak, Fransa’da avukatlık 
mesleğinin yürütülmesi ile ilgili dört adet DVD hazırlanmış ve tüm baroların kullanımına sunulmak üzere 
78 baroya dağıtılmıştır. Proje ortakları ve Türkiye Barolar Birliği hazırlanacak yeni projelerde ortaklıklarını 
sürdürme ve geliştirme kararlılığında olduklarını belirtmektedirler.

Türk Yapısal Çelik Derneği 
(TUCSA)

Altunizade Mah. Bayramağa Sok. 
No:16   Üsküdar – İstanbul

H.Yener Güreş

(216) 474 31 35
(542) 426 61 42

yenergures@gmail.com
tucsa@tucsa.org

www.tucsa.org

‘Yapısal Çelik Sektörüne Yönelik Kültürel Paylaşım’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €111.428,46
Ortaklar : 
                    Romanya Yapısal Çelik Derneği (APCMR)             dan.dubina@ct.upt.ro 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında planlanan 10 kursa ilave olarak 6 seminer ile 1250 kişiye  
ulaşılmıştır. Çelik yapılarda hayati önemi haiz “Yapısal Çeliğin Montajı”na yönelik 
kurslar Türkiye’de ve hatta dernek kayıtlarına göre Avrupa’da ilk defa yapılmıştır. Bu 
proje sonucunda TUCSA bünyesinde 01 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuş olan Yapısal 
Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM)’in bu eğitimlerin sürdürülebilirliğini 
sağlayabilmesi için en kısa zamanda Yetkili Eğitim Birimi (ATB) olmak üzere ilgili 
ANB’ye başvuruda bulunulmuştur. Kurs, başarılı katılımcıların ileride uluslararası 
geçerliliği olan IIW Uluslararası Kaynaklı Yapı Tasarımcısı (IWSD-S) Diploması 
almalarına olanak sağlayacak kalite ve standarda ulaştırmıştır.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu

Tunus Caddesi No:4 Bakanlıklar 
Ankara

Zehra Kaya

(312) 418 3269/313

zehrakaya@tesk.org.tr 

www.csdisagu.org.tr

‘Esnaf ve Sanatkar İşletmelerine İş Sağlığı Güvenliği Bilinici Kazandırılması’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €142.797,02
Ortaklar : 
                  Handwerkskammer Wiesbaden (Wiesbaden Zanaatkarlar Odası), Almanya,  
                  holger.jensen@handwerk-hessen.de  
                  Handwerkskammer Koblenz, (Koblenz Zanaatkarlar Odası), Almanya, 
                  kerstin.reek-berghaeuser@hwk-koblenz.de  
                  Handwerkskammer Düsseldorf,  (Dusseldorf Zanaatkarlar Odası) Almanya, 
                  poth@uzh.hwk-duesseldorf.de 
Sonuçlar: 
Esnaf Sanatkar İşletmelerine İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Kazandırılması projesi 
kapsamında yapılan 2 konferans ve 2 çalışma ziyareti ile hedef kitlede duyarlılık ve 
farkındalık yaratılmış, eğitim materyalleri ve broşürler bu duyarlılığın kalıcı hale 
gelmesine yardımcı olmuştur. Ortaklarla kurulan işbirliği, başka alanlarda ortak 
çalışmalar yapılmasının önünü açmıştır.

Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği

Mustafa Kemal Mah. 2132.Sok. 
No: 2 Çankaya – Ankara  

Göksel Topçu

(312) 284 00 70
(530) 500 76 05

goksel.topcu@kssd.org 

www.kssd.org/tksshp
www.csrturkey.org/ACSRT
www.pazaryeri.kssd.org 
www.marketplace.csrturkey.org

‘Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Hızlandırılması’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €154.406,35
Ortaklar: 
                  Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Belçika-Brüksel, bb@csreurope.org 
Sonuç(lar):
Değer Katan Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Derecelendirme ve 
İletişim isimli bilinçlendirme konferansları ile 200’den fazla şirket, STK ve akademisyene farklı 
KSS konularında bilgi verilmiş, 2 çalışma ziyareti ile KSS uygulamalarında Avrupa’da lokomotif 
rolü oynayan kurumların deneyimleri ve çalışmaları şirketlere sunularak AB’nin KSS deneyimleri 
aktarılmıştır. 25 ulusal ve uluslararası firmanın KSS çözümlerini 300’den fazla katılımcıya sunduğu 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri Etkinliği düzenlenmiştir. KOBİ’ler için 
KSS Eğitim Semineri ile AB’nin deneyimleri aktarılmıştır. Medya temsilcileri için gerçekleştirilen 
çalıştay ile yatırımcılar ve tüketiciler açısından KSS ilke ve değerlerinin halka aktarılmasının 
anlamı ve önemi konusunda anlayış geliştirilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk konferans ve 
eğitimleri ile birlikte Türkiye’de bir ilk olarak, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
ve Kadir Has Üniversitesi arasında ‘Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ Protokolü 
imzalanmış ve üniversitede tüm öğrencilere zorunlu kurumsal sosyal sorumluluk derslerinin 
verilmesi sağlanmıştır. 

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar 
Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF)

Üsküp Cad. Çevre Apt. No:20/5 Çankaya–Ankara

Gönül Akyurt

(312) 354 43 66

gonulaykurt@meksa.org.tr 

www.tuspaf.org.tr

‘TÜSPAF’ın Kapasitesinin Artırılması’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €168.492,90
Ortaklar :
                   Handwerkskammer Ulm, Almanya, h.stangier@hk-ulm.de 
Sonuç(lar):
TÜSPAF kapsamında, Genel Sekreterler, İşyeri Danışma ve Denetleme 
Grubu üyeleri ve büro personelleri eğitimleri 64 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiş, 3 bileşene ait 750 kitap basımı ve dağıtımı 
yapılmıştır. ULM Esnaf Odası çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş ve 200 
kişinin katılımı ile uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. 



Yalova Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği

Kurtuluş Sk. No:8/1-2 Süleyman 
Bey Mahallesi - Yalova

Hüseyin Önder

(226) 813 63 14

huseyin.onder@yahoo.com.tr 

www.csdyalova.net

‘Daha Fazla Diyalog Daha Fazla İşbirliği’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €143.891,05
Ortaklar : 
                  Bulgaristan Küçük ve Orta Boy İşletmeler Birliği   nasmb.bg@gmail.com 
                  Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Türkiye,  www.edesob.org.tr 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilmiş, Türkiye 
ve Bulgaristan arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılmıştır. Basın toplantıları 
ve sempozyumun yanısıra, Meslek Örgütü Başkanları Zirvesi düzenlenmiş, 
Bulgaristan’daki Meslek Birliği başkanları ile Türkiye’deki Esnaf Birlik Başkanları 
arasında İşbirliği Protokolü imzalanmış,ve bu protokol sayesinde her iki ülke meslek 
örgütlerinin karşılaştığı sorunların daha faydalı şekilde çözüm bulması konusunda 
önemli bir adım olmuştur.

Yeşilhisar Ziraat Odası

İdris Cami Karşısı No:5 
Yeşilhisar – Kayseri

Kemal Erkılıç

(352) 651 6717

hayrettinemre@hotmail.com 

www.yzob.org/proje.aspx 

‘Kapasiteyi Yükseltmek ve Müktesebattaki Bitki Sağlık Sertifikasına Dikkati Artırmak’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €125.351,57
Ortaklar : 
                  Hungarian Ziraat Odası,  bhamar@agrarkamara.hu 
                  Yahyalı Ziraat Odası, Türkiye, harun.turac@hotmail.com 
Sonuç(lar):
Projede zirai uygulamalar ile ilgili eğitim, seminerler ve konferans düzenlenmiş, 
eğiticilerin eğitimi ile uzun vadeli olarak eğitim verebilecek personel eğitilmiş ve proje 
ortağı ile karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. AB uygulamalarının tanıtımı 
son derece yararlı olmuştur. Kamuoyunda AB’ye karşı önyargılar değişmiş, sivil 
toplum diyaloğu kapsamında Macaristan Ziraat Odaları Birliği ile çok yararlı fikir alış 
verişlerinde bulunulmuştur.

Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği

Dr.Faruk Ayanoğlu Cad. Selma Apt. No: 
20 D:1 Fenerbahçe – İstanbul

Erol Arslan

(216)  330 00 10 
(216 ) 414 87 89 

(532) 352 00 66

info@ypg.org.tr 

www.ypg.org.tr  

‘Blok Muafiyeti Tebliğinin Otomotiv Parça Yenileme Pazarında ki 
Farkındalığının  Arttırılması ‘ 
Temmuz 2008 – Ağustos 2009   €132.864,64
Ortaklar : 
                  Gesamtverband Autoteile- Handel E.V,  Almanya, GVA,        
                  h.roehl@gva.de 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında basın toplantısı, network toplantıları ve seminerler 
düzenlenmiş ve AB ülkelerine çalışma ziyaretleri yapılmıştır. Proje 
ile Blok Muafiyeti Tebliğinin genel kapsamı, sağlamış olduğu rekabet 
koşulları ve ilgili sektörel bilgilerin otomotiv yenileme pazarına henüz 
yeterince yansımadığı tespit edilmiş ve yapılan panel ve seminerler 
vasıtasıyla Blok Muafiyeti Tebliği detayları ve Avrupa Birliği Rekabet 
Politikaları otomotiv yenileme pazarının sektör temsilcileri ile 
paylaşılmıştır.
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Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı

Hacı Ömer Sabancı Caddesi İkiz Kule 
Apartmanı A Blok No: 2 Yüksekova 
Hakkari

Erden Onay

(438) 351 16 01

erdenonay@hotmail.com 

‘AB ile Gelen İnsan Sağlığı’
Temmuz 2008 – Eylül 2009   €155.549,59
Ortaklar : 
                   Aşşağı Saksonya Ziraat Odası , Almanya,  
                   hans-georg.hassenpflug@lwk-niedersachsen.de 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında 30 köyde eğitim verilmiş, eğitimlere toplam 900’e yakın, 
çoğunluğu kadın katılımcı katılmıştır. Katılımcıların, çok bilinen ve birçok 
Avrupa ülkesinde artık görülmeyen çok basit korunma yolları bulunan 
Brusella, Şap gibi hastalıklar hakkında bilgisiz oldukları görülmüş, köylerinde 
çoğunlukla ahır işlerini yapan kadınlara bu hastalıklardan korunma yöntemleri 
öğretilmiştir. Her eğitimin sonunda AB hakkında kısa bilgilendirilmelerde 
bulunulmuş, çoğu ön yargılı olan çiftçilerin özellikle hastalıklardan korunma 
metodları anlatılınca daha ılımlı bakmaya başladıkları görülmüştür. Ayrıca, 
canlı hayvan kesimhaneleri sahiplerine verilen hastalıklı hayvanlarla ilgili 
bilgilerin çok fayda sağladığı görülmüştür. Proje kapsamında, Almanya’ya iki 
ayrı seminer ziyareti gerçekleştirilmiş, edinilen bilgiler, Türkiye’de yapılan 
seminerlerde katılımcılarla paylaşılmıştır. Yapılan ziyaretler esnasında hem 
ortak kuruluş hem de Bremen Üniversitesi tarafından Türkiye’de kurulması 
planlanan Hayvan Sağlığı Merkezi’ne destek sağlanabileceği belirtilmiştir. 
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Ankara Üniversitesi
 
Cebeci Kampüsü Hukuk Fakültesi
2. Kat - Ankara 

Arzu Oğuz

(533) 331 03 80

oguzarzu@hotmail.com 

www.tepek.org/portal

‘Türkiye’nin Avrupa Bilgi Ekonomisine Katılımı’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €406.431,00
Ortaklar : 
                  Inholland University, Hollanda, marien.vandenboom@inholland.nl 
                  Bilkent Üniversitesi, Türkiye, jurgens@bilkent.edu.tr 
                  Koç Üniversitesi, Türkiye, kyilmaz@ku.edu.tr 
                  Bükreş Ekonomi Üniversitesi, Romanya, cbratianu@yahoo.com 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında, Türkiye’de entellektüel sermayenin kullanımı konusunda 
toplam 30 vaka incelemesi ve ülke raporu hazırlanmıştır. Toplam 25 KOBİ 
ve 50 akademisyen entellektüel sermaye konusunda eğitilmiştir. Hollanda, 
Romanya ve Türkiye’de 300’den fazla katılımcıyla ulusal konferanslar 
gerçekleştirilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi

İİBF B.Blok, No: BB.14
Dumlupınar Bulvarı, 
07058 Kampüs – Antalya

Fulya Deniz Sarvan

(242) 31064 11

fulyas@akdeniz.edu.tr

www.euiproject.net

‘Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €240.320,00
Ortaklar : 
                   Hamburg Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Almanya, 
                   Prof. Dr. Wolfgang Voegeli Wolfgang.Voegeli@wiso.uni-hamburg.de
                   Pomoloji ve Çiçekçilik Araştırma Merkezi, Skierniewice, Polonya, 
                   Dr. Krzysztof Zmarlicki  Krzysztof.Zmarlicki@insad.pl
Sonuç(lar):
Projede AB adaylık sürecinde diyaloğun geliştirilmesi hedefi çerçevesinde 1 sempozyum, 
4 çalıştay, 8 seminer, 4 konferans ile Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla’da yaklaşık 800 
kişiye ulaşılmış; Polonya, Almanya ve Türkiye arasında 12 kişinin ziyareti sağlanmış; 
yurtdışında yaklaşık 200 kişiye ulaşılmıştır. 5 e-bülten ve 2 özetler kitabı yayınlanmış; 
Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve EuroDoc 
programı için hazırlıklara başlanmıştır.  

Ankara Üniversitesi

Dögol Cad. Tandoğan – Ankara

Akın Koçak

(312) 595 1245

kocak@politics.ankara.edu.tr

www.aumec.ankara.edu.tr
www.aumec2009.info

‘İngiltere Deneyimleri Işığında İş Eğitimi Programının Reorganizasyonu’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €346.641,00
Ortaklar : 
                  Warwick Business School, İngiltere, termi.abimbola@wbs.ac.uk 
                  Buckinghamshire Chilterns University College, İngiltere, lwatki01@bcuc.ac.uk 
Sonuç(lar):
KOBİ-Üniversite işbirliği ve kadın girişimciliğini geliştirme teması ile gerçekleştirilen bu 
projede, çeşitli araştırmalar ve analitik faaliyetler tamamlanmış, bunun sonucunda, 280 
akademisyen katılımıyla gerçekleşen konferansta sunulan 108 makaleyi içeren ve değişen 
müfredat üzerinde etkili olacak önemli bir çalışma yayımlanmıştır. KOBİ’lere 350 kitap 
dağıtılmış ve girişimciler uygun şekilde eğitilmiştir. Uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi 
için Erasmus sözleşmeleri imzalanmıştır.
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Atatürk Üniversitesi

Tortum Cd. İspir – Erzurum

Ayhan Yıldırım

(533) 427 9045

ayhanyildirim@yahoo.com 

www.ruralispir.net

‘AB ve Türkiye Arasında Kırsal Kalkınma Uygulamaları’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €318.062,00
Ortaklar : 
                  Ziraat Fakültesi, Padova Üniversitesi, İtalya, edi.defrancesco@unipd.it 
                  Çukurova Üniversitesi, Türkiye, mturemis@mail.cu.edu.tr 
Sonuç(lar):
Proje, eğitim verilen 759 kişi ile İspir kırsalında yaşayan insanların gelir seviyesinin 
artırılması ve bölge için uygun pazarlama yöntemleri ve alternatif ürünlerin tespit 
edilmesine katkıda bulunmuştur. Meslek yüksekokulunun öğretim personeli kapasitelerini 
ve müfredatı önemli ölçüde geliştirmişler ve  Atatürk Üniversitesi AB üniversiteleri ile 
güçlü bağlar kurmuştur. 

Bilkent Üniversitesi
 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi 
İletişim ve Tasarım Bölümü FF Binası 
FFB07 Bilkent - Ankara
 
(312) 290 3323
 
Süha Ünsal:

sunsal@bilkent.edu.tr 
 
www.ruraleurope.info

‘Proje Türkçe Adı: Kırsal Avrupa’yı Derinlemesine Anlamak’
Mayıs 2008 - Kasım 2009  €362,133,00 
Ortaklar: 
                 Strazburg Üniversitesi (University of Strasbourg) – Fransa 
                 Vincent Lowy: vincent.lowy@umb.u-strasbg.fr 
                 Leiden Üniversitesi (Leiden University) – Hollanda  
                 Metje Postma: POSTMAM@fsw.leidenuniv.nl
Sonuç(lar):
Projede Fransa, Hollanda ve Türkiye’deki toplam altı köyde yapılan 
saha çalışmaları sonucunda altı akademik makale, köylerle ilgili altı 
film ve proje süreci ile ilgili bir film gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca, ortak  
üniversiteler arasında Erasmus protokolü imzalanmıştır. AB’nin 
diğer programlarına başvuru gereklilikleri görüşülmüş ve gelecekte 
gerçekleştirilmesi planlanan projeler araştırılmıştır. Proje kapsamında 
9 eğitim, 3 konferans-seminer ve 3 inceleme gezisi yapılmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi

Osmanpaşa Mektebi Sk. No:4-6 
Beşiktaş – İstanbul

Savaş Arslan

(532) 303 8828 

savas.arslan@bahcesehir.edu.tr 

www.emcs.bahcesehir.edu.tr

‘Avrupa Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı ve Medya 
Farkındalığı’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €214.346,00
Ortaklar : 
                  University of Postdam, Almanya, Dieter.Mersch@t-online.de 
                  Postdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya, 
                  gerling@fh-potsdam.de 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında bir yaz okulu, çalıştaylar, 2 çalışma gezisi ve bir 
uluslararası konferans dahil olmak üzere akademik ve medya çevreleri için 
gerçekleştirilen bir dizi eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalar sonunda gerçekleşen en önemli çıktılardan biri de 
Bahçeşehir ile Potsdam Üniversiteleri arasında ortak bir Avrupa Medya 
ve Kültürel Çalışmalar Master Programının oluşturulması olmuştur. 
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü  
Çanakkale

Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal

(286) 217 1303

rkincal@comu.edu.tr 

www.etcibc.com 

‘AB ve Türkiye: Kimlikler Arasında İletişim, Kültürlerarası Köprü Kurmak’ 
Haziran 2008 – Eylül 2009   €293.625,00
Ortaklar :  
                  University of L’Aquila, İtalya, Prof. Dr. Francesco Sidoti   frasidot@tin.it; frasidot@tiscali.it
                  Ludwigsburg University of Education, Almanya, Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik
                  Kerstin.Merz-Atalik@vw.ph-ludwigsburg.de; merz-atalik@ph-ludwigsburg.de
                  University of Education Heidelberg, Almanya, Prof. Dr. Michael Schallies
                  schallies@ph-heidelberg  
Sonuç(lar):
Proje 9’u Türkiye’de, 2’si Almanya’da  ve 2’si İtalya’da olmak üzere, toplam 13 üniversitede yaklaşık 
1000 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminer-çalıştaylarla, bir zenginlik olarak, farklı kültür ve 
kimlikler yansıtılmaya çalışmıştır. Çanakkale’de “Uluslararası Demokrasi ve Avrupa’da Demokrasi 
Eğitimi Sempozyumu” ve “Kapanış Festivali” gibi uluslararası etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 
Proje bu akademik alana önemli katkı sağlamış ve Türk, İtalyan ve Alman üniversiteleri arasında 
sürdürülebilir ilişkiler oluşturmuştur. 

Boğaziçi Üniversitesi 
 
Avrupa Çalışmaları  Merkezi,  
Bebek 34342 Beşiktaş  
İstanbul

Prof. Dr. Hakan Yılmaz

(212) 359 65 04

yilmazh@boun.edu.tr

www.turkeyeuropeanization.eu

Avrupalılaşmanın Sorunları ve Avrupalıların Türkiye’nin Tam Üyeliği Hakkında Değerlendirmesi
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €367.700,00
Ortaklar : 
                  Geri (Uluslararası İlişkiler Resmi Araştırma Grubu Tarih ve Teorisi) 
                  Universidad Autonoma De Madrid), İspanya, franciscojavier.pennas@uam.es 
                  Avrupa ile Diyalog Derneği, Türkiye, emre.erdogan@infakto.com.tr 
Sonuç(lar):
Proje Sivil Toplum Diyaloğu alanındaki araştırma ve analizlere önemli katkı sağlamış olup, 
bunlara:  Türkiye ve İspanya’dan 6 Akademisyen/Doktora öğrencisini kapsayan Değişim Programı; 
Türkiye’den 8 akademisyen ve İspanya’dan 7 akademisyen katılımıyla gerçekleştirilen iki çalıştay 
ve çalıştayların çıktılarının yayınlandığı Türkçe ve İspanyolca olarak hazırlanmış bir kitabın 
yayınlanması dahil olmuştur. İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya’da Türkiye’nin tam üyeliği 
yaklaşımları konusunda kamuoyu araştırmaları gerçekleştirilmiş ve bulgular 2 konferans ve bir 
yayınla paylaşılmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi

Çevre Bilimleri Enstitüsü 
Bebek – 34342
İstanbul

Orhan Yenigün

(212) 359 69 46
(533) 264 98 99

yeniguno@boun.edu.tr

www.renet-project.eu 
www.renetistanbul.org

‘Türk ve Avrupa Üniversiteleri Arasında Yenilenebilir Enerji Ağı (Renet)’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €370.105,70
Ortaklar : 
                 Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, hrende@akdeniz.edu.tr (Hikmet Rende)
                 Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya,  
                 kerstin.kuchta@ls.haw-hamburg.de  (Kerstin Kuchta)
                 Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, İsveç, rw@kth.se (Ronald Wennersten)
Sonuç(lar):
Proje kapsamında gerçekleştirilen yerel ve uluslararası faaliyetler, inceleme ziyaretleri ve yaz 
okullarıyla yaklaşık 60 Türk ve AB akademisyeni, öğrenciler, özel ve kamu sektöründen yetkililere 
ulaşılmıştır.  Bu faaliyetler sırasında, yenilenebilir enerji konusunda fikir, bilgi ve teknoloji 
alışverişi yapılmış ve bunlar, Hamburg ve İstanbul’da 2 ayrı konferansla paylaşılmıştır.  Boğaziçi 
Üniversitesi-Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) ortaklığıyla ERASMUS-
MUNDUS programı için başvuru yapılarak mevcut işbirliğinin devamı sağlanmıştır. 



Erciyes Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Talas Yolu, 
Melikgazi – Kayseri

Mustafa Öztürk

(352) 437 4901 – 37073

mustafa.ozturk@erciyes.edu.tr

www. csd.erciyes.edu.tr

‘Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitimcilerini Çok Kültürlü Avrupa için Eğitmek’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €221.715,00
Ortaklar : 
                  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye, saktekin@yahoo.com 
                  University of West of England, İngiltere, dean.smart@uwe.ac.uk 
Sonuç(lar)
Kayseri ve Trabzon’daki 80 öğretmen için çok kültürlülük konulu 18 hizmet 
içi eğitim gerçekleştirilmiştir. Çok kültürlülükle ilgili kurs içeriği hazırlanmış 
ve bu konu Erciyes Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 
öğretilmiştir. İnigltere’de bu konuda seminerler düzenlenmiştir. 
Gerçekleştirilen araştırmalar uluslararası konferansta sunulmuş ve 
bunlar, biri akademik ve diğeri ise kılavuz kitap halinde yayımlanmıştır. 

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Matematik Bölümü – 
Ankara

Murat Savaş

(312) 202 10 81

msavas1981@yahoo.com 

www.unikobi.org 

‘Üniversiteler ve KOBİ’ler Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €421.959,00
Ortaklar : 
                  Siauliai Üniversitesi, Litvanya, n.mazeikiene@cr.su.lt 
                  Bozok Üniversitesi, Türkiye, hasan.celik@bozok.edu.tr 
Sonuçlar:
Yükseköğretim kurumları tarafından KOBİ’lere daha iyi hizmet 
verilmesinin sağlanmasının yanı sıra AB’li ortakların Türkiye’deki 
fırsatlar konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmasını sağlamak 
üzere güçlendirilmiş bir üniversite altyapısı ve personel kapasitesi 
sağlanmıştır. Bu 6 UniSME ofisinin kurulması, 2 inceleme 
gezisi, 400 katılımcılı 2 çalıştay, 280 kişi için 3010 saatlik 
mesleki eğitim kursları, kurs sonunda OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi’ne 10 teknik gezinin düzenlenmesi ve “Üniversite ve KOBİ 
arasında İşbirliğinin” sağlanması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Fatih Üniversitesi

Ankara MYO - Ankara

Ercan Sancak

(538) 432 04 03

esancak@fatih.edu.tr 

www.budgetpolicy.org

‘AB ve Türkiye Bütçe Politikalarının Karşılaştırılması’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €222.542,00
Ortaklar : 
                  Universite Di Udine Dipartimento Di Scieenza Economiche, İtalya,  
                  antonio.massarutto@uniud.it 
                  Alytus Koleji, Litvanya, rozalija.radlinskaite@akolegija.lt 
                  Greenwich Üniversitesi, İngiltere, m.ugur@gre.ac.uk 
                  Marmara Üniversitesi, Türkiye, hasanselcuk@hotmail.com 
                  Hitit Üniversitesi, Türkiye, metinsaglam@marmara.edu.tr 
                  Poznan Üniversitesi, Polonya, m.cieslukowski@ae.poznan.pl 
Sonuç(lar)
OECD, İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa’daki üniversiteler, Maliye 
Bakanlıkları , STK ve Belediyelere yapılan inceleme ziyaretleriyle bütçe süreçleri 
ve politikaları konusunda araştırma yapılmıştır. Ankara’da gerçekleştirilen bir 
sempozyum ve yayımlanan bir kitap ile değerli analiz verileri görüşülmüş ve 
paylaşılmıştır.
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İstanbul Ticaret Üniversitesi

Selman-I Pak Cad. Üsküdar 
İstanbul

Burcu Doğan Koçak

(212) 511 4150-607

bdkocak@iticu.edu.tr
dtekeli@iticu.edu.tr

www.ruralthrace-iticu.org/

‘Research on Rural Economic And Social Development For Mountain Villages in Thrace’
‘Trakya Dağ Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Kırsalalkınma Araştırması’
Haziran 2008 – Eylül 2009   €285.931,00
Ortaklar : 
                 Güney Duğu Avrupa Araştırma Merkezi, Yunanistan, Nikos Zaharis 
                 nzaharis@seerc.org 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması, bölgede yaşayan insanların 
önceliklerinin tespit edilmesi ve onların kırsal kalkınma ile ilgili olarak kanun yapıcılar 
ve uygulayan yetkililerinden neler beklediklerinin tespit edilmesinde en önemli araç 
olmuştur. Benzer şekilde, ortaklara yapılan inceleme gezileri de kırsal kalkınma ile 
ilgili AB yaklaşımının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. AB ve Türkiye’den uzmanların 
katılımıyla Uluslararası Kırsal Kalkınma Konferansı düzenlenmiş ve bu alanda 
çalışan kişilerin birbirleriyle iletişimini sağlayacak bir platform oluşturulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi

Mütercim Tercümanlık 
Bölümü 
TR-06800 Beytepe – Ankara

Ender Ateşman

(535) 277 0040

atesman@hacettepe.edu.tr

www.termturk.net

‘Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €293.689,00
Ortaklar: 
                  Viyana Üniversitesi, Avusturya, gerhard.budin@univie.ac.at 
                  Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya, klaus.schmitz@fh-koeln.de 
                  Temeşvar Politeknik Üniversitesi, Romanya, gciobanu@cs.upt.ro 
                  Başkent Üniversitesi, Türkiye, ndemir@baskent.edu.tr 
Sonuç(lar):
Proje Türkiye’deki terim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Terim Uzmanlığı 
eğitimi düzenlenmiş ve değişik kurum ve kuruluşlardan 100 kişi eğitilmiştir. Ayrıca, 
Hacettepe Üniversitesi Terim Araştırmaları Merkezi kurularak birçok ulusal ve 
uluslararası işbirliği olanakları sağlanmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Kurtuluş Deresi Cd. No: 47 
34440 Dolapdere - İstanbul

Gülperi Vural

(212) 3115363

gvural@bilgi.edu.tr 

www.interactproject.org 

‘Interact-AB,  Fransa, Türkiye Üniversite Diyaloğu’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €309.576,14
Ortaklar: 
                  Institut d’Etudes Politiques de Paris, Fransa, kastoryano@ceri-sciences-po.org 
                  Institut Francais d’Etudes Anatoliennes, Türkiye, jean.marcou@ifea-istanbul.net 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında gerçekleştirilen farklı nitelikte ve çeşitli hedef gruplara yönelik çok 
sayıda faaliyet, Türkiye ve Fransa arasındaki sivil toplum diyaloğunu, sürdürülebilir ve tespit 
edilebilir şekilde arttırmıştır. Bunu, Fransa ve Türkiye’den, akademisyenlerin buluştuğu 
tematik konferanslar ve karşılıklı değişim programları, Fransa ve Türkiye’den post-doktora 
araştırmacılarına sağlanan araştırma imkanları, doktora öğrencilerinin iştirak ettiği çalıştay 
toplantıları, proje ortağı akademisyenlerin ortak yürüttüğü akademik araştırma projesi, yaz 
okulu, sivil toplum temsilcilerine yönelik network atölyeleri gibi çok çeşitli faaliyetler yoluyla 
gerçekleştiren proje, Fransa ve Türkiye sivil toplumları arasında kurduğu köprüleri Sciences 
Po Paris ile imzalanan Erasmus  anlaşması ve “Saison de la Turquie için ortak panel ve 
konferanslar düzenlenmesi için protokol” ve daha bir çok bireysel ortaklıkların tesisi ile 
ölçülebilir şekilde kalıcı hale getirmiştir.
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Koç Üniversitesi

Rumeli Feneri Yolu 34450 
Sarıyer – İstanbul

Ahmet İçduygu

(212) 338 1689
(212) 338 1356

aicduygu@ku.edu.tr

www.mium-tie.org 

‘Uluslararası Göçün Kentlerde Düzenlenmesi – Türkiye – İtalya – İspanya’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €304.345,37
Ortaklar : 
                  Universidad De Cadiz, İspanya, julio.perez@uca.es 
                  Universita IUAV di Venezia, İtalya, marcello.balbo@iuav.it, marcello@iuav.it
Sonuç(lar):
MIUM-TIE Projesi, politika yapıcı ve uygulayıcı devlet kurumlarının uluslararası göç 
ve göçmenlerle ilgili çalışmalara katılanlarla  ve hem Türkiye hem de proje ortağı 
ülkelerdeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmasını sağlayacak bir platform 
oluşturmuştur. Aynı zamanda, AB’den ortaklar ve potansiyel ortaklara hizmet 
edilmesi başta olmak üzere, üniversitenin bilinen göçler konusundaki araştırma ve 
analiz  kaynağı olma özelliğini de güçlendirmiştir.  

Marmara Üniversitesi

Avrupa Birliği Enstitüsü
Göztepe Kampüsü- AB Binası B Girişi 
1. Kat Kadıköy – İstanbul

Çiğdem Nas

(532) 253 7804

cigdemnas@superonline.com 

‘Anlayış Köprüleri: Kültürlerarası Avrupa ve Türkiye’nin 
Katkısı’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €298.011,00
Ortaklar : 
                   Bremen Üniversitesi, Almanya,
                   jmcjur@uni-bremen.de 
Sonuç(lar):
Proje, konferans, yazokulu ve çalıştay faaliyetleriyle AB üyelik 
sürecinde Türkiye’ye yönelik önyargıları, yanlış bilinenleri ve 
kültürel engelleri sorgulamıştıır. Türkiye’nin “Kültürlerarası 
Avrupa” düşüncesine getirebileceği katkılar da proje 
kapsamındaki etkinliklerin yayına dönüştürülmesiyle kalıcı 
hale getirilmiştir.

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Soğanaga Mah. Nur Sok. No. 9/11 
Beyazıt Fatih – İstanbul

Yüksel Demirkaya

(212) 517 2016

ydemirkaya2@yahoo.com

www.sbmyo-ab.marmara.edu.tr

‘Yerel Yönetimler Eğitiminde Üniversite Belediye İşbirliği’
Temmuz 2008 – Eylül 2009   €206.935,00 
Ortaklar : 
                  Siyaset ve Felsefe Bölümü Manchester Metropolitan  Üniversitesi   
                  İngiltere, f.carr@mmu.ac.uk 
Sonuç(lar):
Üniversitelerin yerel yönetimler bölümlerinde okutulan derslerin yerel yönetimlerin 
ihtiyaçlarını ne derece karşıladığının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir araştırma 
yapılmıştır. Belediyelerin üniversitelerden ihtiyaç duyduğu uzmanlık desteği 
üzerinde durulmuş ve özellikle hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesiyle 
üniversitelerden faydalanabilmeleri konusunda 10 pilot belediyeyi kapsayan alan 
araştırması ve 3 tam günlük eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıca, proje süresince 
2 uluslararası seminer ve 2 konferans düzenlenmiştir. İngiltere’den 4 akademisyen 
proje faaliyetleri kapsamında Marmara Üniversitesi’ni ziyaret etmiş ve Türkiye’den 
14 akademisyen Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne akademik ziyarette 
bulunmuştur.”
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Mustafa Kemal Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Atatürk Caddesi Antakya 
Hatay

Osman Biçer

(326) 221 7312

osbicer@hotmail.com 

www.tiu.org.tr

‘Engelli Öğrencilerle Engelsiz Üniversiteye Doğru’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €282.548,00 
Ortaklar : 
                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, claire@metu.edu.tr 
                  Stichting Handicap + Studie NSS, Hollanda, 
                  rogier.vanderwal@handicap-studie.nl 
Sonuç(lar): 
Projede engelli öğrencilere sağlanan İngilizce iletişim becerileri; engelli 
öğrencilerin AB düzeyinde kurdukları ”Engelli Öğrenci Platformu” ve 
projede öngörülmeyen fakat ilerleyen zamanda gerçekleştirilen EAIE 
konferansındaki poster sunumu projenin DIW (Disability Issues Worldwide) 
bünyesinde tanınmasını sağlamıştır.

Mersin Üniversitesi

Çiftlikköy Kampüsü 
Mersin

Tanla Hatungil

(324) 361 0001

tanlahatungil@hotmail.com

‘Türk - Yunan Toplumları içinde Engellere Yönelik Tasarım Çalışmaları (ACTUS)’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €311.547,60
Ortaklar : 
                 Aristotle Üniversitesi, Yunanistan, naniopou@civil.auth.gr 
Sonuç(lar):
ACTUS proje fikrinin çıkış noktasını oluşturan temel noktalar, yaşanan fiziki çevrenin, engelliler ve 
dezavantajlılar göz önünde bulundurularak tasarlanmamış olması ve söz konusu kitlenin, Türkiye’de 
nüfusun %42,5’ini oluşturması ve erişilebilir mekanların tasarımı konusunda Türkiye’deki bilgi 
altyapısının yetersiz oluşudur. Proje boyunca yapılan çalışmalar; Mersin Üniversitesi ve Selanik Aristotle 
Üniversitesinden akademisyenler ve öğrenciler, her iki kentin yerel yönetimleri, Kent Plancıları, 
Mimarları, Mühendisleri, Tasarım Uzmanları ve STKları arasında; bilgi, beceri ve ve Avrupa’daki 
uygulama süreçlerinin paylaşımını içermiştir. Proje sonunda, engelli ve dezavantajlıların fiziki çevredeki 
yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik duyarlılık arttırma çalışmaları yapılmış, proje ortağı Selanik 
Aristotle Üniversitesi’nin bu konudaki geçmiş tecrübelerinden faydalanılmış ve hedef kitlenin yaşamını 
kolaylaştırmaya yönelik tasarım ve planlama konularında yasal ve fiziki uygulamalar için bir rehber 
kitap hazırlanmıştır. Bu kitap, tüm yerel yönetimler, Kent Plancıları, Mimarlar, Mühendisler ve Tasarım 
Uzmanlarına, çalışmalarında yol haritası olacak, “Engelsiz Kent” ve “Engelsiz Kampüs” kavramlarına 
ulaşılmasında bir rehber niteliğinde olacaktır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Fakültesi 
Meclis-İ Mebusan Cad. No. 24 
İstanbul

T. Melih Görgün

(532) 414 3447

melgorgun@gmail.com

www.cityandartproject.net

‘Kent ve Sanat’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €462.116,00
Ortaklar :
                  Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya, rektor@akbild.ac.at 
                  Central Saint Martins Sanat ve Tasarım Ünüversitesi, İngiltere,  
                  v.palmer@csm.arts.ac.uk 
                  Sanat ve İletişim Okulu, Malmö Üniversitesi, İsveç, ingrid.elam@mah.se 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında gerçekleştirilen bir forumda “Kent ve Sanat” arasındaki ilişki kuramı ile 
bunun uygulamaları ve  eğitim vakaları incelenmiş ve sonuçları yayımlanmıştır.  120 genç 
sanatçı ve tasarımcının katılımıyla 6 üniversitenin işbirliğiyle 5 kentte sanat stüdyoları ve 
yapımları gerçekleştirilmiş ve sonuçları sergilenmiş ve yayımlanmıştır. www.artacademia.
net internet adresinde Avrupa çapında sanat akademisyenleri ve sanatçılar için bir sosyal 
ağ ve bir e-magazin oluşturulmuştur. 



Mustafa Kemal Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Atatürk Caddesi Antakya 
Hatay

Osman Biçer

(326) 221 7312

osbicer@hotmail.com 

www.tiu.org.tr

‘Engelli Öğrencilerle Engelsiz Üniversiteye Doğru’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €282.548,00 
Ortaklar : 
                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, claire@metu.edu.tr 
                  Stichting Handicap + Studie NSS, Hollanda, 
                  rogier.vanderwal@handicap-studie.nl 
Sonuç(lar): 
Projede engelli öğrencilere sağlanan İngilizce iletişim becerileri; engelli 
öğrencilerin AB düzeyinde kurdukları ”Engelli Öğrenci Platformu” ve 
projede öngörülmeyen fakat ilerleyen zamanda gerçekleştirilen EAIE 
konferansındaki poster sunumu projenin DIW (Disability Issues Worldwide) 
bünyesinde tanınmasını sağlamıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Avrupa Çalışmaları Merkezi 
İİBF B-Binası ODTÜ Eskişehir 
Yolu,  06531; Ankara

Prof. Dr. Atila Eralp

(312) 210 3609

eralp@metu.edu.tr 

www.sinan.ces.metu.edu.tr 

‘Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €393.387,00
Ortaklar:  
                  Jean Monnet Merkezi, Siyasi Bilimler ve Avrupa Birliği Departmanı  
                  University of Cologne Almanya, wessels@uni-koeln.de 
Sonuç(lar):
Proje ile Trans Avrupa Politika Çalışmaları Derneği (TEPSA) üyeliği ve ‘Türk kanaat önderleri 
ve Avrupa: Algılara yönelik İlk Tespitler Raporu’ ve ‘Turkey-Watch: AB Üye Devletlerinin 
Türkiye ile ilgili Algıları’ gibi spesifik araştırma yayınlarını içeren çıktılarla 6 Türk 
üniversitesinin AB’deki yükseköğretim kurumlarıyla olan entegrasyonu güçlendirilmiştir. 
Köln Üniversitesi ve AB’deki diğerleri de Türkiye’deki potansiyel araştırma ortaklarına daha 
fazla erişim ve Türk bağlamı konusunda daha kapsamlı bir anlayıştan faydalanmışlardır.

Selçuk Üniversitesi

Alaaddin Keykubat Kampüsü Fen Edebiyat 
Fakültesi 
Tarih Bölümü Konya

Ramazan Çalık

(542) 484 7770

ramazancalik@yahoo.com
 
www.phcdeu.org

‘Avrupa Birliği ile Tarihi ve Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi: 
Türkiye ve Almanya Örneği’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €177.789,00
Ortaklar :
                  Freie University, Almanya, info-service@fu-berlin.de
                  Karamanooğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye,     
                  fboyaci2000@yahoo.com 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında sonuçlar gerçekleşmiş ve bu süreçte 
planlanmayan çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bunlardan 
ilki proje ortağı ile 5 yıllık bir Erasmus Protokolü imzalanmasıdır.  
Proje tanıtımının geri dönüşleri olarak Almanya’daki bazı Sivil 
Toplum Kuruluşları işbirliği yapmak isteklerini dile getirmişlerdir. 
Sempozyum katılımı beklenenden çok fazla olmuş, Almanya’dan 
pek çok kişi sempozyuma katılım göstermiştir.

Sabancı Üniversitesi

34956 Orhanlı, Tuzla- 
İstanbul

Prof. Behlül Üsdiken

(216) 483 9650

behlul@sabanciuniv.edu

www.mehem.org 

‘Avrupa Yükseköğretim Modelleri’ (MEHEM)
17 Haziran 2008 – 16 Ekim 2009  €254.908,00
Ortaklar : 
                  Oksford Üniversitesi, İngiltere,   
                  Dr. Paolo Quattrone, Paolo.Quattrone@sbs.ox.ac.uk 
                  Universita Degli Studi di Siena, İtalya,  
                  Prof. Angelo Riccaboni, riccaboni@unisi.it
                  Uppsala Üniversitesi, İsveç,
                  Prof. Lars Engwall, lars.engwall@fek.uu.se 
Sonuç(lar):
MEHEM Projesi, Avrupa’daki yüksek öğretim sistemlerinde meydana 
gelen değişikliklerin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Oxford, Siena 
ve Uppsala’da gerçekleştirilen üç çalıştayda, çeşitli araştırma yüklenimleri 
görüşülmüş ve  yaklaşık 200 akademisyen ve doktora öğrencisinin 
doğrudan katılımıyla İstanbul’da bir kapanış konferansı gerçekleştirilmiştir. 
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Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi Görükle 
Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi 
Görükle – Bursa

Kadir Çüçen

(532) 733 3817

kadir@uludag.edu.tr 

nidetr.uludag.edu.tr

‘Türkiye ve Bulgaristan arasında Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim için İletişim Ağı’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €360.360,00
Ortaklar: 
                  Sofia University, Bulgaristan, AA@vice-rector.uni-sofia.bg 
                  Muğla Üniversitesi, Türkiye, gundogan@mu.edu.tr 
                  Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, sozbek@kou.edu.tr
Sonuçlar: 
Proje kapsamında akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar 
ve eğitimler sonucunda, Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun desteklenmesi 
amacıyla  Türkçe, İngilizce, Bulgarca olmak üzere üç dilde öğretmenler ve öğrenciler için 
ayrı ders kitapları hazırlanmış ve mevcut eğitim programı içeriğine dahil edilmiştir.  Bu 
ders kitapları şu ana kadar 4 üniversitede kullanılmıştır.  İnceleme gezileri ve öğrenci 
değişimleriyle de desteklenmek üzere, Türk ve Bulgar üniversiteleri arasında güçlü bir 
çalışma ilişkisi geliştirilmiş ve işlerin sürdürülmesi ve AB’li ortaklara kurslar sunacak 
olan bir İnsan Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV)

Söğütözü Caddesi No:43, 
TOBB ETÜ Yerleşkesi 2. Kısım, 
TEPAV Binası 
06560, Söğütözü – Ankara

Asuman Erdem

(312) 292 5520

asuman.erdem@tepav.org.tr

www.tepav.org.tr/reach

‘Reach Tüzüğünün Türkiye Kimya Sanayisine Ekonomik Etkisinin 
Değerlendirilmesi Projesi’
Haziran 2008 – Kasım 2009   €362.667,00
Ortaklar : 
                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, teotin@metu.edu.tr 
                  İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV), Türkiye, cileri@ikv.org.tr 
                  University of Hull, İngiltere, d.calvert@hull.ac.uk 
                  Kaunas University of Technology, Litvanya, jolanta.dvarioniene@ktu.lt 
Sonuç(lar):
ERCIT Projesi süresince ve proje sonrasında paydaşlararası etkin işbirliğinin 
sağlanması amacıyla ilgili 3 Bakanlık (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı) ve 10’a yakın STK’nın katılımıyla 
Danışma ve Çalışma Kurulları oluşturulmuştur. Kimya ve ilgili sektörlerde faaliyet 
gösteren 650’nin üzerinde şirket ve 10’un üzerinde meslek örgütü temsilcileriyle 
yapılan görüşmelerde (anket, mülakat vb.) REACH Tüzüğü’nün yerli sanayimize 
olası etkileri ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Ayrıca İngiltere’den Hull Üniversitesi 
ve Litvanya’dan Kaunas Teknoloji Üniversitesi, Türkiye’den Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi projenin akademik çalışmalarına ortak sıfatıyla katkı sağlamışlardır. 
Proje çalışmaları ve çıktılarının, açılış ve kapanış toplantıları dışında 2 çalıştay ve 
3 bilgilendirme toplantısı aracılığıyla hedef kitle ile paylaşılması ve tartışılması 
sağlanmıştır.

    82CSD



Yıldız Teknik Üniversitesi
 
Beşiktaş Kampüsü - İstanbul

Füsun Ataseven

(212 )383 43 80

fusunataseven@gmail.com

www.permitproject.eu

‘Çoklu Kültürel Entegre Öğretim Aracılığıyla Eğitim ve Karşılıklı Anlayışın Teşvik 
Edilmesi’
Mayıs 2008 – Kasım 2009   €432.230,00
Ortaklar : 
                    Universita  Cafoscarı Venezia-Sentra Eccelenza, İtalya,
                    margiot@unive.it 
                    University Of Primorska, Slovenya, tatjana.mikelic@upr.si 
                    Twas - Gelişen Dünya için Bilimler Akademisi, İtalya,    
                    info@twas.org 
Sonuç(lar):
Orta öğretim sistemlerinde kültürel değerler konusunda karşılaştırmalı bir 
araştırma üstlenilmiş ve tespitler, hem Türk politika yapıcıları, hem de AB’deki 
paydaşlarla paylaşılmıştır.  Projeye katılan 125 öğretim personeli ve 500’ü aşkın 
öğrenciyle 3 uluslararası eğitim ve 8 yerel eğitim gerçekleştirilmiş ve ortak bir 
Master Programının yürütülmesi için temeller atılmıştır. Araştırma faaliyetlerine 
katılım suretiyle sivil toplum örgütleriyle işbirliği gerçekleştirilmiş ve ortak bir 
uluslararası öğrenim topluluğu yaratılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amacıyla bir Platform oluşturulmuştur. 

Uşak Üniversitesi

İzmir Yolu 8. Km, 1 Eylül Kampüsü 
Uşak

İsmail Acun

(505) 780 99 63

ismail.acun@usak.edu.tr

www.eupecit.org

‘Avrupallılığı Anlamak, Türkiye’de Avrupa Birliği Vatandaşlığını Teşvik 
Etmek’
Haziran 2008 – Eylül 2009   €240.796,00
Ortaklar : 
                  Dokuz Eylül Universitesi, Türkiye, canan.balkir@deu.edu.tr 
                  University of Leicester, United Kingdom, txl@le.ac.uk 
Sonuç(lar):
UEPECIT Projesi ortakları, hedef grup içindeki bireyler ve kuruluşlar 
arasında işbirliğini sağlamayı başarmışlardır. 80 bildirinin sunulduğu 
bir uluslararası sempozyum gerçekleştirilmiş ve bu bildirileri içeren 3 
kitap yayımlanmış, 6 çalıştay, 2 konferans, 2 bilimsel yayın ve öğrenciler 
ile akademisyenler için 2 değişim programı gerçekleştirilmiştir. 
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Anadolu Kalkınma ve Eğitim 
Derneği

Gazi Cad. Anıt Pasajı No: 6 Elazığ

Bünyamin Atıcı

(505) 926 46 84

aked23@gmail.com 

www.aked.org.tr/csd

‘Sürdürülebilir Kalkınma için Gençlik Girişimleri”’
Temmuz 2008 – Eylül 2009   €83.738,93
Ortaklar: 
                Centre Mediterraneen de l’environnment, Fransa, 
                international@cme-cpie84.org 
                Doğa ve Eko-Kalkınmanın Korunması Derneği,  Yunanistan,        
                epo@kav.forthnet.gr 
                Ohrid Şehri Turizm Birliği, Biljana, Makedonya, 
                biljanatourism@yahoo.com 
Sonuç(lar):
Proje, kalkınmaya sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirmek üzere gençlik STK’ları 
ve ortaklarının kapasitelerini önemli ölçüde geliştirmiş ve bu sayede, Türkiye 
ve AB’deki STK’lar arasında gerçekleşecek işbirlikleri için sağlam bir zemin 
oluşturmuştur.  Paydaş faaliyetleri, 92 online toplantı dahilinde, 52 yerel STK, 3 
yerel yönetim, 6 KOBI ve 5 medya kuruluşunu kapsamıştır. 24 yerel STK’dan 157 
kişinin katılımıyla 7 işbirliği ve eşgüdüm toplantısı gerçekleştirilmiş; Fransa, 
Yunanistan ve Makedonya’daki ortaklara çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları konusunda bir eğitim verilmiş ve bu 
konuda bir konferans düzenlenmiştir. TV filmi, radyo ilanı, çeşitli bültenler ve 
diğer materyaller aracılığıyla konu üzerinde farkındalık arttırılmıştır.

Aksiyon Derneği

Çaybaşı Mahallesi 1583 Sokak No:48 
Kat:3 Denizli

Hamza Kocatepe

(258) 265 38 58

kocatepe3@gmail.com

‘Önyargılarımızı Kıralım’
Temmuz 2008 – Ağustos 2009   €107.614,18
Ortaklar: 
                 Eurogems Associazione di Promozione Sociale, İtalya, 
                 info@eurogems.eu 
                 Kırsal Gençlik Birliği, Polonya, zkzmw@zmw.pl 
Sonuç(lar):
AB ile ilişkileri tekstil endüstrisi bazında mevcut olan Denizli 
bölgesinde gerçekleştirilmiş bu proje ile çeştli kültürel faaliyetler 
aracılığıyla temel STK ilişkileri oluşturulmuş ve karşılıklı bilgi 
alışverişi sağlanmıştır. Polonya ve İtalya’ya 3 çalışma ziyareti de içeren 
faaliyetlere toplamda hedef kitleden 280 genç katılım göstermiştir.

Amasya Genç İş Adamları 
Derneği

Eski Hastane Yokusu Ferit 
Yıldırım Sokak Gençler Apt. 
Kat:3 Amasya

Hicabi Oğuzhan Karataş

(358) 218 07 86

oguzhankaratas@hotmail.com

‘Turk Genç Girişimcilerin Avrupa Kültür Elçiliği’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €77.752,62
Ortaklar: 
                 Litvanya Genç İşadamları ve Ekonomistleri Klübü, Litvanya,
                 milda@verslininkas.net 
                 Initziativa Bölgesel Gençlik Komitesi, Bulgaristan, rms.iniciativa@gmail.com
Sonuç(lar):
Proje, TV yayını, bültenler ve kültür fuarı gibi çeşitli tanıtım etkinlikleri ile AB’ye giriş 
süreci hakkında ve AB tarafından sağlanan fırsatlara ilişkin önemli farkındalık sağlamıştır. 
Litvanya’lı ortak teknik eğitimlerde ve çalışma ziyareti gerçekleştirilmesinde destek sağlamış 
ve Amasya ile Vilnius arasında olası bir ticaret bağı oluşturmada katkıda bulunmuştur.  
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Arı Sosyal Katılım ve Gelişim 
Vakfı

Büyükdere Cad. Arzu Apt. No:99 
Kat:5 No:10 Gayrettepe  
İstanbul 

N. Burak Ulusoy

(212) 211 9071

burak@ari.org.tr 

www.peaceleadersoffuture.org 

‘Geleceğin Barış Liderleri’
Temmuz 2008 – Ağustos 2009   €96.631,70
Ortaklar: 
                 AEGEE Europe, Belçika, percin.imrek@aeege.org 
                 Pontis Foundation, Slovenya, kinga.dabrowska@pontisfoundation.sk 
Sonuç(lar):
Gençler arasında ağ kurmayı hedefleyen proje kapsamında, İstanbul, Bratislava 
ve Brüksel’de gerçekleştirilen toplantılara 60 genç katılmış ve Türkiye ile Avrupa 
Birliği arasındaki sorun ve fırsatlar farklı boyutları ile değerlendirilmiştir. 
Projenin sonuç etkinliği olan barış kampında Türkiye, Slovenya, Belçika, 
Macaristan ve Hollanda’dan 80 genç barış eğitimi ve çatışma çözümü konusunda 
eğitimler almıştır.  

Bafra Karadeniz Eğitim ve Yardımlaşma 
Derneği

Hacınabi Mah. Mağazalar 5. Sokak 
No:21 Bafra – Samsun 

Hamdi Mert

(505) 656 06 58
(362) 543 6121

bafrakeyder@hotmail.com 

www.embracetheother.com
www.bafrakeyder.org

‘Diğerlerini de Kucakla’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €101.275,50
Ortaklar: 
                Tüdesb Bildungsinstitut Berlin, Almanya,
                harunharput2000@yahoo.de 
Sonuç(lar):
Yabancı karşıtlığı eğilimlerini ele almak ve Türkiye ile Almanya’daki 
genç topluluklar arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek üzere 
tasarlanan proje ile 70 katılımcının dahil olduğu bir eğitim programı 
düzenlenmiş, 42 gencin yer aldığı değişim ziyaretlerini içeren faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Farkındalık arttırmak üzere kampanyalar 
düzenlenmiş ve bu faaliyetlerin başarıyla tamamlanması ile proje 
amacına ulaşılmıştır. 

Bursa Genç Sanayici İş Adamları ve 
Yöneticileri Derneği

Buttim İş Merkezi C-Blok Kat:5 No:1489 
-Bursa

Mustafa Uğur

(224) 211 07 17

gesiad@gesiad.org

‘Genç Girişimciler Akademisi ve Sivil Toplum Diyaloğu’
Temmuz 2008 – Ağustos 2009   €88.758,10
Ortaklar: 
                 Association Savremie, Bulgaristan, savremie@yahoo.com 
Sonuç(lar):
Projenin en önemli başarısı, Türkiye’nin ilk Genç Girişimciler 
Akademisi’nin kurulması olmuştur. İlk yılda rekabetçi bir süreç ile Bursa 
içindeki mezunlardan 100 öğrenci seçilerek yoğun bir eğitim programına 
katılmaları sağlanmıştır. En iyi öğrencilerden 10’u Bulgarsitan’daki 
işyerlerinde staja katılmış ve geri kalanları da Türkiye’deki işyerlerinde 
staj yapma fırsatı bulmuşlardır. Kısa vadedeki faydalar genç girişimcilerin 
ve işadamlarının AB’nin büyüyen “tek” pazarı ile iş yapabilmesi için 
hazırlanmaları olmuştur. Uzun vadedeki çıktılar ise sürdürülebilir ve tüm 
Türkiye’de tekrarlanabilir bir model akademi ve AB iş bağlantılarının 
Türkiye’ye yönlendirilebilmesi olmuştur.
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GAF Küresel Sanat Derneği

Hüseyin Ağa. Mah. Topçekenler 
Sok. No:3 Beyoğlu – İstanbul 

Figen Ceylan

(212) 244 0677
(506) 256 9098

ceylan.figen@gmail.com 

www.artfellowship.net
www.gaf-istanbul.org

‘Sanat Bursu’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €58.243,31
Ortaklar: 
                 İşbirliği için Uluslararası Girişimler, Bulgaristan, Office@iic-bg.org 
                 Semiha Berksoy Opera Vakfı, Türkiye, info@semihaberksoy.com 
                 Kalkınma ve Katılım Derneği, Türkiye, arzu_akar@hotmail.com 
Sonuç(lar):
Proje faaliyetleri olan 8 tematik çalıştay, Bulgaristan’a düzenlenen çalışma 
ziyareti ve  Bulgar ortakların katılımıyla gerçekleştirilen ağ oluşturma çalışmaları 
ile iki ülke arasındaki kültürün araştırılması ve Avrupa vatandaşlığı kavramının 
tanıtılması için bir platform oluşturulmuş, katılımcı gençlik derneklerinde 
kapasite geliştirilmesi hedefine katkıda bulunulmuştur .

Ege Gençlik Merkezi

1462 Sokak No:76 Daire: 1 35220 
Alsancak - İzmir

Bilge Ezel

(232) 463 36 98 

egeyouthcenter@gmail.com

www.gencadimlar.eu 

‘Daha Güçlü Bir Avrupa için Genç Adımlar’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €110.463,54
Ortaklar:   
                 Student Organsation from Faculty of Mechanics Craiova- Romanya
Sonuç(lar):
Proje faaliyetleri ile AB’ye uyum sürecinde gençlerin karar alma ve politikaya 
katılımları konusuna katkıda bulunulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek 
için 20 aktivist eğitimci olarak eğitilmiş, 140’dan fazla genç Türkiye’de 7 
ilde verilen eğitimlerden faydalanmıştır. Proje kapsamında, 2 uluslararası 
konferans düzenlenmiş ve ayrıca, birçok farkındalık arttırma faaliyeti ve yayını 
hazırlanmıştır.

Efem Gençlik ve Spor Kulübü

Limon Sokak No:1/70 
Balçova – İzmir 

Yudum Cura

(0232) 279 20 00

efem@efem.org.tr 

www.efem.org.tr

‘ Burada Yabancı Olmak İstemiyorum’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €89.465,03
Ortaklar: 
                 Çiğli Belediyesi, Türkiye, cigli@cigli.bel.tr 
                 Kultur Und Art Intiative e.V. , info@kultur-art.com
Sonuç(lar):
Projenin hedef bölgesi olan İzmir, Çiğli’de entegrasyon konusunda zorluk yaşayan 
çok sayıda göçmen bulunmakta olup, aynı şekilde proje ortağı Almanya’da da benzer 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çiğli ve Berlin’deki gençlik kulüplerinin karşılıklı 
anlayışını geliştirmek ve entegrasyon konusunda karşılaşılan zorlukları hedef alan 
sosyal çalışma tekniklerini denemek üzere birlikte yapılan çalışmalarda Çiğli’deki 
göçmen ailelerden 11 genç kız ve 10 Alman genç kız sorunlarını keşfetmek üzere bir 
drama üzerinde birlikte çalışmış ve Belediye Sosyal İşler Dairesi de yeni bir tekniği 
uygulama imkanını elde etmiştir.
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GENÇEV – Gençlik Kültür Evi 
Derneği

Bayındır Sok. 45/9
Kızılay – Ankara 

Öyküm Bağcı

(312)  418 91 27

secreteriat@youthcan.eu

www.youthcan.eu 

‘(Gençlik Kültür Eylem)’
Temmuz 2008 – Eylül 2009   €99.753,96
Ortaklar: 
                  Red Europea De Dialogo Social, İspanya, 
                  europa@redeuropa.org 
Sonuç(lar):
Proje, gençlik STK’larının sivil toplum diyaloğu sürecine aktif 
olarak katılmaları, diyaloğun sadece katılımcı unsurları olarak 
değil, aktörleri olarak kabul edilmelerinin sağlanması ve Türkiye 
ve Avrupa’daki gençlik dernekleri arasında sürdürülebilir ilişkiler 
kurulması amacıyla uygulanmıştır. Projeye Türkiye’den gençler için 
ve gençlerle birlikte çalışan 10 kuruluş, Avrupa’dan da 15 kuruluş 
katılmıştır. Toplam 14 ülkeden katılımcılar projeden faydalanmış olup, 
projenin Türkiye’de kayıtlı uluslararası bir dernek olarak kurulması 
kararlaştırılmıştır. Yeni kurulan ağın tüm üyeler tarafından kabul 
edilen faaliyet planı, dernekler tarafından seçilen Yönetim Kurulu 
liderliğinde uygulanacaktır.

Gaziantep Gençlik ve Kültür 
Derneği

Konak Mahallesi Üniversite Bulvarı 
No:103 Eski Toprak Su Müdürlüğü 
Şahinbey – Gaziantep 

Serhat Özer

(342) 336 53 38

serhatikt@gmail.com

www.podproject.net 

‘Diyaloğun Gücü’ 
Temmuz 2008 – Ekim 2009  €89.355,70
Ortaklar: 
                  NGO Accademia Psicologia Applicata (APA), İtalya,   
                  internazionale@psicologia-applicata.it                  
Sonuç(lar):
Gaziantep ilinde projeye katılan çeşitli gençlik dernekleri, 12 
farklı kişisel gelişim alanında eğitim almış,  ve 5 uluslararası 
çalışma ziyareti ile kapasitelerini geliştirmişlerdir. Bunun yanısıra, 
sözkonusu STK’lar, varlıklarını sürdürme, misyonlarını yerine 
getirme ve AB’de benzer kuruluşlar ile ilişkilerini geliştirme 
kapasitesine sahip olmuşlardır.

Genç İletişim Derneği

Cemalpaşa Mahallesı Bahar 
Caddesı No:9 Aral Apt. 1/5 
Adana

Duygu Bahçekapılı

(322) 454 6413

duygu_karaoglu@yahoo.com

‘Gelecek için Gençlik Hareketi’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €100.023,54
Ortaklar: 
              Obcanske Sdruzeni Hodinah, Çek Cumhuriyeti, hodinah@hodinah.cz 
              Stowarzyszenie Sensu Stricto Association, Polonya, 
              magdelena.dziuska@sensustrico.org 
Sonuç(lar):
Proje süresince 20 gençlik çalışanına “Eğitimci Eğitimi” kursu sağlanmış, 140 gence “ 
Aktif Vatandaşlık ve Gençliğin Katılımı” kursu verilmiş, 7 ilde 3’er günlük eğitimler ve 
çalıştaylar yapılmış, ,16 ay boyunca proje bülteni çıkartılmış,  katılımcılık konusunda bir 
sonuç kitabı yayınlanmış, 2 Adet uluslararası seminer verilmiş ve yerel medyada projenin 
yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmüştür.
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GYİAD- Genç Yönetici ve İşadamları 
Derneği

Eski Büyükdere Caddesi Maslak Yolu Giz 
2000 Plaza  Maslak - İstanbul 

Bülent Tunga Yılmaz

(212) 290 63 21 

bulent.tunga@gmail.com

www.gyiad.org

‘Genç İşadamları ve Yöneticileri Platformu’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €82.630,75
Ortaklar: 
                Litvanya Sosyal Demokrat Gençlik Birliği, Litvanya,       
                vainius.sarmavicius@gmail.com 
Sonuç(lar):
Proje faaliyetleri arasında bulunan Türkiye ile Litvanya arasında üst 
düzey siyasi, diplomatik ve ekonomik görüşmelerin yürütüldüğü 
çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve düzenlenen 2 uluslararası 
konferans ile Türkiye ve Litvanya arasında ekonomik ilişkilerin ve 
iş dünyaları arasındaki karşılıklı işbirliğinin sivil toplum kuruluşları 
aracılığıyla artmasına yönelik bir anlayış oluşturulmuştur.

Gören Kalpler Eğitim Derneği

Ziya Gökalp Caddesi SSK İşhanı A1 Blok 
7.Kat No:411 Kızılay – Ankara

Ayşen Çevik

(312) 432 18 83

aysencevik@gmail.com

www.gketandem.org.tr

‘Görme Engelliler için Bisiklet Yoluyla Diyalog Başlatma’ 
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €98.571,59
Ortaklar: 
                 ASD Giociria Non Vedenti, İtalya, s.digennaro@alice.it 
Sonuç(lar):
Türkiye’deki görme engellilerin desteklenmesinde yenilikçi 
bir yol ortaya koymayı ve AB ortakları ile diyalog geliştirmeyi 
hedefleyen proje kapsamında, İtalyan ortaklar ile birlikte, 12 
adet eğitim verilmiş, 8 adet yarış tandem bisikleti yaptırılmış, ve 
eğitim bisikletlerinden 8’i Türkiye’deki 8 adet görme engelliler 
ilköğretim okulluna teslim edilmiştir. Tandem bisiklet eğitmenliği 
ile ilgili 20 beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmiş ve görme engelli 
gençlerle takım oluşturarak proje ortağı ile birlikte 48 kişilik bir 
yarış düzenlenmiştir. 

GSM – Gençlik Servisleri 
Merkezi

Bayındır Sok. 45/9 
Kızılay – Ankara 

Görkem Özer Bağcı

(312) 417 1124

gorkem@gsm-youth.org

www.gsm-youth.org

‘Aktif Sivil Diyalog’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €97.633,22
Ortaklar: 
                Lunaria Gençlik Birliği, İtalya, andreis@lunaria.org 
                EURODESK, İtalya, ramon@eurodesk.it 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında yapılan 2 eğitim kursu ile Türkiye’de 60 gençlik STK’sı 
ve resmi kurum, Avrupa’daki gençlik bilgilendirme çalışmaları hakkında 
bilgilendirilmiş ve kendi aralarında bir ağ kurmuşlardır. Bu ağ, Türkiye 
ve Avrupa’daki gençlik STK’ları arasındaki sivil diyaloğu geliştirmeye ve 
desteklemeye devam edecektir.
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İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı

Akkent Mahallesi, 2357 sokak, No 39 AA, 
33160 Mersin

Hilmi Dulkadir

(324) 341 78 08-05

hilmi@icev.org.tr
www.icev.org.tr

www.ruralyouth.org.tr/  

‘Türkiye ve Avrupa Arasında Kırsal Gençlik Zinciri Oluşturulması’
Temmuz 2008 – Kasım 2009   €89.756,95
Ortaklar:  
                  Europartners 2000 Foundation, Bulgaristan,
                  europartners2000@medicalnet-bg.org 
Sonuç(lar):
Proje ile Türkiye’de ilk defa ‘Kırsal Gençlik’ örgütlenmesi başlatılmış, 
ve ‘kırsal gençliğin’ özel ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı araştırma 
temelinde, kırsal gençlik kuruluşları ağ yapılanmasına gidilmiştir. Bu 
yapılanma Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Fransa ve diğer Avrupa 
Birliği ağları arasına dahil edilmiştir. Ayrıca, Mersin ve Trabzon illerinde 
Kırsal Gençlik Meclisleri kurulmuştur.

Hisarcık Belediye Spor

Hisarcık  Erciyes Mahallesi Erciyes 
Bulvarı  Oğuz Sokak No:5 
Melikgazi – Kayseri 

Mustafa Talip
(352) 341 10 13
(537) 847 13 95 

yenihisarcikbelediyespor@hotmail.com 
hisarcik@hisarcikbelediyespor.com 
 
www.hisarcikbelediyespor.com 

‘Türk ve Avrupa Gençliği Elele Projesi’
Temmuz 2008 - Temmuz 2009   €99.435,25
Ortaklar:
               Maribor Branik Kayak Klübü, Slovakya , igor.stros@sk-branik.si 
               Hisarcık Belediyesi, Türkiye, aliveral@kayserihisarcik.bel.tr 
Sonuç(lar):
Proje ortağı ile yapılan çalışmalarla, Türk ve Sloven kayak sporcuların 
dostluk ve diyalogları kurulmuş ve geliştirilmiş, aynı zamanda Avrupa’nın 
en büyük kayak kulüplerinden olan proje ortağının başarılarından iyi 
uygulamaların aktarımı yapılmıştır. Proje faaliyetleri kapsamında alınan 
teknik eğitimler ile  Hisarcık’taki imkanlar büyük ölçüde güçlendirilmiş 
ve sürdürülebilirliği planlanmıştır. 

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği

Uğur Mumcu Caddesi No: 41/4 
G.O.P - Ankara

Levent Görk

(312) 437 98 94

leventgork@hydra.com.tr 

www.step.bpw-turkey.org

‘İstihdam Sorunu için Çözüm Zamanı’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €87.206,07
Ortaklar: 
                 Balkan Amfiktionia
                 Eleni Mantratzi, Yunanistan, eleni@elenimail.com 
Sonuç(lar):
İstihdamı hedef alan STEP projesi ile AB bütününde uygulanabilecek, 
kapsamlı olarak geliştirilen eğitim programı, Türkiye ve Yunanistan’da 
toplam 152 gencin katılımı ile gerçekleşmiş, bireysel ve kurumsal 
düzeyde 400 adet üyeliğin sağlandığı e-diyalog platformu STEP 
Projesi’nin sürdürülebilirlik alanı olarak hayata geçmiştir. 15 
yazılı basın haberi ve 2 adet TV program konukluğu ile projenin 
yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülmüştür.
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Mersin Genç İşadamları Derneği

Cumhuriyet Mah. İnönü Bulvarı 1645 Sok 
Eser Sitesi B Blok Kat:1no:2 
Yenişehir – Mersin 

Alper Girgeç

(324) 331 00 04

alpergirgec@yahoo.co.uk

‘Ekolog 33’
Temmuz 2008 – Eylül 2009   €87.461,80
Ortaklar:
                 Circolo Festambiente, İtalya, mediterraneo3@festambiente.it 
                 Antigone Irkçılık, Ekoloji, Barış ve Şiddet Karşıtlığı Bilgi ve   
                 Dökümantasyon Merkezi, Yunanistan  info@antigone.gr 
Sonuç(lar):
Proje kapsamında özel olarak hazırlanan eğitim programıyla 30 ekolojik  
girişimci genç ve sivil toplum lideri olmaya aday 10 genç yetiştirilmiştir. 
Proje ortakları ile kurulan güzel işbirliği, birlikte yenilenebilir enerji ve 
çevre odaklı yeni bir proje fikrinin geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Yeni 
bir STK ve gençlik ağının oluşturulması ile projenin sonuçlarının Türkiye 
çapında etkinleştirilmesi sağlanmıştır. 

Toplumsal Konuları 
Araştırma ve Geliştirme 
Derneği

Körfez Mah. D-100 Karayolu 
Üzeri Haldız İş Merkezi 
No:121/14 Kocaeli

Kamile Canbay

(262) 323 12 43

info@tokageder.org

www.tokageder.org

‘Ağ Kuran Avrupa’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €37.323,84
Ortaklar: 
                 QUIZ (Avrupa Entegrasyon Derneği) ; aie_quiz@yahoo.com
                 EUROGEMS (Sivil Toplumun Güçlenmesi Örgütü) ; info@eurogems.eu  
                 DEMA (Departament d’Estudis dels Medis Actuals) ; projectes@dema.cat  
Sonuç(lar):
Proje çalışmalarıyla daha güçlü bir AB-Türkiye entegrasyonu için hedef toplumlarda gençler 
arasında ilgi düzeyi artırılmıştır. Proje sonunda, öğrencilerden topluluk programlarına başvuru 
olmuş, ve Kocaeli’de öğrencilerin gönüllü katkısı artış göstermiştir. 500 öğrencinin AB kültür ve 
değerleri konusunda yaptıkları araştırmalar, proje ortakları arasında çeşitli toplantılar, üniversite 
öğrencilerine dağıtılan tanıtım broşürleri, Türkiye ve ortakların bulunduğu ülkelerdeki STK’lar için 
aylık e-bültenler,  AB kültürü, değerleri ve vatandaşlık hakları konulu fotoğraf sergisi, kapanış 
semineri ve gençler ile STK’lar için hazırlanan iyi uygulamalar konulu kitabın hazırlanması yoluyla 
proje amaçlarına ulaşılmıştır.

Toplum ve Demokrasi Derneği 

Sivritaş Sok. Fidan Apt. 
No:12/11 Mecidiyeköy Şişli  
İstanbul

İdris Kardaş

(212) 211 7257

ikardas@gmail.com

‘Dünya Vatandaşı’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €94.648,76
Ortaklar:
                  Yeni Dünya Vakfı, Danimarka, soren@nyteuropa.org 
Sonuç(lar):
Türk ve Danimarka’lı ortaklar ile gençlerin, AB ve Türkiye arasında kültürlerarası 
diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlaması amacına yönelik bir pilot yaklaşım 
uygulanmıştır. Türkiye ve Danimarka’daki üniversite öğrencilerinden seçilen 30 
kişilik temel bir grup dünya vatandaşlığı anlayışını tanımlayabilmek amacıyla kilit 
konularda bir dizi çalıştay gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerin sonucu, gençlik alanında 
kültürlerarası diyaloğun gelişmesi için hazırlanan bir yayın ve rehber olmuştur. 
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Vangölü Folklor Turizm Spor 
Kulübü Derneği (VANFOLKDER)

İrfan Baştuğ Caddesi Adnan 
Özen İşhanı Kat:4 N0:2 - Van

Şengül Dağtekin

(432)  214 9429

vanfolklor@mynet.com

www.festivan.com

‘Vangölü Uluslarası Gençlik ve Kültür Festivali’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €103.228,25
Ortaklar:
                  Türkischer Elternvereın Lehrte und Umgeburg/Academy Culture Art,   
                  Almanya, k.ozdemir@gmx.de  
                  Bilimsel Teknik ve Araştırma Vakfı (BİTAV) , bitav@bitav.org.tr 
Sonuç(lar):
Van ilinde 185 kişilik müzik folklor grubunun, 7 AB ülkesinden ve Türkiye’nin 7 
bölgesinden 60’ın üzerinde sanatçı ve heykeltraşın katılımıyla bir uluslararası 
festival düzenlenmiş ve bütün katılımcılar performanslarını sergilemiştir. 2500’ün 
üzerinde izleyici 4 gün boyunca sahne gösterilerini, 3000 kişi sokaktaki etkinlikleri 
izlemiş ve medya gerekli desteği sağlamıştır. Kültürlerarası bir platform 
oluşturulmuş ve Van’lılar hem festivali zevkle takip etme, hem de AB kültürünün 
çeşitli boyutlarını görme fırsatını elde etmiştir.

Uşak Genç İşadamları 
Derneği

Kurtuluş Mah. Annaç Sok. 
Çimen İşhanı B/Blok Kat:4 
Uşak

Şener Tezel

(276) 234 00 61

sener@ugiad.org.tr

‘Turk Alman Genç Girişimciler Kuruluşu’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €103.754,99
Ortaklar: 
                ATIAD Avrupadaki Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği info@atiad.org 
Sonuç(lar):
Proje ile Uşak bölgesinde iş çevresine hizmet veren STK’ların kapasiteleri, gençlik ve 
girişimcilik ile ilgili AB politika ve normlarının uygulanması ile ilgili yaklaşımlar ve iyi 
uygulamalar konularında bilgilendirilerek güçlendirilmiştir. Düsseldorf’taki proje ortakları 
proje kapsamında eğitim vererek ve bu şehirlerdeki iş çevreleri arasındaki uzun dönemli 
bağlantıları sağlayarak katkıda bulunmuşlardır.

Yenimahalle Gençlik Merkezi Gençlik 
ve Spor Kulübü

Ragıp Tüzün Cad. 3. Durak Özel İdare 
İşhanı. Alt Kat 114/17 
Yenimahalle – Ankara 

Volkan Doğan

(312) 3272733

volkandogan@gmail.com

www.ygmgsk.org

‘Engelsiz Bir Toplum ‘Biz de Varız’
Temmuz 2008 – Ekim 2009   €82.834,05
Ortaklar: 
                   Risorse Umane Europa, İtalya, rue@guipo.it  
                   www.risorseumaneuropa.org 
Sonuç(lar):
Proje ekibi ile ortaklar engelli gençler için bir izcilik çalışması 
yürütmüş, ve kulüpte çalışan gençlerin gönüllü faaliyetlerini kolayca 
gerçekleştirebilecekleri donanımlı bir ofis ortamı oluşturulmuştur. 
Proje faaliyetlerinden ihtiyaç analizi araştırması ve 5 kapasite geliştirme 
eğitimi gerçekleştirilerek genç engellilerin AB’ye uyum sürecinde 
politik, kültürel ve sosyal katılımına destek sağlanmıştır.
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Yurt Yuva Derneği

Tuna Cd. Çanakçı İşhanı 5. Kat No: 11 / 65 
Kızılay - Ankara

Sezai Özçelik

(505) 504 9329 

sezaiozcelik@gmail.com

www.yurtyuvader.org.tr

‘Türk Gençlerinin Kültürel Çeşitlilik ve Çatışma Yönetimi Konusunda 
Eğitimi Projesi’
Temmuz 2008 – Temmuz 2009   €96.717,12
Ortaklar: 
                 Sivil Toplumda Sürdürülebilir Kalkınma Klübü,  Bulgaristan,   
                  mail@csdcs.org 
                  ECOSENS, Romanya, macc@b.astral.ro 
Sonuç(lar):
Önemli sayıda genç, kültürel çeşitlilik ve çatışma konusunda Türkiye’deki 
gençlik sektörünün eğitim taleplerini karşılayacak düzeye ulaştırılmıştır. 
20 eğitici için kültürel çeşitlilik ve çatışma yönetimi konusunda eğiticilerin 
eğitimi verilmiş ve gençlik kuruluşlarından 45 katılımcıya pilot eğitim 
programı uygulanmıştır. Proje kapsamında, ayrıca, bir konferans 
düzenlenmiş, 300 poster, 200 broşür, 100 bilgilendirme materyali, 50 
eğitim el kitabı dağıtılmış ve 4 bez afiş basılmıştır.
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Bu proje AB tarafından fonlanmakta olup, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte ve DeLeeuw International liderliğindeki konsorsiyum 
tarafından teknik destek sağlanmaktadır. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.
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