
Türkiye ve AB Arasında 
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi ve

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi 
“Çevre” Temalı Projeleri 



Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’ın 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.



TÜRKİYE VE AB ARASINDA 
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALTINCI DÖNEM

Proje Sayısı
5

Toplam Bütçe
797.443,9 Avro

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM 

Proje Sayısı
8

Toplam Bütçe
767.489,19 Avro
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01-018

Koordinatör Faydalanıcı Akdeniz Naturel Yaşam Derneği (NATURELDER)

Eş Faydalanıcı(lar) -

Ortak(lar)

• Erdemli Ziraat Odası
• Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği
• Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği
• Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
• Tarsus Ziraat Odası”
• Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
• Tarsus Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
• Erdemli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
• Akdeniz Doğa ve Yaşam Derneği
• Mersin Toroslar Doğayı Yaşatma ve Eko Turizm 

Derneği
• Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri 

Derneği

Projenin Süresi 12 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 99.959,40 Avro / 111.106,60 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Mersin

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

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

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

ANA FAALİYETLER
• Tarım ve kırsal kalınma alanında çalışan STK’ların mevcut savunma ve lobicilik 

kapasitelerinin analizinin yapılması 
• Tarım ve kırsal kalkınma alanında çalışan STK’ların karar verme organlarında 

yer alan 20 yetkiliye savunuculuk, lobicilik ve herbisitlerin (yabancı otlarla 
mücadelede kullanılan zirai ilaçlar) yanlış kullanımının etkileri hakkında eğitim 
verilmesi

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

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

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

çalıştayların düzenlenmesi

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

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

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

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

• Mersin’de yer alan 3 kent konseyinde, tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet 
gösteren yerel STK’lardan oluşan bir komisyon açılacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 130

Koordinatör Faydalanıcı Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği 
(WRI Türkiye)

Eş Faydalanıcı(lar) Fietsersbond Dutch Cyclists’ Union, 
Hollanda Bisikletçiler Birliği (Hollanda) 

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 12 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 99.969,03 Avro / 111.076,70 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Türkiye’nin 8 şehri

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

https://wrisehirler.org/ 
https://twitter.com/WRISehirler 
https://www.instagram.com/wrisehirler/
https://www.facebook.com/wrisehirler/
https://www.youtube.com/channel/UCe_pCTKGG8_
MTFW01X5en1w
https://tr.linkedin.com/company/wrisehirler

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

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

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

• Türkiye bisiklet paydaş haritası oluşturulacaktır.
• Bisiklet altyapıları ve planları üzerine masa başı çalışması yapılacaktır.
• Kapasite geliştirme eğitimi programı gerçekleştirilecektir.
• 8 yerel strateji/eylem planı tasarlanacaktır.
• Bisiklete binmeyi teşvik etmeye yönelik ulusal strateji/eylem planı oluşturulacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 202

Koordinatör Faydalanıcı İklim Araştırmaları Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)
• Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 

(TÜRKONFED)
• Afet Bilinci Derneği

Ortak(lar) Türkiye Belediyeler Birliği

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 94.011,62 Avro / 109.998,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Afyonkarahisar, Ankara, İzmir

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

https://www.iklimdernegi.org/ 
https://twitter.com/ArastIklim
https://www.instagram.com/climateresearchasso-
ciation/   
https://www.linkedin.com/company/iklim-araştır-
maları-derneği/about/  

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

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

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

işbirliği yöntemleri eğitimleri düzenlenmesi
• Hedef gruplarla yapılan toplantılar yoluyla en iyi uygulamalar kataloğunun 

hazırlanması ve araçlarının yaygınlaştırılması
• Kilit paydaşlar arasındaki işbirliği alanlarının belirlenmesi ve bir politika 

raporunun geliştirilmesi
• İşbirliği ve ortaklıkları teşvik etmek için kilit paydaşları bir araya getiren 

çalıştaylar ve ağ oluşturma etkinlikleri yapılması

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

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

ulaşılacaktır.



8

Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 216

Koordinatör Faydalanıcı Gıda Kurtarma Derneği

Eş Faydalanıcı(lar) -

Ortak(lar) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (TGDF)

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 98.992,22 Avro / 109.992,22 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

https://gidanikurtar.org/   
https://twitter.com/GidaKurtarmaDer 
https://www.instagram.com/gidakurtarmadernegi/ 
https://www.facebook.com/GidaKurtarmaDernegi 
https://www.linkedin.com/company/g%C4%B-
1da-kurtarma-derne%C4%9Fi/ 

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

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

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

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

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

olarak paylaşılması sağlanacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG/ 03 / A3-01 / 373

Koordinatör Faydalanıcı Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 
Derneği (ANTOK) 

Eş Faydalanıcı(lar)
• HellenicSocietyfortheProtection of Nature 

(HSPN) Yunan Doğayı Koruma Derneği 
(Yunanistan)

Ortak(lar)

• Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü

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

Yönetim Kurulu

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 85.000,08 Avro / 95.004,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Antalya

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

https://www.antok.org.tr
https://twitter.com/ANTOK_ANTALYA
https://www.instagram.com/antok_antalya/
https://www.facebook.com/ANTOKANTALYA
https://www.youtube.com/channel/UCnIhxTU-
iQEOdHPu3i8XmSJw

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

ANA FAALİYETLER
• Antalya’da çevre konusuna odaklanan STK’lar arasında bilgi paylaşımı 

yapılabilmesi amacıyla 1 web sitesi ve ağ oluşturulması
• STK’lar arasında kapasite geliştirme ve deneyim paylaşımı için 2 seminer 

düzenlenmesi
• İlgili paydaşlar için yasal kapasite ve AB kaynakları dâhil olmak üzere finansman 

kaynaklarının kullanımı konusunda 3 eğitimverilmesi
• “Doğa koruma projeleri” ve “eğitim materyalleri hazırlama” konusunda 1 çalıştay 

gerçekleştirilmesi
• Yunanistan’a teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
• Sanat, fotoğraf ve makale konulu 3 yarışma ile farkındalık ve yaygınlaştırma 

kampanyası yürütülmesi

• “Antalya Sivil Çevre Platformu” oluşturulacaktır.
• Antalya’da 15 orman incelenecek ve soyu tükenmekte olan 15 bitki türünün 

dağılımalanı belirlenecektir.
• Her hedefalaniçin 15 adetdağılımharitasıoluşturulacaktır.
• Çevreeğitimmateryaliüretimikonusunda 4 kılavuzüretilecektir.
• ArcGIS isimli Coğrafi Bilgi Sistemi Programı’nda 15 bitki türüne ait veri tabanı 

oluşturulacaktır.
• 1 yerel stratejik plan geliştirilecektir.
• Her türün korunması için yerel bir strateji planının da dâhil olduğu AB 

standartlarında Antalya Ormanlarını Koruma Yönetim Sistemi geliştirilecektir.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 377

Koordinatör Faydalanıcı TEMA - Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı 

Eş Faydalanıcı(lar) -

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 95.115,00 Avro / 106.528,80 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Türkiye’deki iller

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

https://www.tema.org.tr/
https://twitter.com/temavakfi https://www.you-
tube.com/temavakfi https://www.facebook.com/
temavakfi https://www.instagram.com/temavakfi/ 
https://www.linkedin.com/company/temavakfi 

Tarım Politikalarında 
İklimin Yaygınlaştırılması 

için Sivil Toplum Ağı 



13

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

ANA FAALİYETLER
• İklim değişikliğiyle ilgili tarım politikalarının ön ve derinlemesine sektör analizleri 

yapılması
• İklim değişikliğinin sektörlere etkilerine ilişkin savunuculuk ve yönetim 

konularının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için yuvarlak masa toplantıları 
yapılması

• İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonu için sektöre dayalı en az iki 
politika önerisinin hazırlanması 

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

lobicilik faaliyetleri yürütülmesi (en az 2 bakanlık ziyareti)
• İletişim kampanyası

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

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

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

• İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve tarım sektörünün adaptasyonu için bir 
politika önerisi hazırlanacaktır. 

• İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin savunma ve yönetim konuları belirlenecek 
ve savunma stratejileri oluşturulacaktır. 

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

• Kapsamlı iletişim çalışmaları ile istişare lobiciliğini desteklemek için iklim 
değişikliğinin tarım ve gıda üzerindeki etkilerine ilişkin kamuoyu oluşturulacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 447

Koordinatör Faydalanıcı Doğayı Hayatı Koruma Vakfı Türkiye (WWF-Türkiye) 

Eş Faydalanıcı(lar) -

Ortak(lar) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 
(SÜRKOOP)

Projenin Süresi 12 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 98.784,54 Avro / 109.760,60 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, 
Akdeniz Bölgesi

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

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

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

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

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

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

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

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

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

video röportajları ve sosyal medya içeriği) hazırlanacaktır. 
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 483

Koordinatör Faydalanıcı Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)
• FundacjaPolitykiRozwojowej Kalkınma Politikası 

Vakfı (Polonya)
• Çukurova Genç İşadamları Derneği

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 90.705,89 Avro / 100.784,32 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Adana

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

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

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

ANA FAALİYETLER
• Durum analizi ve raporlama yapılması
• Eğitimlerin düzenlenmesi
• En iyi uygulamaların paylaşılması 
• Çocuk inisiyatifi ve model çalışmaları dâhil olmak üzere farkındalık artırma 

faaliyetleri yürütülmesi
• Politika raporları ve teklifleri hazırlanması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması

• STK’ların savunma, iletişim ve sorun yönetimi kapasiteleri artırılacaktır.
• Bilgilendirme, tartışma ve politika oluşturma faaliyetleri
• Adana ilinden 40 çocukla birlikte gerçekleştirilecektir.
• Kamu kurumları ile işbirliği içinde iklim değişikliği ve ekoloji alanında donanımlı 

bir çocuk inisiyatifi kurulacaktır.
• Çevreye duyarlı uygulamalar, STK-özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
• Adana’da çocuklarla birlikte iyi tarım uygulamaları yürütülecektir.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 002

Koordinatör Faydalanıcı S.S. Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi (AFC)

Eş Faydalanıcı(lar) Mare Nostrum CSO 
Mare Nostrum Sivil Toplum Kuruluşu (Romanya) 

Ortak(lar)
• Thünen-Institut Thünen Enstitüsü (Almanya)
• Sinop Üniversitesi
• Sinop İl Özel İdaresi

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 134.224,00 Avro / 149.136,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Sinop, Köstence (Romanya), Rostock (Almanya)

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

https://www.gencisi.org/ 
https://twitter.com/gencisikoop 
https://www.instagram.com/newgencoop/?hl=tr 
https://www.youtube.com/channel/UCLBqtYLsbEV-
EbyWGTivgC8g
https://www.linkedin.com/company/
gen%C3%A7-i%C5%9Fi-kooperatif-youth-deal-co-
operative-/  

Denizdeki 
Dostlar
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PROJE HEDEFLERİ
Proje; AB politikaları ve mevzuatına uygun bir balıkçılık yönetimi için Türkiye, 
Romanya ve Almanya’daki STK’lar arasında güçlü ve sürdürülebilir bir sivil toplum 
diyaloğunun teşvik edilmesi için uygulanıyor. Bu diyalog ile Karadeniz’deki deniz 
memelilerinin korunması konusunda STK’lar arasında deneyim paylaşımına ve 
işbirliğine zemin oluşturulması hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Hazırlık faaliyetleri yürütülmesi 
• Satın alma faaliyetleri yürütülmesi
• Toplantı faaliyetleri yürütülmesi
• Almanya ve Danimarka’ya iyi uygulama ziyaretleri yapılması
• Atölye faaliyetleri yürütülmesi
• Seminer faaliyetleri yürütülmesi
• Sosyal ağ faaliyetleri yürütülmesi
• İletişim ve görünürlük de dâhil olmak üzere farkındalık faaliyetleri yürütülmesi
• Eğitim faaliyetleri yürütülmesi
• Su altı uygulama faaliyetleri yürütülmesi
• Raporlama faaliyetleri (ara ve nihai raporlar) yürütülmesi

• Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında, deniz memelilerinin korunmasına dayalı 
güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog kurulacak ve işbirliği artırılacaktır. 

• Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Karadeniz’deki deniz memelilerinin korunmasına 
yönelik en iyi uygulamalar paylaşılacak; deniz memelilerinin avlanma seviyesi 
düşürülüp, balıkçıların kârları artırılacaktır.

• Yunus gözlem turları teşvik edilecek ve Sinop turizmi için yeni bir bakış açısı 
geliştirilecektir.

• Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi ve faydalarına ilişkin farkındalık artırılacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 016

Koordinatör Faydalanıcı Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği 
(ABKAD)

Eş Faydalanıcı(lar)

• Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
• Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników 

Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) Polonya 
Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Derneği  
(Polonya)

• European Neighbourhood Council (ENC) Avrupa 
Komşuluk Konseyi (Belçika)

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 12 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 146.922,98 Avro / 163.247,76 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Sinop, Köstence (Romanya), Rostock (Almanya)

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

http://abkad.org/
https://twitter.com/abvekad
https://www.instagram.com/abkad2019/
https://www.linkedin.com/in/avrupa-birli%C4%-
9Fi-ve-k%C3%BCresel-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-
lar-derne%C4%9Fi-722698a2/?originalSubdo-
main=tr 

Ulaştırma Sektöründe 
Sivil Toplum Diyaloğu
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PROJE HEDEFLERİ
Projeyle; Türk, Polonyalı ve Belçikalı STK’lar ile paydaşlar arasında karayolu 
taşımacılığı sektörüyle ilgili yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde bilgi paylaşımı ve 
işbirliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu etkileşim çerçevesinde projenin, Türkiye 
ve AB arasındaki ulaştırma sorunlarına çözüm sağlayacak bir diyalog fırsatı 
oluşturması hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Karayolu taşımacılığı sektörü alanındaki STK’lar arasında ağ oluşturulması
• Türkiye’nin AB Karayolu Taşımacılığı Müktesebatı uyumuna ilişkin 5 araştırma 

belgesinin hazırlanması
• Odak gruplarla, 5 yerel STK toplantısı yapılması
• AB düzeyinde ağ oluşturulması
• Brüksel’e çalışma ziyareti düzenlenmesi
• Karayolu taşımacılığı sektörü alanındaki STK’lara yönelik bir politika tavsiyesi 

taslağı hazırlanması
• Kapanış toplantısı yapılması

• Türkiye ve AB üye ülkelerinde bulunan ve karayolu taşımacılığı alanındaki 50 STK 
arasında 1 ağ kurulacaktır.

• Ulaşım Müktesebatı ile ilgilenen yaklaşık 50 STK, odak grup toplantılarına 
katılacaktır.

• Türkiye’nin AB Karayolu Taşımacılığı Müktesebatı uyumuna ilişkin 5 belge 
hazırlanacaktır.

• Ankara ve/veya İstanbul’daki kapanış toplantısında 100 faydalanıcı bir araya 
gelecek ve bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

• Web sayfası oluşturulacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 134

Koordinatör Faydalanıcı
European Roundtable on Climate Change and Sus-
tainable Transition (ERCST) Avrupa İklim Değişikliği 
ve Sürdürülebilir Geçiş Yuvarlak Masası (Belçika)

Eş Faydalanıcı(lar) İklim Araştırmaları Derneği

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 148.497,60 Avro /164.997,33 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Türkiye, Belçika

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

www.ercst.org   
https://www.facebook.com/ERCST/
https://cl.linkedin.com/company/ercst-europe-
an-roundtable-on-climate-change-and-sustain-
able-transition

İklim 
Diyaloğu
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, AB İklim Değişikliği Politikası’nın konuşulmasına yönelik Türkiye ve AB üye 
ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında bir diyalog kurmak için uygulanıyor. 
Bu diyalogla; Türkiye’yi en çok ilgilendiren AB İklim Değişikliği Politikası 
gelişmelerinin potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve ilgili STK’ların AB’nin 
İklim Değişikliği Politikası hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamındaki AB’nin İklim Politikası gelişmeleri 

ve Türkiye için olası sonuçlarının yanı sıra Türkiye’nin iklim politikasındaki 
gelişmeleri ile ilgili masa başı çalışması yapılması 

• İlgili paydaşların haritalanması ve STK’ların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için 
kilit STK’lar ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapılması

• AB’nin ve Türkiye’nin iklim değişikliği politikasının daha iyi ifade edilmesi ve 
uyumuna yönelik öneriler sağlamayı amaçlayan bütünsel bir politika vizyon 
belgesinin geliştirilmesi

• Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki STK’ların katılımıyla, Türkiye ve Brüksel’de 
4 interaktif ve bilgilendirici oturumun düzenlenmesi

• Temel çıktıların farklı medya araçlarıyla yaygınlaştırılması

• Çalıştaylara girdi olarak hizmet edecek en az 4 bilgi materyali üretilecektir.
• Projenin faaliyetlerine en az 15 STK’nın dâhil olduğu 50’den fazla paydaş 

temsilcisi katılacaktır.
• Projenin web sitesi sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden 1000 takipçiye 

ulaşılacaktır.
• Türk iklim politikasını AB ile uyumlu hale getirmek için çalıştaylar düzenlenecektir.
• Mülakatlar yoluyla paydaş ihtiyaçlarının ve istekleri değerlendirilecektir. 
• Çalıştaylara, mülakatlara ve deneysel araştırmalara dayanan kapsamlı ve 

bütünsel bir politika belgesi hazırlanacaktır.
• Kamu, özel sektör ve STK’lardan en az 50 katılımcının yer aldığı, belirli politika 

konularında 4 çalıştay düzenlenecektir.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 307

Koordinatör Faydalanıcı Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye (WWF-Türkiye) 

Eş Faydalanıcı(lar) Doğal Hayatı Koruma Vakfı Akdeniz (WWF-Akdeniz) 

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 139.096,94 Avro / 154.552,16 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Antalya, Aydın, İstanbul 

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

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

Deniz Kıyı 
Diyaloğu
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PROJE HEDEFLERİ
Proje; Türkiye’deki deniz ve kıyı koruma alanlarının (MCPA) etkin bir şekilde 
korunmasını ve yönetimini sağlamak için Türkiye-AB arasındaki sivil toplum 
diyaloğunu güçlendirmek amacıyla yürütülüyor. Bu diyalog ile Türkiye’nin güney-batı 
ve batı kıyı şeridindeki STK’ların savunuculuk, iletişim ve kampanya becerilerinin 
artırılması hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Pilot sahalarda (Antalya, Aydın, İstanbul) STK’lar arasında bir ağ oluşturulması
• STK ağının deniz ve kıyı koruma alanlarının yönetimine katılım kapasitesini 

artırmak için uzmanlar tarafından kapasite geliştirme çalıştayı düzenlenmesi
• STK’lar için savunuculuk ve katılımcı yönetim konularını belirlemek ve 

önceliklendirmek için üç pilot bölgede yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi
• Deniz ve kıyı koruma alanlarının katılımcı ve sürdürülebilir yönetimine yönelik 

kılavuz hazırlanması
• Çalışma ziyareti düzenlenmesi
• Projenin çıktılarının paylaşılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir 

yol haritasının hazırlanması

• Projenin ağ kurma toplantısına en az 10 STK katılacaktır.
• Eğitim materyalleri ilgili paydaşlara dağıtılacak ve çevrim içi olarak 

yayımlanacaktır.
• Ulusal ağ için bir yol haritası/eylem planı hazırlanacaktır.
• 3 pilot bölgedeki ve STK ağındaki STK’lar ile AB üyesi ülkelerdeki STK’lar 

arasındaki işbirliği artacaktır.
• Proje pilot sahalarındaki yerel yönetim yapılarında sivil toplumun etkisi artacaktır. 
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 317

Koordinatör Faydalanıcı Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Eş Faydalanıcı(lar) Pesticide Action Network (PAN) Europe, 
Pestisit Eylem Ağı Avrupa (Belçika)

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 12 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 149.004,58 Avro /165.560,65 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Türkiye’deki iller

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

www.bugday.org
https://twitter.com/BugdayDernegi
https://twitter.com/zehirsiz_ag 
https://www.instagram.com/zehirsizsof-
ralaricin/?hl=tr 
https://www.facebook.com/zehirsizsofralaricin
https://www.youtube.com/user/bugdaymedya/fea-
tured
https://www.youtube.com/channel/UCNbrlizhPw-
PyuAIPkc6wPGw 

Zehirsiz Kentlere 
Doğru
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PROJE HEDEFLERİ
Proje Türkiye ve AB üye ülkelerinde pestisit, çevre ve sağlık konusunda çalışan 
STK’lar ve yerel yönetimler arasında işbirliğini artırmak için yürütülüyor. 
Bu işbirliğiyle, pestisit kullanımının azaltılarak toplum sağlığına ve çevrenin 
korunmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Türk belediyelerinde pestisit kullanımı için durum analizi yapılması
• Politika, strateji, yöntemler ve teknikler konusunda AB’deki iyi uygulamaların 

araştırılması ve derlenmesi 
• AB’deki en iyi uygulamalara saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi
• Yerel yönetimler için pestisit içermeyen kasabalar hakkında bir el kitabının 

hazırlanması 
• Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmesi

• Türk belediyelerinde pestisit kullanımı için bir durum analizi hazırlanacaktır.
• 85 belediyeye anket uygulanacaktır.
• 10 belediye ile taahhüt imzalanacaktır.
• Yerel yönetimler için pesitisit içermeyen kasabalar hakkında bir el kitabı 

hazırlanacaktır.
• 50.000 kişinin dilekçeyle desteklerini sunması sağlanacaktır.
• Belediyelerden 14 temsilci AB’nin en iyi uygulamalarını ziyaret edecektir.
• 2.000.000 kişiye web sitesi, sosyal medya, basın bültenleri ve yayımlanan haberler 

aracılığıyla ulaşılacaktır.
• Türkiye’deki 130 STK, PAN Avrupa ve üyeleri ile temas halinde olacaktır.
• PAN Avrupa’nın web seminerine 40 kişi katılacaktır.
• PAN Avrupa ile 44 belediye temas halinde olacaktır.
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