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Uzmanlar
• Dr. Petek Kovancı Shehrin – Takım Lideri
• Zeynepcan Solmaz – İletişim Uzmanı

Başlıca Faaliyetler: 
• AB Bakanlığı’nın programlama faaliyetlerine destek verilmesi;
• Programlama konusunda kamu kurumlarına eğitim düzenlenmesi;
• Sektör Planlama Belgesini güncellenmesi;
• STK’ların programlama konusunda görüşlerini ve katkılarını alabilmek üzere 4 yerel ve 3 ulusal 

çalıştay düzenlenmesi;
• İletişim stratejisinin hazırlanması.

PROJE ÖZETİ



 Kamu Kurumları Eğitim Programı 
Ankara, 19-20-21 Aralık 2016, 40 katılımcı.  

 Sivil Toplum Çalıştayları
 Ankara, 15 Şubat 2017, 171 katılımcı
 İstanbul, 30 Mart 2017, 160 katılımcı
 Gaziantep, 24 Ekim 2017, 161 katılımcı
 Trabzon, 31 Ekim 2017, 65 katılımcı

 Üniversiteler Çalıştayı
 Ankara, 7 Haziran 2017, 70 katılımcı 

BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK? 



Duyurular farklı web sitelerinde, çoğunlukla açık çağrı usulü ile gerçekleştirilmiştir;
 AB Bakanlığı,
 AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı,
 Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, 
 AB-İlan vb.

Ulusal çalıştaylara ortalama başvuran STK sayısı: 500

Katılım kabul koşulları:  
 AB uyum süreci, AB hibe programları ve projeleri konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak;
 Ulusal ve/veya uluslararası işbirliği platformlarında, ağlarında veya 

programlarında başka sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmış olmak.

ÇALIŞTAY DUYURULARI VE 
BAŞVURULAR



SİVİL TOPLUMUN İHTİYAÇLARI
 STK’ların yerel, ulusal, uluslararası düzeyde öncelikleri / ihtiyaçları nelerdir? 
 Bu ihtiyaçlar nasıl karşılanmalı?
DANIŞMA SÜRECİ
 Sivil Toplum Sektörü programlama sürecine STK’ların katkısı nasıl en etkili 

şekilde alınabilir? 
 STK’lar bu sürece nasıl katkı verebilir?
YENİ PROJELER İÇİN:
 AB mali yardımları STK’ların hangi ihtiyaçlarına ve önceliklerine cevap 

vermeli? 
 Sivil toplum sektörü programlama sürecinin önümüzdeki dönemi için, (2014-

2020 yılları) proje önerileri neler olabilir?

ÇALIŞTAYLARDA TARTIŞILAN
CEVAP ARADIĞIMIZ KONULAR



 Kurumsal kapasitelerinin gelişimi (insan kaynaklarının, fiziksel mekanların, akademik 
desteklerin yetersizliği, STK’ların danışabileceği /teknik destek alabileceği yerel 
birimlerin eksikliği; fon kaynaklarına, ulusal / uluslararası platformlara, ağlara erişim 
sorunları); 

 Mali sorunlar ve yetersizliklerin giderilmesi (Kira, yer, bina, stopaj, personel, 
projelerde eş finansman zorlukları, projelere bağımlı ve kısıtlı mali sürdürülebilirlik)

 Yasal çerçevenin iyileştirilmesi;
 Kamunun karar alma süreçlerine dahil olma ve kamu politikaları ve uygulamalarının 

aktif bir parçası olmak;

1. SİVİL TOPLUMUN İHTİYAÇLARI



 Eğitimlerin artırılması ve etkinliğinin sağlanması; mevzuat, stratejik planlama, 
koordinasyon-iletişim, proje hazırlama, sosyal medya, gönüllülere ulaşma, denetim, 
performans, savunuculuk, vb. konularda tercihan uygulamalı – pratik eğitimler 
düzenlenmesi; 

 İletişimin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması
o Üniversitelerin ve yerel yönetimlerin sivil toplum alanına daha fazla dahil 

edilmesi;
o Kamu kurumları ile daha düzenli ve daha sık bilgi paylaşımı ve iletişim kurulması;
o Özel sektör ile işbirliği ortamlarının yaratılması; 
o Sivil toplum içinde (STK-STK) ilişkilerinin güçlendirilmesi.

1. SİVİL TOPLUMUN İHTİYAÇLARI
(devam)



Ankara, 7 Haziran 2017, 70 katılımcı
Panel: “Üniversite – Sivil Toplum İşbirliği Olanakları - Üniversiteler ve Sivil Toplum 
birbirlerine nasıl katkı sunabilirler?” (STGM, TÜSEV, Bilgi Üniversitesi ve Sosyal İnovasyon
Merkezi ‘nin katılımları ile)

Çalıştay Çıktıları
 Kamu ve STK diyaloğunda üniversiteler bağdaştırıcı ve adaptasyonu kolaylaştırıcı bir 

şekilde rol alabilirler.
 Teknokentlere benzer yapılar ile üniversitelerin sivil toplum ile bütünleşik faaliyetleri 

desteklenebilir.
 Üniversitelerin STK’larla iletişiminin güçlendirilmesi ve farkındalık artırma anlamında 

kurumsal ağlar oluşturulabilir.
 Üniversite – sivil toplum diyaloğunu pekiştiren hibe programları artırılabilir. 
 Üniversitelerin sivil toplum alanında yayın ve materyal oluşturması, bilgi/belge üretimi 

desteklenebilir.

ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYIMIZIN
ÇIKTILARI 



 Sadece ulusal düzeyde değil, yerel düzeyde de düzenli ve güncel bilgi paylaşımı;
 Yerel düzeyde valiliklerin, yerel yönetimlerin, ajansların eşgüdüm içinde çalışması 

(yerel yönetişim); 
 Tematik, bölgesel ve yerel toplantı, seminerlerin daha sık aralıklarla ve daha küçük 

gruplar ile düzenlenmesi;
 STK’lar arasında kapasite farklılıklarını gözardı etmeyen bir yaklaşım ile danışma ve 

ortak çalışma imkanlarının yaratılması;
 Sosyal medyanın ve online imkanların daha yoğun kullanılması ve daha çok STK’ya 

erişim sağlanması;
 Hibe programlarının hazırlık aşamalarında STK’ların görüşlerinin alınması;
 Danışma süreci ile alınan görüş ve önerilerin nerede ve nasıl kullanıldığına 

(kullanılmadığına) yönelik geri bildirimlerin verilmesi;
 STK’ların kendi aralarında bir araya gelerek oluşturacakları ortak platformlar / çalışma 

grupları ile proglamlama sürecinde daha etkin katkı sunabilmeleri. 

2. DANIŞMA SÜRECİ
(NASIL GÖRÜŞ ALMALIYIZ? 

NASIL ORTAK ÇALIŞMALIYIZ?)



 Yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve yasal altyapı ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesine 
yönelik projeler;

 Küçük STK’ların güçlendirilmesine yönelik hibe programları;
 Yerel katılımın güçlendirilmesi;
 Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara yönelik istihdam projeleri;
 Farkındalık yaratmaya dönük hibe programları;
 Daha önceki hibe programlarından destek alan projelerin devam uygulamalarını 

sağlayacak (sürdürülebilirlik) hibe programlarının hazırlanması;
 Kültür ve çevre sektörü gibi farklı sektörleri bir araya getiren çapraz sektörel

desteklerin verildiği projeler;
 Gönüllülük kültürünün geliştirilmesi; 
 Aktif vatandaşlığın geliştirilmesi.

3. PROJE ÖNERİLERİ
HANGİ İHTİYAÇLAR PROJE OLARAK SUNULABİLİR? 



 Yaklaşık 700 STK ve 70 üniversite temsilcisi ile görüşme;

 Her bir katılımcıya ulaşan (40.000 sayfayı aşan belge paylaşımı)
o Sivil Toplum Programlama Yol Haritası (Sektör Planlama Belgesi)
o İyi Uygulamalar Rehberi
o AB Proje Hazırlama Rehberi
o Çalıştay Sunumları

 Yeni dönem için çeşitli proje fikirleri. 

KAZANIMLARIMIZ



İlginize teşekkür ederiz.

Dr. Petek KOVANCI SHEHRIN 

Proje Takım Lideri

petek@ebsict.com


