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Bu dergi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu derginin içeriğinden sadece ICE liderliğindeki
konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı
şeklinde yorumlanamaz.

BU SAYIDA
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SİVİL TOPLUMLA DİYALOG
TOPLANTILARI
Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim
Stratejisine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının
görüşlerine başvuruluyor.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
SİYASİ KRİTERLER ve
MEDYA PROJELERİ ile

DEVAM EDİYOR
STOCKHOLM
ORDU
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AMSTERDAM
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SİVİL TOPLUMLA
DİYALOG
TOPLANTILARI
Avrupa Birliği Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin üyelik
surecinde etkin rol oynamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor ve sivil toplumla sürekli diyalog
halinde olmaya caba gösteriyor. Bir ülkede demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından
önemli bir yere sahip olan sivil toplum kuruluşları, AB üyelik sürecinin katılımcı bir çerçevede
yürütülmesi için de kilit rol oynuyor.
Bu anlayışla, Avrupa Birliği Bakanlığı olarak Sivil Toplumla yerel yönetimlerden gençliğe, farklı inanç gruplarından
Diyalog Toplantılarını geleneksel bir buluşma haline sivil topluma yönelik hibe olanaklarına bir çok farklı
getirmiş bulunuyoruz. “Güçlü bir sivil toplum ve güçlü bir tema altında bir dizi diyalog toplantısı gerçekleştirdik.
Türkiye” sloganıyla düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz Kısa süre önce kamuoyuna tanıttığımız Türkiye’nin
bu toplantılar aracılığıyla sivil toplumu dinlemeye, Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde sivil
onların öneri ve görüşlerini alarak, kendilerini AB toplumla işbirliğimizi daha da güçlendirmek, politika
sürecine mümkün olan en üst düzeyde dahil etmeye özen oluşturma süreçlerine etkin düzeyde katılımlarını
gösteriyoruz. Bugüne kadar, kadın haklarından çevreye, sağlamak ve sorunlarını çözebilmek için destek nitelikli
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sivil Toplumla Diyalog Toplantılarının ilkini geçtiğimiz gerçekleştirdik. Diyalog toplantılarımız 18 Mart Konya ve
Kasım ayında İstanbul’da; ikincisini Şubat ayında İzmir’de 24 Mart Adana etkinliklerimizle devam ediyor.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU SİYASİ
KRİTERLER VE MEDYA PROJELERİ
İLE DEVAM EDİYOR
Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın yeni
dönemine dair...

SİVİL TOPLUM
PROGRAMI
AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI
AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
Açılış etkinliklerinden notlar...

BENİM
PROJEM...
Diyalog projelerini yürütecek
kuruluşlardan bazıları neden böyle bir
proje tasarladıklarını, çalışmalarıyla
ne tür sonuçlar elde etmeyi
hedeflediklerini, ortaklık ve diyalog için
düşüncelerini anlatıyor...

16
HABERLER

S

ivil Toplum Diyaloğu yeni dönemi
açılış etkinlikleri 11-13 Kasım 2014
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti.
Türkiye ve Avrupa’dan yüzün üzerinde
sivil toplum ve medya kuruluşunun
temsilcilerinin katıldığı ve hibe uygulama
eğitimleriyle başlayan etkinliklerin
açılışını Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Dr Mehmet Cangir ve
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan
Vekili Emine Döğer gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
temsilcilerinin de katılım gösterdiği
eğitimler sırasında, hibe faydalanıcısı
kuruluşlar ve ortakları, önümüzdeki
yaklaşık 14 ay boyunca projelerini hayata
geçirirken ihtiyaç duyacakları teknik
konularda eğitim aldı.

Açılış etkinliği aynı zamanda, Sivil
Toplum Diyaloğu Programının bu
döneminde ilk defa düzenlenecek
olan Diyalog Seminerleri için önemli
bir organizasyona da ev sahipliği
yaptı. Medya, sivil toplum ve kamu
personelini bir araya getirecek olan
Diyalog seminerlerinin en etkin şekilde
düzenlenebilmesi için tarafların
görüşlerine başvurulan çalıştaya
alanlarını temsilen deneyimli gazeteciler,
iletişim alanında etkin sivil toplum
kuruluşları ve bu iki sektörle sıkça
çalışan kamu personeli katıldı.
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BENİM PROJEM
Diyalog projelerini yürütecek kuruluşlardan bazıları
neden böyle bir proje tasarladıklarını, çalışmalarıyla
ne tür sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini, ortaklık
ve diyalog için düşüncelerini anlatıyor...

DÜNDEN BUGÜNE

DÜNDEN BUGÜNE SİVİL
TOPLUM DİYALOĞU
Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın dünü,
bugünü ve geleceği...

SİVİL TOPLUM
DİYALOĞU

Belediyeler, meslek
örgütleri, üniversiteler
ve gençlik örgütleri gibi
AB ile Türkiye arasındaki
diyalogda önemli etkiye
sahip aktörlerin, Avrupalı
ortaklarıyla birlikte
geliştirdiği 119 projeye
toplam 19,3 milyon
Avro destek sağlandı.
Bu süreçte Türkiye’den
ve 21 üye ve aday
ülkeden 153 sivil toplum
ortaklığı kuruldu.

Kültür-Sanat ve TarımBalıkçılık temalarında
uygulanan programın
ikinci ayağında, 41
ortaklık projesine 5
milyon Avronun üzerinde
destek sağlanırken, farklı
temalarda geliştirilen
küçük ölçekli etkinliklere
de 280 bin Avroya yakın
kaynak aktarıldı. Kurulan
160 ortaklık, AB ve Türkiye
arasında sivil toplum
diyaloğunu daha da
güçlendirdi.

Programın yeni dönemi, medya
ve siyasi kriterler alanında çalışan
Türkiye ve AB’den sivil toplum
kuruluşlarının ortaklık projelerine
sahne oluyor.

2014
2012

2010

DEMOKRATİK DEĞERLERE SİVİL
TOPLUM DESTEĞİ
AB üyeliği sürecinde hayata geçirilen
reformlar ve sonuçlarının daha iyi
anlaşılması ve bu reformların sivil
toplum kuruluşlarının katılımıyla
gerçekleştirilmesini desteklemek üzere,
insan hakları; ayrımcılıkla mücadele
ve demokrasi ile hukukun üstünlügü
başlıklarında geliştirilen 39 ortaklık
projesine yaklaşık 4.9 milyon Avro
hibe sağlanıyor. Toplam üç grupta
toplanan bu projeler kapsamında,
AB üye ülkesi ve Türkiye’den 40’ın
üzerinde sivil toplum kurulusunun etkin
katılımıyla, karşılıklı bilgi alışverişi ve
deneyim paylaşımı sağlanacak bir çok
etkinlik düzenleniyor.
Diyalog projelerini, Avrupa ve Türkiye’nin
dört bir yanındaki etkinliklerini ve
proje çıktılarını internet sitemiz
ve sosyal medya kanallarımızdan
takip edebilirsiniz.

2008

CSD - I CSD - II

HABERLER
Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve hibe
faydalanıcılarından haber ve duyurular...

CSD - III
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SİVİL TOPLUMLA
DİYALOG
TOPLANTILARI
Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Strateji doğrultusunda sivil toplum
kuruluşlarının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin üyelik sürecinde etkin rol oynamaları için çeşitli
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bir ülkede demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından önemli bir
yere sahip olan sivil toplum kuruluşları, AB üyelik sürecinin katılımcı bir çerçevede yürütülmesi
için de kilit rol oynuyor.
Avrupa Birliği Bakanlığı, yeni iletişim stratejisinden
de yola çıkarak, Bakanlığın kendi mali kaynaklarıyla
gerçekleştirdiği Sivil Toplumla Diyalog Toplantılarını
geleneksel bir buluşma haline getirmiş bulunuyor.
“Güçlü bir sivil toplum ve güçlü bir Türkiye” sloganıyla
düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği bu toplantılar
aracılığıyla sivil toplumu dinlemeye, onların öneri ve
görüşlerini alarak, kendilerini AB sürecine mümkün olan
en üst düzeyde dahil etmeye özen gösteriyor. Bugüne
kadar, kadın haklarından çevreye, yerel yönetimlerden
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gençliğe, farklı inanç gruplarından sivil topluma yönelik
hibe olanaklarına bir çok farklı tema altında bir dizi
diyalog toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından kısa
süre önce kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin Yeni Avrupa
Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde sivil toplumla
işbirliğini daha da güçlendirmek, politika oluşturma
süreçlerine etkin düzeyde katılımlarını sağlamak ve
sorunlarını çözebilmek için destek nitelikli çalışmalara
devam ediliyor.

26 Kasım 2014 - İstanbul

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan
Bozkır tarafından kamuoyuna açıklanan Türkiye’nin Yeni
Avrupa Birliği İletişim Stratejisine ilişkin, sivil toplum
kuruluşlarının görüşlerine başvuruldu.
26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen
ilk diyalog toplantısına üniversitelerden farklı inanç
gruplarına; gençlik ve kadın örgütlerinden engelli
derneklerine geniş bir yelpazeyi temsil eden dört yüzden
fazla sivil toplum kuruluşundan iki binden fazla temsilci
katılım sağladı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan
Bozkır toplantıda Yeni AB İletişim Stratejisi ve müzakere
sürecimize ilişkin değerlendirmelerini paylaştıktan
sonra, samimi bir diyalog ortamında katılımcılar ile görüş
alışverişinde bulundu.

Diyalog Toplantıları Konya, Adana,
Bursa ve Antalya ile devam etti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan
Bozkır toplantı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileriyle bir araya gelerek, temsilcilerle “Türkiye’nin
Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” ve yapılacak
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Bozkır, güçlü
bir sivil toplum ve güçlü bir Türkiye için Avrupa Birliği
Bakanlığı tarafından düzenli aralıklarla “Sivil Toplumla
Diyalog Toplantıları” düzenlendiğine dikkat çekerek,
AB üyelik sürecinde ülke politikalarının oluşturulma
sürecine sivil toplumun aktif katılımının hayati önem
taşıdığının altını çizdi.
Toplantıda ayrıca, Erasmus+ Programı ve AB Katılım
Öncesi Mali Yardım kapsamında sivil toplum kuruluşlarına
verilen destekler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

19 Şubat 2015 - İzmir

Avrupa Birliği Bakanlığı, Sivil Toplum Diyaloğu
toplantılarının ikincisi 9 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de
düzenlendi. Toplantıya İzmirli sivil toplum kuruluşları,
yerel yönetimler, iş dünyası ve üniversitelerin temsilcileri
katıldı. Türkiye’nin sivil toplum alanında
etkin
kentlerinden biri olan İzmirli STK’larla Türkiye’nin Yeni
Avrupa Birliği Stratejisi konusunda görüş alışverişinde
bulunulan toplantıya ilgi yoğundu.

Avrupa Birliği Bakanlığının Sivil Toplum Kuruluşlarıyla
bir araya geldiği bu organizasyonlar, 18 Mart’ta Konya,
24 Mart’ta Adana, 22 Nisan’da Bursa’da ve 28 Nisan’da
Antalya’da düzenlenen toplantılarla devam etti. Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır
bu toplantılarda yaptığı konuşmalarda, sivil toplum ile
birlikte çalışmalarına verdiği önemin altını çizerken, AB’ye
katılım sürecinin, sadece kurumsal-yasal alanda ülkemize
AB standartları kazandıran bir süreç olmadığını; aynı
zamanda toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu dile
getirdi. Bakan Bozkır, bu sürecin ancak güçlü ve aktif bir
sivil toplum sayesinde başarıyla sonuçlandırılabileceğini
de ifade etti.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından altı ilde düzenlenen
Sivil Toplum ile Diyalog toplantılarına yaklaşık on
iki bin sivil toplum temsilcisi katılım sağladı. Bakan
Bozkır gösterilen ilginin büyüklüğünün, Türkiye’nin AB
üyelik süreci konusunda daha azimle ve şevkle çalışma
konusundaki kararlılığını güçlendirdiğini de dile getirdi.
Toplantılarda ayrıca, Yeni AB İletişim Stratejisi
çerçevesinde yürütülecek projelerin finansmanı ile ilgili
mevcut destekler konusunda da bilgilendirme sunumları
yapıldı.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU

SİYASİ KRİTERLER ve MEDYA PROJELERİ
ile

DEVAM EDİYOR
İSTANBUL
STOCKHOLM
ORDU
ESKİŞEHİR
AMSTERDAM
PARİS
VİYANA
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ADANA

Antalya, Nürnberg, Giresun,
Stockholm, Londra, İstanbul,
Karaman, Brüksel, Atina, Bolu,
Tekirdağ, Duisburg, Mersin,
Amsterdam, Ordu, Berlin, Mardin,
Bükreş, Adana, Viyana, Nevşehir,
Hamburg, Paris, Konya, Eskişehir….
Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında 20142016 döneminde hayata geçirilecek 55 diyalog
projesine ev sahipliği yapacak 130’a yakın şehirden
sadece bazıları. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan
projeler, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşları,
medya örgütleri ve medya alanında faaliyet gösteren
STK’ların ortaklığında gerçekleşiyor.
Bu 55 projenin, 39’u ayrımcılıkla mücadele, insan
hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ana başlıkları
altında tasarlanan ortaklık projeler olup, bu alanlarda
çalışmalar yürüten bir çok STK için Avrupa ve Türkiye
arasında bilgi ve deneyim köprüsü kurulmasına imkan
tanıyor.
Sivil Toplum Diyaloğu siyasi kriterler hibe programı
altında yürütülen bu 39 diyalog projesi engelli
bireylerin istihdam hakları, kadınların siyasi hayata
katılımı, şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi,
farklı inanç gruplarının kültürel mirasına sahip
çıkılması, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşlı haklarının
geliştirilmesi, çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi,
koruma altındaki çocuklara ve koruyucu ailelerine
destek olunması, mülteci ve sığınmacıların hakları
konusunda bilgilendirilmesi ve dinler arası hoşgörünün
güçlendirilmesi gibi birçok farklı alanda çalışmaya
sahne oluyor.
39 projenin faydalanıcı kurumları, ortakları ve
iştirakçilerinin katılımıyla Türkiye ve Avrupa’nın birçok
noktasında düzenlenecek etkinliklerle, kamuoyunda
Türkiye-AB ilişkilerinin temel öncelik alanlarında
yürütülen çalışmalara dikkat çekilecek, bireyleri ve
toplumları bir araya getiren bu etkinliklerle Türkiye
ve Avrupa toplumlarının birbirini daha iyi tanıması ve
anlaması yolunda önemli adımlar atılacak.
Öte yandan medya alanında ortalama 100 bin Avro
hibe desteği alan 16 projeyle, kamuoyunu AB-Türkiye
ilişkileri konusunda bilgilendirme, üyelik sürecinde
atılan adımlar ve elde edilen sonuçları hakkında
aydınlatma ve AB-Türkiye kamuoyları arasında karşılıklı
anlayışı güçlendirilmeye yönelik dizi yaratıcı çalışma
gerçekleştiriliyor. Medya hibe projeleri, Avrupalı ve

Türk ortakların birlikte gerçekleştireceği belgesel ve
TV prodüksiyonlarından, medya çalışanlarının AB
konularındaki bilgisini artırmaya yönelik eğitimlere;
canlı yayınlardan, sokak röportajlarına kamuoyunun
nabzını tutacak bir çok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.
Toplumlar arası diyaloğun güçlendirilmesinde anahtar
role sahip medyanın, bu alanda daha etkili olması için
ihtiyaç duyduğu bilgiye ve insan gücüne kavuşması
için de birçok eğitim ve kapasite geliştirme çalışması
gerçekleştiriliyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak
finansmanıyla 2008 yılından beri yürütülen Sivil Toplum
Diyaloğu Programı, yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve
belirlenen öncelik alanlarında geliştirdikleri projelere
sağladığı mali destekle, Türkiye’nin Avrupa’da, Avrupa
Birliğinin de Türk kamuoyunda daha iyi anlaşılmasına

Siyasi Kriterler başlıklarında 39 ve
medya alanında 16 projenin hayata
geçirileceği yeni dönemde, sivil toplum
kuruluşları arasında 150’ye yakın
ortaklık kuruldu. 17 ülke ve 123 şehirde
onlarca etkinliğin düzenleneceği Sivil
Toplum Diyaloğu projeleri 13 farklı
dilde diyaloğa da sahne oluyor.
önemli katkılar sağlıyor. Diyalog projeleriyle bir
araya gelen onlarca sivil toplum kuruluşu, projeleri
tamamlandıktan sonra dahi, işbirliklerini ve ortak
çalışmalarını sürdürebiliyor. Böylelikle Sivil Toplum
Diyaloğu Programının etkileri daha çok kişiye
ulaşabiliyor ve daha uzun zamana yayılabiliyor.
Sivil Toplum Diyaloğunun bu döneminde yaklaşık 150
kuruluşu ortak hedefler etrafında bir araya getiren
projeler, birçok renkli etkinliğe de sahne oluyor.
Bir yanda alanlarında farkındalık yaratmak üzere
kampanyalar düzenleyen sivil toplum kuruluşları yer
alırken, diğer yanda Türk ve Avrupalı basın mensupları,
Avrupa Birliği üyeliğinin toplumlara kazandırdıkları
konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik
medya prodüksiyonlarına imza atıyor.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
PROGRAMI

AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ

S

ivil Toplum Diyaloğu yeni dönemi
açılış etkinlikleri 11-13 Kasım 2014
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti.
Türkiye ve Avrupa’dan yüzün üzerinde
sivil toplum ve medya kuruluşunun
temsilcilerinin katıldığı ve hibe uygulama
eğitimleriyle başlayan etkinliklerin
açılışını Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Dr Mehmet Cangir ve Merkezi
Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili
Emine Döğer gerçekleştirdi. Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin de
katılım gösterdiği eğitimler sırasında,
hibe faydalanıcısı kuruluşlar ve ortakları,
önümüzdeki yaklaşık 14 ay boyunca
projelerini hayata geçirirken ihtiyaç
duyacakları teknik konularda eğitim aldı.

Açılış etkinliği aynı zamanda, Sivil
Toplum Diyaloğu Programının bu
döneminde ilk defa düzenlenecek
olan Diyalog Seminerleri için önemli
bir organizasyona da ev sahipliği
yaptı. Medya, sivil toplum ve kamu
personelini bir araya getirecek olan
Diyalog seminerlerinin en etkin şekilde
düzenlenebilmesi için tarafların
görüşlerine başvurulan çalıştaya
alanlarını temsilen deneyimli gazeteciler,
iletişim alanında etkin sivil toplum
kuruluşları ve bu iki sektörle sıkça çalışan
kamu personeli katıldı.
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BENİM
PROJEM...
Diyalog projelerini yürütecek
kuruluşlardan bazıları neden
böyle bir proje tasarladıklarını,
çalışmalarıyla ne tür sonuçlar elde
etmeyi hedeflediklerini, ortaklık
ve diyalog için düşüncelerini
anlatıyor...
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Sosyal Medya Özgürlüğü ve Azınlıklar Projesi
Projemiz sosyal medya ve gayrimüslim azınlıklar hakkında. Üç
ortağın katılımıyla çoğunlukla İstanbul’da yürütülecek olan projemiz
kapsamında aynı zamanda Yunanistan özelinde sosyal medya ve
Hristiyan olmayan topluluklar üzerine de bir araştırma yapılıyor.
Projemizde gayrimüslim azınlıkların sosyal medya kullanma
alışkanlıklarını belirlemek üzere bir çalışma yapacağız. Daha
sonra toplumsal entegrasyon aracı olarak sosyal medyanın işlevi
konusunda çalışmalarımız olacak. Facebook, Twitter gibi sosyal
medya araçlarının her geçen gün daha sıklıkla kullanıldığına dair
birçok çalışma olsa da bunların farklı gruplar özelinde bir incelemesi
bulunmuyor. Bizim projemiz bu anlamda bir ilke imza atacak.
Türkiye’de farklı gruplar bir arada yaşıyor ve bir demokratikleşme
sürecinden bahsediliyor. Bu ve benzeri projeler bu sürecin yürümesi,
farklı grupların kendi hakları temelinde bir arada yaşayabilmesi ve
çeşitli ayrımcılıkların ortadan kalkması için önemli. Türkiye’nin gençlik
profilini ve gençlerin sosyal medya kullanımı düşünüldüğünde
bu projenin demokratikleşme süreci için önemli adımlardan biri
olduğunu düşünüyoruz.

Cemre Baytok

Yeniköy Panayia Rum Kilisesi ve Mektebi
Vakfı
Yeniköy Panayia Rum Kilisesi ve Mektebi
Vakfı ile Yunanistan’dan Hellenic
Foundation for European & Foreign Policy
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları
Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
ortaklığında

Bağımsız Yaşam Ağı: Türkiye’deki Engelli Bireylerin
Bağımsız Yaşam Hakkının Teşvik Edilmesi Projesi
Bu yıl Türkiye’de engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkının savunulması ve
teşvik edilmesine yönelik bir proje yapacağımız, Türkiye’de bu konuda politika
yapıcılar ve karar vericilerle birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyız.

Ines Bulic

European Network on
Independent Living (ENIL),
Dublin, İrlanda
European Network on
Independent Living (ENIL)
ile Bulgaristan Centre for
Independent Living ve Ruh
Sağlığında İnsan Hakları
Girişimi ortaklığıyla

Projede iki ortağımız var. İlki Bulgaristan’da bulunan Centre for Independent
Living (Bağımsız Yaşam Merkezi), diğeri de Türkiye’de bulunan Ruh Sağlığında
İnsan Hakları Girişimi. Ortaklarımızla bir çok etkinlik gerçekleştireceğimiz
yoğun bir yıl bekliyor bizi. AB’de bağımsız yaşam kavramanın nasıl işlediğini
göstermek için engelli bireylere yönelik Sofya ve Dublin’e çalışma ziyaretleri
düzenliyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de yine engellilere yönelik bir yaz
kampı düzenliyoruz. Projenin son aylarındaysa, Birleşmiş Milletler Engelli
Bireyler Komisyonu’nun bağımsız yaşam hakkını kapsayan 19. maddesinin,
Türkiye’deki politika yapıcılar ve karar vericilerle enine boyuna tartışılacağı
bir konferans gerçekleştireceğiz. Hep birlikte, bağımsız yaşamı Türkiye’nin
bir gerçeği haline getirmek için neler yapabiliriz tartışacağız, Türkiye’de 19.
maddenin hayata geçirilmesi için bir yol haritası çıkaracağız.
Bu bizim Türkiye’deki ilk projemiz. Her şey bizim için çok heyecan verici ve bu
önemli fırsat için herkese teşekkür ediyoruz.
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Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı
Projesi
Koruyucu aile sisteminin Türkiye’de yaygınlaşması ve Avrupa Birliği
standartlarına ulaşması adına bu projeyi tasarladık. Koruyucu aile kavramı, son
zamanda biraz yaygınlaşmış olmasına rağmen, henüz bir çok kişi tarafından
çok fazla bilinmiyor. Biyolojik ebeveynlerinden yoksun büyüyen çocukların
devlet koruması ve desteğiyle başka ailelerin yanında büyütülmesine
koruyucu ailelik deniyor. Belki biz bir projeyle çok şey yapamayabiliriz; ama
en azından bu kavramın ülkemizde yaygınlaştırılması ve koruyucu ailelerin
çoğalması için bir kamuoyu bilinci yaratabiliriz. Projemizin iki farklı ayağı var.
Çocukların kurum bakımından alınıp farklı ailelere yerleştirilmesi süreci, çoğu
zaman travmatik bir süreç oluyor. Genellikle çok dikkat edilmeyen bu sürece
özel; yani yer değişme travmasını onarıcı bir yöntem olarak Hollanda’da
Sırt Çantası (Back Pack) adıyla bir çalışma yürütülüyor. Bu henüz yeni yeni
Türkiye’ye getiriliyor. Avrupa’da dahi birkaç ülkede uygulanıyor. Projemizin
ilk ayağında öncelikle ortaklarımızın deneyimlerinden faydalanarak bu
yöntemi ülkemize taşımayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 30 sosyal hizmet
uzmanını bu sürece yönelik tasarladığımız eğitimlerle bilgilendirmeyi
amaçlıyoruz.
Projemizin ikinci ayağındaysa, hala yönetmelikle yürütülen koruyucu aile
modelinin, Türkiye’de Avrupa standartlarına ulaştırılabilmesi için bir kanun
taslağı hazırlayıp ilgili Bakanlığa sunmayı hedefliyoruz.
Ben bir koruyucu aileyim. Dört tane çocuğun bakımını üstlendim. Son
5 yıldır bu deneyimimi daha fazla kişiye taşıyabileceğimi, örgütlenerek
süreci çok daha güzel sonuçlara ulaştırabileceğimizi fark ettim. 5 yıldır çok
şey öğrendim; çok şey değişti. Uluslararası çalışmalara katıldım, akademik
çalışmalara katıldım ve projemiz kapsamında yapacağımız eğitimlerin
benzerlerine katılma şansı yakaladım. Bunlar beni kişisel olarak çok geliştirdi;
çok mutluyum; çok keyifliyim. Ben zaten öğrenmeyi çok seven bir insanım.
Herhalde onun da etkisi var.
Bu benim hayalim olan bir projeydi. Domino taşlarını düşünün; bir tanesini
hareket ettirdiğiniz zaman bir şeyler kıpırdamaya başlıyor. Bu hayalimi
gerçekleştirdiğim zaman bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Bir sürü şeye
adım adım yaklaştığımızı düşünüyorum. İşte bu nedenle bu sadece benim
bir hayalim değil; bana inanan, bize inanan ya da buna inanan bir sürü çocuk
dostunun hayali.. .Umarım projemizin sonunda güzel şeyler olacak.
Özellikle göz ardı edilen çocukluk sürecindeki olumsuz deneyimlerin,
bu çocukların yetişkinlik yaşantısına yansıdığını ve bunun sistematiğin
içine dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yönetmelikle yürütülen bu
süreçte uygulama sıkıntılarının net bir şekilde çözümlenerek, bir kanunla
nihai hedefine ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de 11 bin
ebeveyninden yoksun çocuğun sevgi dolu ailelerle buluşamadığını
dikkate alırsak, daha yolun çok başındayız. Yine de projemizle ciddi bir
fark yaratacağımıza ve ülkemizi koruyucu aile kapsamında ileri bir noktaya
taşıyacağımıza inanıyorum. Projeden sonra çok fazla şeyin değişmesini
bekliyorum açıkçası.
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Ayfer Doğan

Denizli Koruyucu Aile
Derneği
Denizli Koruyucu Aile Derneği
ile Hollandalı International
Child Development Initiatives
ortaklığında

Telif Hakları İnternet Yayıncılığı Projesi
Projemizi Almanya’dan Alman Belgesel Sinemacılar Derneği ortaklığıyla yürütüyoruz.
Türkiye’de telif hakları dağılımıyla ilgili örnek bir model geliştirmesi için çalışacağımız
bu projeyle, online sinema yayıncılığına yönelik teknik bir rapor hazırlayacak ve
online yayıncılığa başlanabilmesi için gerekli olan alt yapı ihtiyacını tespit edeceğiz.

Yasin Ali Türkeri

BSB Sinema Eseri Sahipleri
Meslek Birliği
BSB Sinema Eseri Sahipleri
Meslek Birliği ile Almanya’dan
Arbeitsgemeinschaft
Dokumentarfilm ortaklığında

Aslında bu projede bir de somut çıktı hedefimiz var. Yaklaşık 3 yıl kadar önce
başladığımız başka bir projemiz vardı; İstanbul Kalkınma Ajansıyla başlattığımız
Arşivist Dijital Belgesel Kütüphanesi Projesi. Biz bu proje çerçevesinde yaklaşık
850 belgeseli dijital ortama aktardık. Bu diyalog projemiz kapsamında bu dijital
kütüphaneye 150 film daha eklenecek; ama bu biraz daha herkese açık bir platform
olacak ve bütün filmlerin künye bilgileri internete yüklenecek. Kullanıcılar şu
kütüphanede hangi filmler var; kimlere ait; bunları direkt sorgulayabilecek. Ama
hepsinden önemlisi bütün sinema sektörünün ihtiyacı olan bir telif dağılım modelinin
geliştirilmesi. Belki bilginiz vardır. Türkiye’de müzik ve yayıncılık alanında telif hakları
artık oturmuş bir şekilde işliyor. Telifler dağıtılıyor belli şartlar çerçevesinde. Ama
sinemada maalesef böyle bir uygulama henüz yok. Yönetmen de olsanız; senarist de
olsanız; bir film için müzik yapmış besteci de olsanız sinematografik bir eserden telif
alamıyorsunuz. Yasal anlamda hala bu alanda boşluklar var. 5846 sayılı Telif Hakkı
Yasası tam olarak istediğimiz beklentilere cevap veremiyor.
Biz bu proje çerçevesinde ortağımız olan AG DOK ile birlikte Avrupa’da bu iş nasıl
yürüyor, telif hakları dağılım modelleri nasıl işliyor, ne şekilde dağıtılıyor, hangi
oranlarda dağıtılıyor inceleyip hukuki bir rapor haline getirmeyi ve sektörün
aktörleriyle paylaşmayı hedefliyoruz. Hem müzik hem yayıncılar hem de sinema
sektörüyle bu raporları paylaşıp ortak bir sonuca varmak istiyoruz.
İlk başta o kadar yoğun raporlamalardan, belgelerden gözümüz korktu; ama
sonuçta hepsi çok dikkatli ve titiz çalışıldığı zaman yapılamayacak şeyler değil. Artık
ilk başta duyduğumuz o korku geçti, rahatlamış durumdayız. Aldığımız eğitimler
bu konuda bize çok yardımcı oldu. Eğitimleri veren uzmanlar bu konularda uzun
yıllara dayanan deneyimlere sahip, o anlamda biz biraz daha rahatladık diyebilirim
eğitimler sonrasında.
Ortağımız AG DOK ile uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. 1001 Belgesel Film
Festivali ve diğer bazı özel çalışmalarda zaten sürekli birlikte çalışıyorduk. Bu proje
çerçevesinde de var olan iş birliğimiz biraz daha gelişmiş olacak ve umuyoruz ki bu
projeyi tamamladığımızda yeni ortaklıkların da yolunu açacağız.

Seyirler Projesi
Biz projemize “Seyirler” adını koyduk. Amacımız Türkiye ve Fransa’da yaşayan
toplumlar arasında bir inanç diyaloğu kurmak. Bu hem Fransa, hem Avrupa Birliği hem
de Türkiye için hassas bir konu. Fransa’da İslam’a karşı bir tepki var ve bu yüzden belki
de Türkiye Avrupa Birliği’nde istenmiyor. Bizim amacımızsa, Fransızların ve Türklerin
birbirini daha iyi anlamaları bu çok kültürlü bakış açısını benimsemeleri. Hem Batı
hem Türkiye başka bir bakış açısıyla olayları değerlendirsin. İşte bu yüzden tiyatro,
kültürel faaliyetler ve festival gerçekleştirmeyi; bir kongre düzenlemeyi; Fransız ve
Türk toplumlarını bir araya getirmeyi planladık. Öncelikli hedefimiz birbirimizi daha
iyi anlamak, birbirimizi daha kolay kabul etmek. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği
için Türklerin ve Fransızların bilimsel konulardan, siyasete birçok alanda daha iyi
anlaşmalarını istiyoruz.

Erica Letailleur
CRT St. Balaise

CRT St. Blaise-Fransa ve Nevşehir
Görsel Sanatlar Derneği
ortaklığında
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Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme Projesi

Nurdan Doğanay

Türkiye Spastik Çocuklar
Vakfı
Türkiye Spastik Çocuklar
Vakfı ile İtalyan Centro Studi
el Iniziative Europero Onlus
(CESIE) ortaklığında

Projemizde İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde şubeleri olan ve insan hakları
üzerine çalışan bir vakıf olan CESIE ile ortak olarak çalışıyoruz. Ortağımızla birlikte
öncelikle Türkiye’de ilköğretim okullarında engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele
noktasında yapılan müfredat ve eğitim hareketleri üzerinde çalışacağız. Bu konuda
tüm Türkiye’yi kapsayacak bir raporumuz olacak. Raporda Türkiye’de bu konudaki
çalışmaların yanı sıra eğitim müfredatındaki ilgili bölümlere yer verilecek. Bir de
Avrupa ortağımızın yani CESIE’nin hem İtalya’da hem de diğer Avrupa ülkelerindeki
ilköğretim okullarında engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele konusundaki
çalışmalarını eşleştirerek bu konuda bir rapor hazırlayacağız. İstanbul Ataşehir
ilçesinde bulunan 30’a yakın ilköğretim okulunun 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle
çalışarak engellileri tanımaları, engellilere karşı davranışlarını yönlendirmeleri
ve engellilere karşı ayrımcılıkla mücadele ve ayrımcılığı önleme konusunda
bilinçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu alanda bir de seminer düzenleyeceğiz.
Projede nihai hedefimiz açıkçası hem Türkiye’de şu an mevcut durum hakkında bir
rapor hazırlamak hem de İtalya ve diğer Avrupa ülkelerindeki engellilere yönelik
ayrımcılıkla mücadele noktasında ilköğretim çalışmaları ve müfredat üzerine
raporlar hazırlamak. Bu iki raporun sonunda da bir eşleştirme raporu hazırlanacak
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.
Bunun dışında ilköğretim müfredatına engellilikle ilgili belirli aktiviteler eklenmesi
için Bakanlıkla birlikte çalışacağız. Örneğin, bir rehber öğretmen öğrencisine
engelliliği anlatırken, engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadeleyi, ayrımcılığın ne
olduğunu anlatırken; nasıl bir yol izlemeli; bunu genel eğitime nasıl yedirmeli, bu
konuda ne tür aktiviteler yapabilir gibi konularda birebir danışmalık vereceğiz.
Bahsettiğim gibi projeyle birlikte aslında bir Avrupa modeli oluşturmaya çalışacağız.
Bunun için İtalya’yı seçtik çünkü İtalya’da kaynaştırma ve engellilere yönelik çok
çalışma var; engellilerin normal eğitim gören okullardaki eğitim kalitesi yüzde
98’lerde. Kaynaştırma alanında çok başarılı bir ülke. Onlardan bu konudaki
deneyimlerini öğrenirken diğer Avrupa ülkelerindeki çalışmaları örnek alarak bunu
ülkemize uyarlamaya çalışacağız. Bu konuda örnek çalışmalarımızla, raporlarımızla
kanun koyucu olarak söz sahibi Bakanlığımızı da biraz harekete geçirmeye
çalışacağız.

Türkiye’de İsveç Modeli: Ortaklar Aracılığıyla
Güçlenmek Projesi
Bizim bölgeyi gezdiğim zaman hiç olmadık bir yerde karşıma bir tane “Bu iş Avrupa
Birliği’nin desteğiyle yapılmıştır.- diye bir yazı çıkıyor.” Bu gerçekten heyecanlandırıyor
beni. Yani Türkiye’de bir şeyler değişecek diye umutlanıyorum.
Tabii bizim projenin diğer bütün desteklerden farklı bir yanı var, doğrudan iletişim
kurarak diyalog geliştiriyoruz ki; ben bunun çok daha etkili olacağını düşünüyorum.

Nebahat Akkoç

Biz KAMER olarak yaklaşık 17 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve birçok Avrupa Birliği projesi
yürüttük, ama ilk defa İsveç’teki bir kadın kuruluşuyla bilgilerimizi, deneyimlerimizi

Kamer Vakfı ile İsveç merkezli
Winnet Sverige ortaklığında
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Kamer Vakfı

birleştirerek, başarılı yöntemleri birbirimizle paylaşıp iki taraflı olarak
güçlenmeye çalışacağız, tabii ki bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor.
Aslında halkımızın ve özellikle bizim gibi proje yürüten insanların, Avrupa
Birliği üyesi ülkelerini deneyimlerinden yararlanma istekleri oldukça yüksek;
dolayısıyla bizim bu yapacağımız toplantılara epeyce farklı çevrelerden
katılım olacağını umuyorum. Bu toplantılara katılacak kişiler ve kurumlarla
yeni diyalogların da kurulmasını istiyoruz ki kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri
çıksın. Keşke daha geniş olanaklar olsa da, mesela biz kadına yönelik şiddet
alanında çalışan kamu görevlilerini de İsveç’e gönderebilsek.
İsveç’ten bizimle benzer işleri yapan birilerinin gelip kendi deneyimlerini
anlatmaları bizim için çok önemli bir gelişme olacak. Biz özellikle nasıl bir
yoldan bu aşamaya geldiklerini merak ediyoruz. Bunu paylaşmak bizim için
umut verici olacaktır. Özellikle bizim ekibimizin bu zor günlerden nerelere
varacağımızı görmeleri çok önemli. Zaten bütün işbirliklerimizde bizim
ekibimiz merakla bunu soruyor: ”Sizde eskiden şu olur muydu?”, “Peki ne
zaman bitti?; nasıl bitti?”... Bu karşılıklı paylaşım bizim için de çok umut verici
oluyor.
Güzel olacak bence...

Türk Medyasında Haber Takibi Projesi
Giresun Gazeteciler Cemiyeti başkanıyım. Bizim projemiz medyada
tekelleşmenin getirdiği sorunları konu alıyor; bununla ilgili çalışmalar
yapacağız. Bu kapsamda 60 özel makale hazırlanacak ve İngilizce’ye çevrilecek.
Yayınlanan makaleler daha sonra kitap haline getirilerek hem Avrupa hem de
Türkiye’de ilgili yerlere dağıtılacak.

Bekir Bayram

Giresun Gazeteciler
Cemiyeti
Giresun Gazeteciler Cemiyeti
ile İsveç Reportrar Utan
Granser, Sverige ortaklığında

Nihai hedefimiz, Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecine katkı sağlamak.
Bununla ilgili Türk medyasıyla Avrupa Birliği medyasını karşılaştırmak.
Projenin bu anlamda çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Şöyle ki
Türkiye’de medyanın bir takım sorunları olduğunu biliyoruz; özellikle bu
tekelleşme konusunda. Bunun için Türkiye’de Avrupa Birliği standartlarında
medyanın oluşması için gerekli diyaloğu oluşturmak ve bu alana katkıda
bulunmak istiyoruz.
Proje ortağımız İsveçli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü. Birlikle hem
İsveç hem de Avrupa Birliği’ndeki uygulamaları ele alacağız ve orada
da özel makaleler yayınlanmasını sağlayacağız. Öte yandan burada, biz
yerel gazeteciler de Türkiye’de Avrupa Birliği’nin konumunu ele alacağız.
Sonunda bu kitap haline getirdiğimiz çalışmada, iki tarafın karşılaştırmasını
yapmış olacağız. Böylece medyanın gelişimine katkı sağlamış olacağımızı
düşünüyorum.
Aslında bizim projemiz ilk bakışta kendi alanımız olduğu için kolay görünüyor;
ama uygulama aşamalarında bir takım sıkıntılar var elbette ki. Ama yine de
bir tarafında gazetecilik olduğu için bizim için heyecan verici bir çalışma ve
çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz.
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Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Projesi
Projemiz aslında uzun adıyla Engelli Ayrımcılığıyla Mücadelede İzleme Metot ve
Araçları olarak geçiyor. Projemiz ÖZEV’in koordinatörlüğünde Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği ve İspanya’dan ASPAYM kuruluşunun katılımıyla yürütülüyor.
Düzenleyeceğimiz çalışmalar arasında, engelli hakları kapsamında ayrımcılıkla
mücadeleyle ilgili metot ve araçlar konusunda 15 STK’ya verilecek eğitim önemli
bir yer tutuyor.

Bülent Avcılar

Türkiye Özürlüler Eğitim ve
Dayanışma Vakfı
Türkiye Özürlüler Eğitim ve
Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile İspanya
Madrid’de yer alan Asocacion
de Paraplejikos y Personas con
Gran Discapacidad Fisica de
la Comunidad (ASPAYM ) ve
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
ortaklığında

Bu eğitimler kapsamında her bir STK’dan ikişer savunucu izleme metot ve araçları
konusunda eğitim alacak, yaklaşık 30 savunucu bu eğitimlerden yararlanacak.
Projedeki hedeflerimiz engelli ayrımcılığıyla ilgili yapılan ayrımcılığın deşifre
edilmesi bir anlamda; bunların taranması ve ortaya çıkartılması ve STK’ların bu
yöndeki kapasitelerinin güçlendirilmesi. Daha önce bizim çalışacağımız STK’ların
ayrımcılık alanında yaptıkları çalışmalar yok denecek kadar azdı. Bu nedenle
hepimiz yeni bir çalışmaya başlamanın heyecanını duyuyoruz; bu deneyimi yeni
bir keşif olarak görüyoruz.

AB-TR Siyasette Kadın Sivil Ağı Projesi
Kadem olarak Türkiye’de kadınlar arasında sivil bir ağ kurulmasının
demokrasimizin yerleşmesi için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Avrupa
Birliği üye ülkelerinde, özellikle kadın alanında etkin sivil toplum kuruluşlarının
karar alma mekanizmaları ve politika oluşturma süreçlerinde aktif katıldığını
görüyoruz. Bu sürecin nasıl işlediği, sivil ağın nasıl yürütüldüğü konusundaki
AB deneyimini ülkemize taşıyıp uyarlamak adına, Belçika ve Fransa’dan
ortaklarımızla birlikte çalışacağımız bu projeyi geliştirdik.
Çalışmalarımızın sonucunda Türk ve AB STK’ları arasında güçlü ve kalıcı bir
işbirliği ve iletişim ağı kurmayı hedefliyoruz. 12 ay sürecek projemizde Brüksel,
Fransa, Almanya ve Türkiye’de bir çok farklı ilde etkinlikler düzenleyeceğiz.
Yapılan tüm etkinliklerin temelini ağ geliştirme çalışmalarımız oluşturacak
ama öte yandan lobi faaliyetleri konusunda hem AB ülkelerinde iyi örnekleri
yerinde inceleyeceğiz hem de bu faaliyetlerin nasıl yapıldığına dair kadın
derneklerine yönelik bir kitapçık hazırlayacağız.
Düzenleyeceğimiz sivil katılım toplantıları, siyasete katılım konusunda
sempozyum ve çalıştaylarla kadının siyasi yaşamda yerini güçlendirmeye de
destek olmayı amaçlıyoruz. Bu alanda oluşturacağımız bir eğitim müfredatı da
projemizin önemli çıktıları arasında yer alıyor.
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Zeynep Yokmaç

Kadın ve Demokrasi Derneği
KADEM
Fransa’dan Conseil pour la
Justice, Egalite et Paix- COJEP ile
Belçika’dan Forum of European
Muslim Youth and Student
Organisations ortaklığında

Türk-Yunan Medya Buluşması Projesi
Projemizle Türk ve Yunan medya kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği
temelinde çeşitli konularda medya aracılığı ile sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeyi
hedefliyoruz. Türkiye ve Yunanistan’da çalışan medya kuruluşlarının, gazetecilerin,
akademisyenlerin ve STK’ların doğrudan katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.

Arzu Akgün

Projenin hazırlık aşamasında Türk-Yunan İlişkileri konusunda deneyimli gazeteciler
ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bir Proje Danışma Kurulu oluşturduk.

Aral Grup

Aral Grup ve
Yunanistan’dan
A4 Art Design
ortaklığında

Kurul üyeleri arasında Doç. Dr. Burcu Sümer, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel,
Özge Mumcu, Sedat Bozkurt, Burak Bekdil, Zafer Çakmak, Andreas Belibassakis gibi
alanında uzman gazeteciler ve akademisyenler yer alıyor.
Projenin açılışını Türk-Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü konulu bir panelle
gerçekleştiriyoruz. Panele konuşmacı ve moderatör olarak yıllarca her iki ülkede
aktif olarak basında yer almış Türk ve Yunan basın mensuplarını davet ediyoruz.
Toplumlar arasında sivil bir aktör olan medyanın iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl ele
aldığı yetkili kişiler tarafından panelde tartışılıyor.
Projenin tanıtımı ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bir web sayfası oluşturuyoruz.
Şubat ayında yayına alınacak olan web sayfasında proje bilgilerinin yanı sıra Türkiye
ve Yunanistan ile ilgili haberlere, iki ülke arasında kurulan işbirliklerine, ekonomik,
siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı yürütülen faaliyetlere yer vermeyi
planlıyoruz. Web sayfası üzerinden ayrıca Türkçe-İngilizce ve Yunanca olarak yayın
yapacak olan bir “İnternet Radyosu” kuruyoruz. Yayın akışı içerisinde AB ilişkileri,
Türkiye - Yunanistan ilişkileri, ekonomi, siyaset, kültür, turizm, müzik gibi çeşitli
alanlarda programlar yer alacak.
Projeye özel olarak ayrıca Türkçe ve İngilizce yayınlanacak “Turkey Greece Magazine”
ismiyle bir süreli yayın hazırlıyoruz. Dergide Türk ve Yunan gazetecilerin haberleri
ve yazıları, iki ülke ilişkileri üzerine çalışan akademisyenlerin makaleleri, ortak
ekonomik, kültürel, sosyal faaliyetler yürüten şirketlerin ve STK’ların çalışmalarına
yer vereceğiz. Projenin önemli etkinliklerinden biri olan bu süreli yayınla, Türk ve
Yunan ilişkilerini her açıdan ele almayı planlıyoruz. Yayın içerisinde başta iki ülke
temsilcileri ile Türk-Yunan gazeteciler, iş adamları, STK temsilcileri, akademisyenler
ile yapılan röportajlara da yer vereceğiz.
Türkiye’de çalışan Yunan gazeteciler, Yunanistan’da çalışan Türk gazeteciler ile diğer
AB ülkelerinde AB konuları üzerine çalışan Türk ve Yunan gazetecilerin yer alacağı
bir “Medya Platformu” oluşturuyoruz. Platform üyelerinin proje süresince belirli
zamanlarda bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin konu alınacağı görüşmeler
gerçekleştirmesini planlıyoruz.
Projemiz, tüm etkinlikleri bir arada düşünüldüğünde daha önce benzeri
gerçekleştirilmemiş bir proje olarak dikkat çekiyor. Projemizin hedeflediği sonuçlara
ulaştığında kendinden sonra Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde gerçekleştirilecek
olan diğer projelere de ışık tutmasını umut ediyoruz.
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DÜNDEN BUGÜNE

SİVİL TOPLUM
DİYALOĞU

Belediyeler, meslek
örgütleri, üniversiteler
ve gençlik örgütleri gibi
AB ile Türkiye arasındaki
diyalogda önemli etkiye
sahip aktörlerin, Avrupalı
ortaklarıyla birlikte
geliştirdiği 119 projeye
toplam 19,3 milyon Avro
destek sağlandı. Bu süreçte
Türkiye’den ve 21 üye ve
aday ülkeden 153 sivil
toplum ortaklığı kuruldu.

Kültür-Sanat ve TarımBalıkçılık temalarında
uygulanan programın
ikinci ayağında, 41
ortaklık projesine 5
milyon Avronun üzerinde
destek sağlanırken, farklı
temalarda geliştirilen
küçük ölçekli etkinliklere
de 280 bin Avroya yakın
kaynak aktarıldı. Kurulan
160 ortaklık, AB ve Türkiye
arasında sivil toplum
diyaloğunu daha da
güçlendirdi.

Programın yeni dönemi, medya
ve siyasi kriterler alanında çalışan
Türkiye ve AB’den sivil toplum
kuruluşlarının ortaklık projelerine
sahne oluyor.

2014
2012

2010

DEMOKRATİK DEĞERLERE SİVİL TOPLUM
DESTEĞİ
AB üyeliği sürecinde hayata geçirilen
reformlar ve sonuçlarının daha iyi
anlaşılması ve bu reformların sivil
toplum kuruluşlarının katılımıyla
gerçekleştirilmesini desteklemek üzere,
insan hakları; ayrımcılıkla mücadele
ve demokrasi ile hukukun üstünlügü
başlıklarında geliştirilen 39 ortaklık
projesine yaklaşık 4.9 milyon Avro hibe
sağlanıyor. Toplam üç grupta toplanan
bu projeler kapsamında, AB üye ülkesi ve
Türkiye’den 40’ın üzerinde sivil toplum
kurulusunun etkin katılımıyla, karşılıklı
bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı
sağlanacak bir çok etkinlik düzenleniyor.
Diyalog projelerini, Avrupa ve Türkiye’nin
dört bir yanındaki etkinliklerini ve
proje çıktılarını internet sitemiz ve
sosyal medya kanallarımızdan takip
edebilirsiniz.

2008
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE MEDYANIN ROLÜ
Avrupa Birligi, değerleri ve AB üyeliğinin ülkemize ve Birliğe
kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol
oynayacak medya kuruluşları tarafından geliştirilen 16 diyalog projesine,
2.1 milyon Avro hibe desteği sağlanıyor.
Medya kuruluşları ve medya alanında faal sivil toplum kuruluşlarının
2016 yılı ortalarına kadar yürüteceği 16 diyalog projesi, uygulandığı
geniş coğrafya ve kapsadığı alanlar bakımından, Türkiye – AB ilişkilerine
toplumun katılımcılığı konusunda kritik rol oynayacak.

2016

2015
MEDYA MENSUPLARI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KAMU
PERSONELİNE DİYALOG SEMİNERLERİ
Sivil Toplum Diyalogu Programının üçüncü ve yeni dönemi, Türkiye-AB
ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve
karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin bir rol oynayan
medya, sivil toplum kuruluşları ve katılım surecinin birincil aktörleri olarak
kamu personeli arasında sağlam bir iletişim ağı kurulmasına destek olacak
bir dizi çalışmaya da sahne oluyor.
Türkiye’nin farklı illerinde onun üzerinde diyalog semineri düzenlenerek,
medya, sivil toplum kuruluşları ve kamu sektörleri temsilcilerinin
Türkiye-AB ilişkilerinde farklı aktörlerin üstlendiği roller ile diyalogun
önemi üzerinde görüş alışverişi yapmalarına olanak sağlanıyor. Diyalog
seminerlerinde, katılımcılara, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini takip
etmelerini kolaylaştıracak mesleki bilgilerin verilmesinin yanı sıra AB
ile ilgili yürütülen çalışmaların toplumun geniş kesimlerine etkin bir
şekilde ulaştırılmasına yönelik yöntem, araç ve yaklaşımlar da aktarılıyor.
Öte yandan düzenlenen çalıstay ve çalışma ziyaretleriyle, Türkiye-AB
arasındaki diyalog köprüsü daha da sağlamlaştırılıyor.
Diyalog seminerlerine ilişkin program, katılım şartları ve AB üyeliği
surecinde bahsi geçen aktörlere üstlendikleri rollerde rehber görevi
yapacak seminer çıktılarına www.siviltoplumdiyalogu.org internet
sitemizden ulaşılabilir.

D - III

Diyaloğun hız kesmeden devam
etmesi için önümüzdeki aylarda
bir sonraki dönem için hibe teklif
çağrılarına çıkılması planlanıyor.
Sivil Toplum Diyalogu programının
dördüncü ayağını oluşturacak bu
dönemde, toplam 11 milyon Avro
bütçeyle, AB’nin dokuz politika
alanında geliştirilecek projelerin
desteklenmesi hedefleniyor. Bu
dokuz alan arasında ise çevre;
enerji; tüketicinin ve sağlığının
korunması; adalet, özgürlük ve
güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet
sunumu serbestisi, bölgesel politika
ve yapısal araçların koordinasyonu;
işletme ve sanayi politikası; tarım
ve balıkçılık ile eğitim yer alıyor.
Bu dönem için çağrıları https://
ec.europa.eu/europeaid ve www.
cfcu.gov.tr adreslerinden takip
edebilirsiniz.

CSD - IV
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Sivil Toplum Diyaloğu
Açılış Konseri

Karsu Dönmez Diyaloğa renk kattı...
Sivil Toplum Diyaloğu 2014-2016 dönemi medya
ve siyasi kriterler hibe projelerinin açılış toplantısı,
bu kültürel diyaloğu simgeleyen özel bir konsere
de ev sahipliği yaptı. Hollanda’da yaşayan
Türk asıllı Karsu Dönmez, Anadolu kültürünün
kendine has ezgilerini, batının caz, blues, soul ve
funk ezgileriyle buluşturduğu eşsiz bir konserle,
Programın açılışına katılan 300’e yakın izleyiciye
keyifli anlar yaşattı. Kendi bestelerinin yanı sıra
Eller Eller, Gesi Bağları, Domates Biber Patlıcan gibi
izleyicilerin aşina olduğu şarkılarla, Sivil Toplum
Diyaloğunun renkli dünyasını müziğe yansıtmayı
başardı.
Konserin gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin kültür
ve sanatını dünyaya tanıtarak kültürel etkileşim ve
paylaşıma katkı sağlamayı amaçlayan Yunus Emre
Enstitüsü destek sağladı.

kurumaya dikkat çektiği müzik videosu “Gesi
Bağları” ile de uluslararası platformda ilgi topladı.
Karsu, 2012 yılında Alanya Caz Festivali’nde de
sahne aldı. Aynı zamanda Hollanda - Türkiye
Diplomatik İlişkilerinin 400. Yılı kutlamaları
çerçevesinde Ricciotti Ensemble Orkestrası ile
hem Türkiye’nin hem de Hollanda’nın pek çok
şehrinde konserler verdi.
Macaristan, Hollanda ve Türkiye’den müzisyenlerin
oluşturduğu Karsu Dönmez Orkestrası, uluslararası
melodilerle harmanladığı Anadolu ezgileriyle,
sivil toplum diyaloğu projelerinin merkezinde yer
alan farklı kültürlerin birbirini
daha iyi tanıması hedefine
de renkli bir katkıda
bulunmuş oldu.

1990’da Amsterdam’da doğan ve ismini Hatay’ın
Karsu köyünden alan sanatçının yedi yaşındayken
piyano çalarak başladığı müzik hayatı, Hollanda,
Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde verdiği
konserlerle devam ediyor.
Karsu Dönmez, 2012’de Hollanda’da çıkan ve bu
yıl Türkiye’de de satışa sunulan ilk stüdyo albümü
“Confession”da yer alan ve Burdur Gölü’ndeki
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Medya Diyalog Seminerleri

Medya, Sivil Toplum Örgütleri ve kamu sektörünü bir araya getiren
‘Diyalog Seminerleri’ yakınınızda!
Avrupa Birliği Bakanlığı 2008 yılından bu yana Türkiye ve
Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogu
güçlendirecek çalışmaları destekliyor. Bu desteğin büyük
bir bölümü sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen
ortak çalışmalara mali kaynak sağlayan hibe programları
aracılığıyla gerçekleşiyor.
Sivil Toplum Diyaloğu Programının yeni döneminde bu hibe
desteklerinin yanısıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bir dizi
Diyalog Semineri de gerçekleştiriliyor. Bu seminerler medya,
sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlilerini bir araya
getirerek, bu paydaşların Türkiye’de AB ile ilgili konularda
daha etkili bir diyalog ve iletişim kurmaları için neler
yapabileceklerini birlikte belirlemelerine zemin oluşturuyor.
İki günlük etkinlikler halinde tasarlanan seminerlerde,
ortak oturumu takiben farklı konularda bir dizi çalıştay
gerçekleştirilmesi
planlandı.
Seminerlerin
içeriği
ve metodolojileri geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir
değerlendirme çalışmasının sonuçları incelenerek; medya,
sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlilerinden 60 kadar
katılımcının bir araya geldiği ve Sivil Toplum Diyaloğu
Programı açılış etkinliğinin bir parçası olarak gerçekleştirilen
yol haritası çalıştayında belirlendi. Bu katılımcı sürecin
sonucunda seminerlerin hedefi üç başlık altında toplandı:

1.

AB konularında iletişim ve diyalogun geliştirilmesi.

2.

Katılım sürecinde medyanın rolünün güçlendirilmesi.

3.

AB ilişkileri konusunda Medya/Sivil Toplum Örgütleri ile
kamu sektörü ilişkilerinin geliştirilmesi.

Diyalog Seminerleri Mart-Ekim 2015 tarihleri arasında
Antalya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Konya’da
gerçekleştiriliyor. Katılımcılar bu seminerler boyunca Türkiye
ve Avrupa’nın deneyimli medya ve sivil toplum liderlerinin
görüşlerinden ve deneyimlerinden faydalanabilecek hem
de düzenlenecek oturumlarla bu üç ayaklı diyaloğun
güçlendirilmesine yönelik pratik ipuçları elde edebilecekler.
Türkiye için AB norm ve değerlerinin neden ve ne şekilde
önemli olduğuna dair daha fazla şey öğrenmek isteyen;
kamuoyunun bu konuda nasıl daha etkili bir şekilde
bilgilendirilebileceğini öğrenmek isteyen medya, sivil
toplum ve kamu kuruluşu çalışanları için bu Diyalog
Seminerleri bir ‘vazgeçilmez” olacaktır.
Seminerlere katılım çağrı ile başvuruya açılacak olup
ilgilenenler detaylı bilgiye www.siviltoplumdiyalogu.org
web sayfasından erişebilir ve başvuru formunu doldurabilir.
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Bulgaristan’daki Meslektaşlarımızla
Buluştuk

“Yerel Medyanın AB ile Uyumu” projesi Sofya’da tanıtıldı
Mudanya Gazeteciler Derneği’nin Bulgar Gazeteciler
Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü “Yerel Medyanın AB ile
Uyumu” adlı Sivil Toplum Diyaloğu Medya Hibe Projesi,
iki ülke gazetecilerini Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
buluşturdu. Bir haftalık program kapsamında
aralarında dernek üyeleri, Bursa yerel medyasından
basın mensupları, sivil toplum temsilcileri ve siyasilerin
yer aldığı 45 kişilik grup, Bulgaristan’a gitti.
OSMANLI ARŞİVLERİNE YOĞUN İLGİ
İlk olarak Sofya Valisi Veselin Penev ve ekibiyle görüşen
Bursalı gazeteciler, Sofya’nın Avrupa Birliği 2014-2020
Programı çerçevesinde stratejik öncelikleri hakkında
bilgi aldı. Bulgaristan’ın en büyük kütüphanesi olan
Ulusal Kütüphanesi’nde, 1931 yılında Türkiye’nin
Bulgaristan’a hurda kâğıt olarak sattığı 1 milyon
Osmanlıca belgenin saklandığı Osmanlı arşivini
yakından görme imkânına sahip olan heyet, Arşiv
Müdürü Prof. Stoyanka Kenderova’dan Osmanlı Arşivi
bölümünün çalışmaları ile eski eserler ve 1993 yılından
bu yana Türkiye ile yapılan işbirliği konularında
bilgilendirildi.
MEDYA ZİYARETLERİ
Türk heyet, Bulgaristan’da en büyük tiraja sahip
gazetelerinden biri olan “Standart”gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Slavka Bozukova ile de yaptığı görüşmede,
Bulgar medyasının çalışmalarını yakından tanıma
fırsatı buldu. Bulgaristan’da yazılı medyanın kurucusu
sayılan Konstantin Fotinov’un Samakov’taki müzeye
dönüştürülen evini de ziyaret eden heyet, yerel gazete

“Priyatel” (Dost) ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu
BNT1’in Türkçe haberler ekibi ve Bulgaristan Ulusal
Radyosu çalışanlarıyla bir araya geldi.
DİYALOG PROJESİ SOFYA’DA TANITILDI
Programın son günü yerel medyanın yanı sıra yerel
yönetim temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, AB
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen
Sivil Toplum Diyaloğu Yerel Medyanın AB ile Uyumu
projesinin tanıtımı gerçekleşti. Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin hazırladığı Bursa’nın tanıtım filmi ile
başlayan toplantıda, Mudanya Gazeteciler Derneği
Başkanı Yavuz Gerçekçi projenin amaç, faaliyet ve
sonuçlarına ilişkin detayları anlattı. Gerçekçi, projenin,
AB üyesi olmanın olumlu sonuçlarını paylaşmak adına
Avrupa ve Türkiye’deki medya sektörünün çalışmaları
hakkında karşılıklı bilgi sahibi olmayı, AB’nin sektöre
katkısını anlatmayı ve medya aktörlerinin kariyer
gelişimine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.
Bulgar Gazeteciler Birliği Başkanı Snezhana Todorova,
“ülkemizde yüzlerce yıl boyunca iyi komşu olarak
geçindiğimiz Türk azınlığı mevcut. Son derece genç
bir gazeteciler derneği ile 170 yıllık bir gazeteciler
derneğinin işbirliğinin güzel ilişkiler için bir başlangıç
olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
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Kalbinizi Açın, Evinizi De!

Devlet Koruması Altındaki Hiçbir Çocuk Ailesiz ve Sevgisiz Kalmasın...
Denizli Koruyucu Aile Derneği tarafından yürütülen
Sivil Toplum Diyalogu Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek
Her Çocuğun Hakkı projesi Ankara’da 7 Mart 2015
tarihinde TBB Litai Konuk Evinde yapılan toplantıyla
başladı.
Hollanda International Child Development Initiatives
(ICDI) ortaklığında yürütülen ve 12 ay sürecek
Proje sonunda Türkiye’de koruyucu aile modelinin

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı ve geniş
kapsamlı bir katılımın sağlandığı toplantıda proje
bünyesinde yapılacak çalışmalar kamuoyuna tanıtıldı.
Kendisi de bir koruyucu aile olan ve uzun yıllardır
bu alanda çalışmalar yürüten Denizli Koruyucu Aile
Derneği Başkanı Ayfer Doğan, Türkiye’nin 8 ilinde
forum toplantıları düzenleyeceklerini ve bu toplantılar
aracılığıyla ülkemizde koruyucu aile sayısını artırmayı
hedeflediklerini ifade etti. Bu şekilde bir yandan
koruyucu aile olma yolunda ilk adımı atan ilgililere
çocuk büyüme süreçlerine ilişkin örnekler aktarırken,
daha çok sorun çözme becerisi gelişmiş ebeveynin de
sistemde yer almasına destek olmayı hedeflediklerini
dile getirdi.
Ayfer Doğan projelerinin çıkış noktasını anlatırken
“iç dünyalarındaki ağır yüklerle, koruyucu ailelere
merhaba diyen çocuklarımız, bu yüklerin ağırlığıyla
yeni yaşam deneyimlerine korkuyla başlayabiliyor ve
uyum süreçlerinde zorlanabiliyor. Bu sürece destek
olmak üzere proje kapsamında alan çalışanları;
çocukların içlerindeki yükleri boşaltmanın önemini ve
yöntemini anlatan “BACK PACK” (Sırt çantası) metodu
ile tanıştıracağız ve bu destek mekanizmasıyla
koruyucu ailelere yerleşen çocukların yeni yaşamlarına
uyumlarını bir nebze kolaylaştırmış olacağız” dedi.

tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Projeye
Denizli Barosu ve Pamukkale Rotary Kulüp de destek
veriyor.
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Devlet koruması altındaki çocuklarımızın sevgi dolu
ve güvenli ailelerde, nitelikli bir bakımla buluşması
ve koruyucu aile modelinin, çocuğun yüksek yararı
bakış açısıyla uygulanabilmesi için, Proje sürecinde
Koruyucu aile yasa tasarısının hazırlanması ve
sunulması da planlanıyor.

Sosyal Medya ve Azınlıklar

Sosyal Medya ve Azınlıklar
Bugün sosyal medya hem bilgi edinme hem iletişim
için en popüler araç. Farklı kesimlerden farklı amaçlarla
birçok insan sosyal medya aracılığıyla haberleşiyor,
sosyal ve toplumsal karşılaşmalar yaşıyor. Türkiye’de
gayrimüslim azınlıklar da bu kesimlerden bir tanesi.
Gayrimüslim azınlıklar sosyal medyayı ne kadar ve nasıl
kullanıyor? Azınlıkların toplumla bütünleşmesinde
sosyal medyanın rolü nedir? Azınlıklar bu alanda
kendilerini ifade ederlerken ne gibi engellerle
karşılaşıyor? Türkiye’de sosyal medyada ayrımcılık ve
nefret söylemine karşı yasal yaptırımlar yeterli mi?
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi
Vakfı’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Sosyal Medya ve
Azınlıklar” projesinin ilk basın toplantısı 14 Ocak 2015
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Projenin ortakları arasında, Yunanistan’da yaşayan
Hıristiyan olmayan azınlıklar hakkında araştırma
yapacak olan Yunan Avrupa ve Dış Politikalar
Kuruluşu ELIAMEP ve AB standartları ile karşılaştırmalı
olarak Türkiye’de sosyal medyada alanındaki yasal
düzenlemeleri değerlendirecek olan Bilgi Üniversitesi
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
de bulunuyor.
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Vakfı Başkanı olan eski
Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, toplantıda,
yürütücüsü olduğu projenin ayrıntılarını paylaştı.
Hrant Dink Vakfı’nın ‘Medyada Nefret Söyleminin
İncelenmesi’ projesinden Zeynep Arslan, Bilgi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaş Karan ve Avukat Rita

Ender de, danışma kurulunda bulundukları projede
yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Sosyal medyanın azınlıklar tarafından nasıl kullanıldığı,
karşılaşılan ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri ve
mevcut yasal düzenlemelerin inceleneceği proje
kapsamında, Konda Danışmanlık Şirketi’nin sağlayacağı
destekle anketler de yapılacak. Ekim 2014’te başlayan
projenin en önemli ayağı olan bu araştırma için,
toplantının ardından azınlık mensuplarıyla yapılan
kısa toplantıda, söz konusu anketlerin sosyal
medya kullanıcılarına nasıl ulaştırılacağı konusunda
görüşüldü. ‘Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıkların
resmi sitesi www.socialmediandminorities.org ve
Konda’nın sitesinde yer alacak olan anketler, ayrıca,
azınlık vakıfları aracılığıyla gençlere ve sosyal medya
kullanıcılarına ulaştırılacak.
ARAŞTIRMANIN YUNANİSTAN AYAĞI
Laki Vingas, İslam ve Ortadoğu Uzmanı Evangelis
Venetis’in projenin danışma kurulunda yer almasının
çok önemli olduğunu belirterek, proje ortakları
ELIAMEP’in de Yunanistan’daki azınlıkların özgürlük
alanını inceleyeceğini ve proje kapsamında, Müslüman
toplulukların yanı sıra, Afrika ve Ortadoğu toplulukları
ile Yunanistan’daki Yahudi toplumunu da araştırma
kapsamına alacağını belirtti.
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‘Ünye’den Dünyaya AB ile Medya Açılımı’
Karadeniz’de başladı
Sivil Toplum Diyaloğu, Ünye’den Dünyaya AB ile Medya
Açılımı projesi kapsamında, medya mensuplarına yeni
yayıncılık teknolojileri hakkında bilgilendirme amaçlı 4
gün süreli eğitim programı düzenlendi.

ile Samsun’dan Haber Efor Yayın Sahibi Mehmet Köse,
Analiz Haber Ajansı Yayın Sahibi Muhammet Ali Sarı
ile Karadeniz Bölgesi illerinden çok sayıda gazeteci ve
televizyoncu katıldı.

Ordu TESK Otel’de gerçekleşen eğitime Tüm İletişim
ve Medya Federasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel,
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan
Erişen, Ordu İletişim Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci

Eğitimde konuşan Tüm İletişim ve Medya Federasyonu
Genel Başkanı Şakir Gürel, iletişim teknolojisinin baş
döndürücü hızla geliştiğini ve bu hıza yerel meydanın
da ayak uydurması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Herşey Haklar için, Haklar Herkes için
Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Birliği Derneği ile Romanya’dan
Partners Foundation for Local Development (Yerel
Kalkınma İçin Ortaklık) kuruluşu, gençlik ve engelli
hakları alanında çalışan STK’ları engelli bireylerin hak
temelli mücadelesi konusunda güç birliği yapmaya
davet eden Herşey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin
projesini yürütüyor. Proje gençlik alanında çalışan
ya da genç gönüllüleri bulunan STK’ların Birleşmiş
Milletler Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme
(UNCRPD) ve AB’nin 2010-2020 Engellilik Stratejisi
konusunda bilgi düzeyini artırmayı; engelliliğe dayalı
ayrımcılıkla mücadele konusunda kapasitelerini
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güçlendirmeyi amaçlıyor. Engelli bireylere yönelik
çalışmalar yürüten STK’lar ve gençlik alanında çalışan
STK’lar arasında iletişim ve işbirliğinin artırılması için
çalışmalar da yürütülecek projede, engelli ve engelsiz
gençler arasında temelde iletişim eksikliğine ve
önyargılara dayalı bariyerlerin ortadan kaldırılması
da amaçlanıyor. Toplumda engelli bireylerin maruz
kaldıkları hak ihlallerine, eşitsizliklere ve ayrımcılığa
karşı birlikte mücadele edilmesi yolunda önemli bir
adım olacak projenin açılışı, 27 Ocak 2015 Salı günü
Ankara’da gerçekleştirildi.

Yaşlı Hakları ve AB Standartlarında Yaşlı Bakımı Projesi
Ankara’da Basına Tanıtıldı
Yörük – Türkmen Kültürüne Hizmet ve Dayanışma
Vakfı ile İspanyol ortağı CESIE tarafından yürütülen ve
Türkiye’de yaşlı bakım hizmetlerini AB standartlarına
taşımayı hedeflenen Projenin açılışı Vakıf Yönetim
Kurulu, çeşitli Sivil Toplum temsilcileri ile basın
mensuplarının katılımıyla 20 Aralık 2014 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi. Basın toplantısının açılış
konuşmasını yapan YÖRTÜRK Vakfı Başkanı Hacı
Mustafa Tombuloğlu, katılımcılara proje yürütücüsü
YÖRTÜRK Vakfı hakkında bilgi verdi ve Vakfın AB fonuyla
desteklenen Sivil Toplum Diyalogu Programında
yer almasına ilham veren etkenlerden bahsetti.

başvuran kurum CESIE desteğiyle gözlem ve araştırma
ziyaretleri düzenleyeceklerini; bu ülkelerdeki yaşlı
hakları ve bakım servisleri uygulamalarına birinci
elden şahit olmayı hedeflediklerini dile getirdi.
İspanya, İtalya ve Türkiye’de yapılacak kapsamlı saha
araştırması ve analiz çalışmaları ile de bu üç ülke
arasında yaşlı hakları ve bakım servisleri konularında
karşılaştırılmalı bir analiz yapılması planlandığı
izleyicilere duyuruldu. Elde edilen bu bilgilerle proje
sonunda bir kitap basılacağı ve projenin hedef grubu
ve nihai faydalanıcılarının kullanımına sunulacağı da
ifade edildi.
Tombuloğlu konuşmasını şu sözleriyle tamamladı:
“Proje Vakfın ilk AB projesidir, bu yüzden projedeki
diğer hedeflerimiz arasında İtalya ve İspanya gibi
AB ülkelerinde yaşlı hakları ve bakımı konularında
çalışan kurumlar ile ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri
güçlü tutmak da bulunuyor. Projemizin sonunda ise,
hem gelecekte yaşlı hakları ve yaşlı bakım servisleri
standartları konusunda rehber görevi üstlenebilecek
bir çalışma elde etmiş olmayı, hem de Türkiye’de yaşlı
hakları ve yaşlı bakım standartları konusunda bir bilinç
oluşturmayı amaçlıyoruz”.

Tombuloğlu’ndan sonra Vakıf üyelerinden Mehmet
Gönüler ise, Sivil Toplum Diyaloğu Programından ve
bu program kapsamında desteklenen projelerinin
hedeflerini dile getirdi. Türkiye’de yaşlı hakları
konusunda bir bilinç yaratmak ve AB ülkelerindeki
yaşlı bakım standartlarının Türkiye’de de tanınıp
uygulanmasını sağlamak istediklerini ifade etti. Bu
amaçla, İspanya’ya eş-başvuran kurum olan DESSOO
yardımıyla, İtalya’ya ve Almanya’ya ise İtalyan eş-
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Türkiye AB İlişkilerini Almanya Kamuoyuna Taşıyacak Medya İşbirliğinin
Güçlendirilmesi Projesi Türkiye ve Almanya’da Basına Tanıtıldı
26 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da projenin ilk basın
toplantısı gerçekleştirildi. Ankara’da bulunan medya
kuruluşlarının temsilcileri ve protokolün davet
edildiği ve yaklaşık 90 kişinin katıldığı toplantıda;
proje hakkında basın mensuplarına ve misafirlere
bilgi verildi. Proje Koordinatörü Seran Sargur; Proje
Koordinatör Yardımcıları Mustafa Ali Belek ve Gökhan
Bahçecik’in projeye dair teknik bilgilendirmelerinin
ardından Kanal Avrupa Media GmbH temsilcileri ve
Vizyon 58 TV temsilcileri projeye dair beklentilerini
ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı. AKP İstanbul
milletvekili Metin Külünk de yaptığı konuşmada; Kanal
Avrupa’nın Avrupa’da yaşayan Türkler için önemli bir
misyon üstlendiğini ifade etti ve Türkiye’deki medya

kuruluşları ile Avrupa’da bulunan medya kuruluşları
arasındaki işbirliğinin toplumlar arası diyaloğa ve
Türkiye’nin AB üyelik sürecine yapacağı olumlu katkıya
değindi. Sunumların ardından soru cevap bölümüne
geçilmiş ve projeye dair merak edilen hususlar proje
ekibi tarafından cevaplandırıldı. Toplantı bitiminde
gerçekleştirilen kokteyl süresince gerek proje ekibi
gerekse de Kanal Avrupa TV’nin yetkilileri, Türkiye’den
toplantıya katılan misafirler ile birebir görüşme ve yeni
projelerin temellerini atma imkanı elde etti.
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Öte yandan, 12 Aralık 2014 tarihinde Kanal Avrupa
TV’nin merkezinin yer aldığı Almanya’nın Duisburg
kentinde ikinci bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Kanal Avrupa TV’nin gerek Türk toplumu gerekse
de Alman toplumu nezdinde bilinirliği sayesinde
son derece geniş katılımlı bir açılış oldu. Almanya’da
bulunan diğer medya mensupları ile birlikte Türk
toplumun önde gelen sivil toplum örgütlerinden de
başkan / genel sekreter düzeyinde katılım gerçekleşti.
Kanal Avrupa TV’den de canlı yayınlanan programa
Almanya ve Türkiye’den siyasiler de katıldı. Kuzey RenVestfalya uyum müsteşarı Thorsten Klute, AKP İstanbul
milletvekili İsmail Safi ve Gümüşhane milletvekili
Feramuz Üstün programa katılarak birer konuşma
yaptı. Proje Koordinatörü Seran Sargur; projenin
teknik boyutu ile ilgili bilgi verirken Kanal Avrupa
TV’nin Duisburg’da ve Avrupa genelinde yaptığı diğer
çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi aktarıldı.
Kanal Avrupa TV’nin bahçesinde gerçekleştirilen
programa 220’nin üzerinde misafir katıldı. Toplantı
sonunda misafirlere ikram edilen açık büfe yemek
süresince canlı yayın devam etmiş ve misafirlerin Kanal
Avrupa ve gerçekleştirdikleri proje ile ilgili düşünceleri
tüm Avrupa ile paylaşıldı. Program sonunda misafirler
ile birlikte Kanal Avrupa TV’nin yeni TV binasının açılışı
da gerçekleştirildi.
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