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Türkiye ile Avrupa Birliği üye ülkeleri sivil toplumları arasında

yaptıklarını veya yeni ortak projeler üzerinde çalıştıklarını ve
hatta mesleki bir federasyona üye olduklarını belirtti. Bunun

kadrosuyla Hibe faydalanıcılarının projelerini sürdürülebilir
kılmalarına destek vermeye ve programdan çıkarılan derslerin
bir

sonraki

aşamaya

yansıtılmasını

sağlamaya

yönelik

çalışmaları başlattı. Dolayısıyla Avrupa ve Türkiye arasında
süregelen karşılıklı ilişkilerden elde edilen derin bilgi ve
deneyimin bulunması ve bu noktada kamu kuruluşlarının bu tür
ortaklıkları
güçlendiriyor.

destekliyor

olması

diyaloğu

büyüterek
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Projeler süresince kurulan ortaklıkların uzun dönem etkilerini şu an belirlemek pek mümkün olmasa da,
böyle bir etkinin muhakkak ki olacağına dair bazı göstergeler bulunuyor. Örneğin, hibe faydalanıcısı
kuruluşların yüzde 93’ü, hayata geçirdikleri projenin “çarpan etkisi” olduğunu dile getirdi. Projelerin
sonuçlarını daha fazla izleyiciye ulaştırılmasına verilen destekle de, 41 hibe projesiyle Avrupa ve Türkiye’de
yaklaşık 850 bin kişiye ulaşıldığını söyleyebiliriz. Bir çok hibe projesi Türkiye’de AB standartlarının
uygulanmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları belgeselleştirdi ve bu çalışmaların, balık pazarlarının
yenilenmesi veya tarım üretim sahalarının iyileştirilmesi gibi önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek altyapı
yatırımlarına olumlu bir destek niteliğinde olduğunu görülüyor.
Tüm bunlara dayanarak, AB ve Türkiye arasında gerçekleştirilen Sivil Toplum Diyaloğu projelerinin bu
aşamasının sadece kurulan bu yeni ortaklıkları sürdürülebilir kılma özelliğine sahip olmadığını, aynı
zamanda Türkiye ve Avrupa Birliği arasında önümüzdeki yıllarda kurulacak bu tür ortaklıklara yön veren bir
özelliği de olduğunu görüyoruz.

With this current phase of support to the EU-Turkey Civil Society Dialogue coming to an end, we should
reflect upon how sustainable these efforts have been. By all accounts, the future for the collaborations
between CSOs in Turkey and those in the Member States looks very rosy. Of all the organisations involved
in the CSD-II grant components, from a recent evaluation survey, 90 percent of them reported that they
had some measures in place, such as protocol agreements, new joint projects, and federation
memberships, to ensure that the partnerships continue. At a central level, the Ministry for EU Affairs has
systems in place, such as a developed MIS, manuals, audio-visual material, and trained personnel, to assist
and track Grant Beneficiaries with follow-up to their projects and to ensure lessons learnt will be applied to
future such programmes.

Thus, there is wealth of knowledge and experience from the on-going

relationships between Turkish and EU civil society and within those parts of the public administration
supporting such relationships that is set to grow and flourish.
Although it is not easy to assess the long term effect of the partnerships formed to implement the dialogue
projects, there are a few indicators that show impact will be achieved. For example, 93% of the Grant
Beneficiaries report that their projects have ‘multiplier effects’, thus helping to cascade the effect of their
outputs and we predict the outreach of the 41 grant-assisted projects of CSD-II is likely to top 850,000
citizens across Turkey and the EU. Many grant-assisted projects have documented the piloting of how EU
standards and practices can be applied in Turkey and this is likely to have positive impact on future
infrastructural investments, like the renovation of fish markets and upgrading of agricultural production
plants.
Thus, we can see that the current round of EU-Turkey CSD projects will not only help to sustain newly forged
partnerships, but will also help to guide and inspire future generations of civil society cooperation between
the EU and Turkey.

3
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Ekim 2010 tarihinde başlayan, Türkiye ve Avrupa’da bir
çok farklı noktada tarım, balıkçılık, kültür ve sanat
alanında hayata geçirilen diyalog girişimleri, elde edilen
başarılar ve örnek çalışmaları içeren “Avrupa BirliğiTürkiye Hikayelerle Diyalog kitabı hazırlandı.

The preparations of the ‘Civil Society Dialogue with Stories’ book

Tarım ve balıkçılık alanında 23, kültür ve sanat alanında
18 ortaklık projesi, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki
ilişkileri güçlendiren diyaloğa yeni bir boyut kazandırdı.
Hikayelerle
Diyalog
kitabında
bu
kazanımları,
sürdürülebilir işbirliği için çerçeve geliştirilmesine,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde, Avrupa Birliği’nin ise
Türkiye’de daha iyi anlaşılmasına nasıl katkıda
bulunduğu, proje hikayeleriyle anlatılıyor. Kitapta ayrıca,
proje yönetimi ve teknik destek sürecinin yanısıra istatistiki
bilgilere de yer veriliyor. Kitabın ilgi çeken bir başka
bölümündeyse, hibe faydalanıcıları deneyimlerini kendi
kaleminden okuyuculara taşıyor.

23 partnership projects in agriculture and fisheries and 18

Hikayelerle Diyalog kitabının, Türkiye’nin Avrupa Birliği
yolculuğuna katkıda bulunmak isteyen tüm sivil toplum
temsilcilerine kaynak teşkil etmesi ve önümüzdeki
günlerde geliştirecekleri projelere ilham kaynağı olmasını
temenni ederiz.
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are at last complete and the publication is now available! The
‘Dialogue

Stories’

include

narratives

about

the

dialogue

enterprises, achievements and case studies that started back in
October, 2010.

partnership projects in culture and art added a new dimension to
the dialogue strengthening the relations between EU and Turkey.
The book helps to illustrate how civil society organisations have
contributed to developing long term, sustainable cooperation
frameworks,

and

to

making

the

European

Union

better

understood by Turkey and Turkey by the European Union.
Besides project management and technical assistance processes,
and statistical information, the most colourful parts of the book
are the stories as told by the grant beneficiaries’ and the
members of their communities.
We hope that the ‘Dialogue with Stories’ book resonates with all
those representatives of civil society who want to make a
contribution to Turkey’s European Union journey, and that it
becomes a source of inspiration for such future dialogue
projects.

Ekim/October 2012
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Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Sosyal Medyada

Civil Society Programme in

Social Media
Ekim 2010 ve Ekim 2012 tarihleri arasında,
Türkiye’den 39 ve Avrupa’dan 2 sivil toplum
kuruluşunun önderliğinde hayata geçirilen
diyalog
projeleri
boyunca
elde
edilen
kazanımlar,
başarı
hikayeleri,
ortaklık
çalışmalarından örnekler, fotoğraflar ve filmler
sosyal medya aracılığıyla bir çok kişiye
ulaştırılıyor.

Success

stories,

samples

of

cooperation

Eylül ayı ortasında başlatılan çalışmalar,
Facebook, Twitter ve Youtube üzerinden günlük
olarak yayınlanan bilgi mesajları, anketler ve
duyurulara yoğunlaşıyor. Halihazırda 2 binin
üzerinde Facebook kullanıcısının takip ettiği Sivil
Toplum Diyaloğu Facebook sayfası üzerinden
hem
tamamlanan
projelerin
hikayelerini
okuyabilir, hem de önümüzdeki dönem için hibe
çağrılarını takip edebilirsiniz.

This implementation of online promotion
started in the middle of September and
concentrating on information messages,
questionnaires and notifications published
daily through Facebook, Twitter and You Tube.
You have the chance to read the stories of
accomplished projects and also to follow the
calls for proposal for the following terms via
Civil Society Dialogue Facebook fan page
currently followed by more than 2000

endeavours, photos, films and acquisitions
gained during the dialogue projects carried
out between October, 2010 and October,
2012 are increasingly being shared through
social media available in Turkey, the EU, and
the wider world.

Facebook için

for Facebook

www.facebook.com/siviltoplumdiyalogu

www.facebook.com/siviltoplumdiyalogu

Twitter için

for Twitter

twitter.com/avrupadiyalogu

twitter.com/avrupadiyalogu
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III BAŞLIYOR
CIVIL SOCIETY DIALOGUE III IS STARTING

6

Sivil Toplum Diyaloğu Programının
üçüncü ayağında hibe çağrısına çıkılacak
öncelikli konular Siyasi Kriterler ve
Medya olarak belirlendi.

Priority areas for the third part of the
Civil Society Dialogue Programme are
determined as Political Criteria and
Media.

Bu konularda hangi alanlarda proje
gerçekleştirilebileceği, hangi sivil toplum
kuruluşlarının
hibe
projelerine
başvurabileceğine dair ön bilgi ise şu
şekildedir:

Foreknowledge of grant projects in
line with these areas for civil society
organisations are as follows:

-

Siyasi Kriterler Alanında
Sivil Toplum Diyaloğunu
Güçlendirmek

-

Strengthening Civil Society
Dialogue in the field of
Political Criteria

-

Diyalog için Medya Katkısını
Güçlendirmek

-

The Need to Strenghten the
Media’s Contribution to the
Dialogue

Ekim/October 2012
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III
Siyasi Kriterler Alanında Sivil Toplum Diyaloğunu Güçlendirmek
CIVIL SOCIETY DIALOGUE-III
Strengthening Civil Society Dialogue in the field of Political Criteria
Programın bu bileşeniyle, Türkiye’deki sivil toplum
örgütlerinin, Avrupa Birliği politikaları ve uygulamaları
hakkındaki bilgi ve birikimlerinin güçlendirilmesi ve Avrupa
Birliği’ndeki
muadilleriyle
kuracakları
ortaklıklar,
yürütecekleri işbirliği ve kurulacak güçlü bir diyalogla
karşılıklı anlayış ve etkileşimin artırılması hedeflenmektedir.

The main aim of this component is to give opportunity to the
Civil Society Organizations (CSOs) in Turkey to get familiar
with the policies of the European Union concerning political
issues both in terms of legislation and implementation and to
be prepared for accession through strengthening the contacts
and mutual exchange of experience between all civil society
actors on political issues in the Member States and Turkey.

Bu proje ile ülkemizde siyasi reformların hayata
geçirilmesinde kritik rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının
kurumsal kapasitesi artırılacaktır.

The project will directly affect the institutional capacities of
CSOs whose role is important for development and
implementation of political reforms.

Ulusal düzeydeki mevzuat ve uygulamalar ile gerek
uluslararası gerekse Avrupa’daki uygulamalar arasındaki
farklılıkların en aza indirilmesi için sivil toplum kuruluşlarına
önemli bir rol düşmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde,
siyasi kriterler alanında yürütülecek bu hibe programı
aracılığıyla, Türkiye’de siyasi kriterlere yönelik mevzuat ve
uygulamaların hem uluslararası hem Avrupa Birliği
düzeyine taşınması desteklenmiş olacaktır.
Siyasi kriterler konusunda belirlenen öncelikli alanlar ise
şunlardır:
· İnsan hakları,
· Ayrımcılıkla M ücadele,
· Demokrasi ve hukukun üstünlüğü,

The area covered by political criteria is constantly evolving
and international and European standards require close
monitoring and adoption in national context. Not only public
institutions, but the civil society organizations, as well, need to
regularly monitor these standards and bring them to the table
with a view to influencing the national decision making. In this
sense, joint activities as part of the projects supported through
this grant scheme on political criteria will help bring political
criteria issues in Turkey in line with the European standards
both in terms of legislation and implementation.
The priority areas of political criteria are
•

Human rights,

•

Anti-discrimination,

•

Democracy and Rule of Law,

Türkiye ve Avrupa Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi
- III kapsamında bu bileşen için ayrılan toplam bütçe 6
milyon Avro’dur.

The overall amount made available for this component under
CSD-III is EUR 6.000.000.

Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren
ve faaliyet alanları belirtilen öncelikli alanlarla örtüşen
vakıf
ve
dernekler,
bu
hibe
programına
başvurabilecektir.

Associations or foundations which are nationals of a
Member State of the European Union and/or Turkey and of
which working fields fall in one of the priority areas for
political criteria will be able to apply for this grant scheme.

Bu programın hibe çağrısına 2012’nin son çeyreğinde
çıkılması planlanmaktadır.

Siyasi Kriterler Hibe Programına başvuru
yapm ayı düşünen Sivil Toplum Kuruluşlarının
şimdiden AB Üye Ülkelerinden proje ortağı
bulma çalışmalarına başlam aları büyük önem
taşımaktadır.

It is very important that Civil Society
Organisations which intend to apply to Political
Criteria Grant Scheme should begin to search
project partner from EU Member States at your
earliest convenience.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III
Diyalog için Medya Katkısını Güçlendirmek
CIVIL SOCIETY DIALOGUE-III
The Need to Strengthen the Media’s Contribution to the Dialogue
Medya bir çok konuda kamuoyu yaratılması ve şekillendirilmesi
bakımından önemli bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
şekilde değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği hakkındaki
kamuoyunun şekillendirilmesi konusunda da medyaya önemli
bir rol düşmektedir.
Programın bu bileşeni aracılığıyla, medya sektöründe yer alan
kuruluşların Avrupa Birliği konusundaki mesleki birikimlerinin
artırılması ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki medya kuruluşları
arasında kalıcı bir diyalog geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Türkiye ve Avrupa Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi - III
projesinde bu amaçla, teknik destek aracılığıyla medyaya
Türkiye ve AB ilişkileri konusunda farkındalık yaratmaya
yönelik eğitim sağlanacak bir bileşen bulunmaktadır.
Aynı zamanda hem Türkiye hem de Avrupa’da STKlar, medya
kuruluşları, meslek örgütleri gibi medya alanında etkin role
sahip aktörlere, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kamuoyunu
bilgilendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik geliştirecekleri
projeler için hibe desteği sağlanacaktır.
Bu proje kapsamında sunulacak hibe ve eğitim programları,
Türkiye’de
medya
sektörüne,
AB
üye
ülkelerindeki
meslektaşlarıyla işbirliği ve ortaklık kurma ve aralarındaki
diyaloğu güçlendirmeleri için bir platform oluşturacaktır.
Medya Kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren Sivil
Toplum
Kuruluşları
bu
hibe
programına
başvuru
yapabileceklerdir.

This component aims to strengthen the capacities of the
actors of the media sector and to establish a sustainable
dialogue between the actors in Turkey and the EU
countries.
At first stage, members of media need to be informed
about the EU and developments of Turkey-EU relations in
accession process.
At the second stage, there will be close cooperation with
media to inform Turkish and EU public objectively.
Therefore, the project covers a training component under
technical assistance to raise awareness of the media
concerning Turkey-EU issues in Turkey and a grant
component to raise awareness of public on the Turkey-EU
relations via actors (such as NGOs, media organisations,
professional organisations etc.) in media sector both in
Turkey and EU member states.
Through grant projects and trainings this project will lead
to an opportunity for the media sector in Turkey for the
establishment of a framework for cooperation and
partnerships and promotion of dialogue with their EU
counterparts.
Media organizations and CSOs in the field of
Media will be able to apply for this grant scheme.

Türkiye ve Avrupa Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi - III
kapsamında bu bileşen için ayrılan toplam bütçe 3 milyon
Avro’dur.

The overall amount made available for this component
under CSD-III is EUR 3.000.000.

Bu programın hibe çağrısına 2012’nin son çeyreğinde çıkılması
planlanmaktadır.

Call for proposal for this component is planned to be
published in the last quarter of 2012.

M edya Hibe Programına başvuru yapmayı
düşünen M edya ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
şimdiden AB Üye Ülkelerinden proje ortağı
bulma çalışmalarına başlamaları büyük önem
taşımaktadır.
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Media is one of the most important actors for developing
and shaping public opinion in many issues. Within this
framework, it can be argued that the media plays a
significant role in shaping public opinion as regards to
EU related issues.

It is very im portant that M edia and Civil
Society O rganizations which intend to
apply to M edia Grant Schem e should
begin to search project partner from EU
M ember
States
at
your
earliest
convenience.

Ekim/October 2012

Diyalog Bülteni/Dialogue Bulletin

ODTÜ Mezunları Derneği
Konser eşliğinde proje
başarılarını kutluyor

METU Alumni Association celebrates
project success through a Closing
Concert

ODTÜ Mezunlar Derneği ile Bulgaristan’dan Ruse
Açık Toplum Kulübü ortaklığında, Nisan 2011
tarihinden beri yürütülmekte olan ve iki ülke arasında
Halk Bilimi aracılığıyla güçlü bir diyalog kurulmasını
hedefleyen Sivil Toplum Diyaloğu projesi, 29 Eylül
tarihinde ODTÜ Vişnelik salonunda düzenlenen
kapanış töreni ve konseriyle son buldu.

This dialogue project, which has been implementing
by the METU Alumni Association in partnership with
the
of

Bulgarian Ruse Open Society Club, had the aim
establishing

a

sustainable

dialogue

through

Folklore and ended with a closing ceremony and
concert on 29 th September at METU Visnelik Hall.

Diyalog için Halk Bilimi Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen Türkiye ile Avrupa Birliği üye
ülkelerinden sivil toplum örgütlerini ortak projelerde bir
araya getiren Sivil Toplum Diyaloğu-II Programı
kapsamında hayata geçirildi. Bulgaristan ve Türkiye’de
gençleri ve halk bilimiyle ilgilenen kişileri bir araya
getirerek, Balkan Halk Bilimi için bir işbirliği platformu
kurmak, kurulacak sosyal ve teknolojik ağlarla kurulan bu
işbirliğini uzun dönemli ortaklıklara dönüştürmek
hedefiyle yola çıkan projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Kulübü Derneği
tarafından da destek verildi.

Under the EU-Turkey Civil Society Dialogue Programme,

Proje kapsamında toplumlar arasındaki kültürel diyaloğun
güçlendirilmesi ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesinde
anahtar rol oynayan bir dizi etkinliğe imza atıldı. Ankara
ve Rusçuk’ta karşılıklı olarak düzenlenen “Balkanlar ve
Türkiye’de Halk Kültürü” konulu konferanslara
toplumun her kesiminden katılım sağlanırken, düzenlenen
“Komşu Danslar ve Ezgiler” adlı gösterilerle
Bulgaristan ve Türkiye’de binlerce izleyiciye ulaşıldı.

As part of the Project, a series of activities were
conducted to enhance cultural dialogue between
societies and to develop mutual understanding. These
included conferences on “Folklore in Balkans and
Turkey”
and
performances
titled
“Neighbourhood Dances and Melodies”.
Such
activities helped the project to reach audiences of more
than a thousand.

17 aydır iki kültür arasında yoğun etkileşime
sahne olan projenin kapanış konseri Ankara’lı
müzikseverlerle buluştu.

The final activity of the project, after a total of
17 months of implementation, was a wonderful
celebratory closing conference.

managed by the Ministry for EU Affairs, the “Folklore as
a Mean of Dialogue” project has been realized through
the joint actions of civil society organisations in Turkey
and Europe. Associate organisations to the project also
included the Ministry of Culture, Middle East Technical
University (METU) and the Ankara Club Association. The
project’s purpose was the establishment of a cooperation
platform on folklore, and to sustain this collaboration via
social and technological networks, gathering together
young people and others interested in folklore
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Avrupa-Türkiye Muz Bağlantısı Projesi
Kapanış Töreni Düzenlendi
Closing Ceremony of the
Euro-Turkey Banana Connection Project
Alanya
Muz
Üreticileri
Birliği
tarafından yürütülen Avrupa-Türkiye
Muz Bağlantısı Projesinin kapanış
toplantısında 9 tesise ISO 22000 gıda
güvenliği belgesi verildi.

N ine food production facilities were awarded
with ISO 22000 certificate of food safety in the
closing

m eeting

of

Europe-Turkey

Banana

Connection project which was implemented by
Alanya Banana Producers Association.

Sivil Toplum Diyaloğu-II Tarım Balıkçılık Hibe Programı
kapsamında Alanya Muz Üreticileri Birliği tarafından
“Avrupa-Türkiye Muz Bağlantısı” Projesi 18 aylık çalışmaların
ardından Proje Kapanış Etkinliği ile sona erdi. Kanarya
Adaları Zirai Araştırmalar Enstitüsü, Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje
kapsamında muz üreticilerine gıda güvenliği ve iyi tarım
uygulamaları konularında eğitimler verildi ve Kanarya
adalarına inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

The Europe-Turkey Banana Connection project was implemented
within Civil Society Dialogue - II Agriculture and Fisheries Grant
Programme and after 18 months ofwork, the project finished with
important closing activities. Project was implemented in
partnership with the Agricultural Research Institution of the Canary
Islands, Alanya Chamber of Commerce and Industry, and Akdeniz
University, and as a result of the collaboration Turkish banana
producers were trained on food safety, good agricultural
practices and performed a study visit to Canary İslands.

Siz değerli okuyucularımızın da hatırlayacağı üzere, açılışı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen
BAĞIŞ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmişti. Projenin kapanış
etkinliği de AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt
ÇAVUŞOĞLU’nun katımıyla gerçekleştirildi. Alanya Ticaret
ve Sanayi Odasında düzenlenen etkinliğe ayrıca Alanya
Muz Üreticileri Başkanı Hüseyin Güney, Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük ile
Kanarya Adaları Tarım Araştırmaları Enstitüsü (ICIA)
Direktörü Victor Galan Sauco da katıldı.

Followers of CSD-II may recall that the opening ceremony of the
project was carried out with the participation of Minister for EU
Affairs and Chief Negotiator Egemen BAĞIŞ. The closing event of
the project is carried out with the participation of the AK Party
Parliamentary Deputy of Antalya, Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. In
addition, the event also attracted the Head of Alanya Banana
Producers Hüseyin Güney, Prof. Dr. Hamide Gübbük from
Akdeniz University Faculty of Agriculture and Canary Islands
Institute of Agrarian Research Director Victor Galan Sauco.

Projenin Kanarya Adalarındaki ortağını temsilen katılım
gösteren Victor Galan Sauco konuşmasında, Türkiye'nin
AB'ye girmesi halinde işbirliği çalışmalarının daha güçlü
devam edeceğinin altını çizerek, iki ülke arasında proje
süresince edinilen bilgi ve deneyim paylaşımının önemini dile
getirdi.

10

Victor Galan Sauco, who attended on behalf of the project
partnership from the Spanish Canary Islands, emphasized that
such cooperation works will grow in strength in line with Turkey’s
accession to the European Union and mentioned about the
importance of sharing the information and experience gained
between these two countries during the project.
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"Akdeniz'in Kalbinde Yaş
Meyve Sebze Pazarlama
Projesi" Kapanış Konferansı
Yapıldı

Dissemination of the
“FFV Marketing In The Hearth Of
Mediterranean” Project
Kumluca Belediyesi tarafından yürütülen Another CSD-II grant-assisted project came to

conclusion at the end of the summer, with Kumluca
Municipality finalizing the “FFV M arketing In The
Hearth O f M editerranean” project with a
2012 tarihinde gerçekleştirilen Kapanış Closing Conference on 16 th July 2012.

“Akdeniz’in Kalbinde Yaş Meyve
Sebze Pazarlama” Projesi 16 Temmuz
Konferansıyla sona erdi.

Sivil Toplum Diyaloğu-II kapsamında Bulgaristan’dan
Sivil Toplumda Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin
ortak olduğu proje, yerelde Akdeniz Üniversitesi
Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (APGEM),
Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek
Okulu’nun iştirakleriyle yürütüldü.

This project was implemented in partnership with the
Bulgarian Association “Sustainable Development Of
Civil Society'' and local associates Akdeniz University
Project Development and Implementation Centre,
Antalya Provincial Directorate for Food, Agriculture
and Livestock and Akdeniz University Kumluca
Vocational School of Higher Education.

Temel amacı Avrupa Birliği’nde, taze sebze ve
meyve pazarlama sisteminin ve uluslararası
uzmanlarla işbirliği içerisinde Türkiye’ye adaptasyon
sürecinin
değerlendirilmesi
olan
“Akdeniz’in
Kalbinde Yaş Meyve Sebze Pazarlama” Projesi
kapsamında Bulgaristan ve Türkiye arasında ikili
işbirlikleri geliştirildi, eğitimler düzenlendi ve çalışma
ziyaretleri ile bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

The purpose of the project, to provide practical
research into the system in EU on marketing of fresh
food and vegetable was successfully achieved, and
an evaluation made as to how Turkey can best adapt
to the processes. A significant part of the project’s
activities were conducted by the joint work of
international
experts
and
through
related
trainings and study visits.

Projenin kapanışı, Bulgar ortakların da katılımlarıyla The project closing conference was organized on
16 Temmuz 2012 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde 16th July 2012 at Akdeniz University with valuable
gerçekleştirildi.
participation of Bulgarian partners.
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Uzunköprü Tarım Fuarında BulgaristanTürkiye Diyaloğu

Dialogue Bulgaria and Turkey Dialogue
at Agriculture Fair, Uzunkopru

Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Programı
Tarım ve Balıkçılık Hibe Bileşeni kapsamında
yürütülen
“Uzunköprü
Tarımsal
Sanayi
Geliştirme” Projesi Ekim ayında tamamlandı.
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
yürütülen Proje kapsamında; Türk ve Haskovalı
iş adamları tarım, ticaret ve sanayi konularında
bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için bir dizi
eğitim
ve
etkinlik
düzenlendi.
Bu
etkinliklerden biri de Uzunköprü’de 2.
kez düzenlenen “Uluslar Arası Tarım

ve Hayvancılık Fuarı” oldu.

Fuar açılış konuşmalarında, Avrupa Birliği
tarafından
finanse
edilen
projelerin
Uzunköprü’ye sağladığı ekonomik ve sosyal
katkının önemine değinildi. Fuara katılan
Haskova’lı proje ortakları, sınırın iki yakasını
diyalogla birleştiren bu projenin Haskova için
önemini vurgulayarak yeni kurulabilecek
ortaklıklara oldukça olumlu yaklaştıklarını
belirttiler.
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As part of the Agriculture and Fisheries
Component of Turkey and EU Civil Society
Dialogu-II
Programme,
“Uzunkopru
Agriculture
Industry
Improvement
Project” was finalized in October 2012.
Within the frame of the Project being
implemented by Uzunköprü Chamber of
Commerce and Industry, a series of trainings
and activities were organized to share
knowledge and experiences on agriculture,
trade and industry for businessmen from Turkey
and Haskova. One of these events was
the 2 nd International Agriculture and
Livestock Fair at Uzunkopru.
The importance of EU funded projects on
economical and social contributions to
Uzunkopru was stressed during the opening
speeches of the Fair. Also, Project partners
from Haskova stated that two sides of the
border is now closer by this dialogue and they
are looking forward on possible future
partnership opportunities with Turkey.
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Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi

EU and Turkey Civil Society Dialogue II Project

Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km
TOBB Binası
D Blok 25. Kat
Bilkent, Ankara

Ministry for European Union Affairs
Directorate of Project Implementation
Eskişehir Yolu 9. Km
TOBB Binası
D Blok 25. Kat
Bilkent, Ankara

T 0 312 218 1334

T 0 312 218 1334

www.csdproject.net
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup, Avrup Birliği Bakanlığınca European Consultants Organization (ECO3) liderliğindeki Konsorsiyumun teknik desteğiyle
uygulanmaktadır. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. This project is funded by the European Union and implemented by the Ministry for European Union Affairs
with the technical assistance from a consortium led by European Consultants Organisation (ECO3). The contracting authority for this project is the Central Dinance and Contracts Unit.
Bu bülten Avrupa Birliğinin yardımıyla hazırlanmıştır. Sayfanın içeriğinden yalnızca Konsorsiyum sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliğinin görüşlerini
yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. This newsletter has been produced with the assistance of the European Union. The content of this newsletter is the sole
responsibility of the Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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