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Bu kılavuz Avrupa Birliği’nin �nansal desteği 
ile hazırlanmıştır. Bu içerik yalnızca POVOD ve 

FEIO sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmaz. 
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin Politika 

Uyumluluğu Konsorsiyumu



GİRİŞ

Bu kılavuz, AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum 

Destek Programı III kapsamında "Sürdürülebilir 
Kalkınma için Politika Uyumu" adlı proje için 

hazırlanmıştır. Proje AB'ye katılım süreci ve AB ile 

Türkiye arasındaki işbirliği hakkında pratik 

bilgiler vermeyi amaçlamaktadır; Bu kılavuzun 

içeriği, Gençlik ve Sürdürülebilir Kalkınma 

alanında AB-Türkiye işbirliğine katılmak, 
işbirliğine katkıda bulunmak, AB katılım süreci ve 

mevcut fonlar & fırsatlar hakkında daha fazla 

bilgi edinmek için Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki 
Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırlanmıştır.

https://www.facebook.com/policycoherenceforSD


IPA  PROGRAMI  NEDİR?

Ocak 2007'den itibaren, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA), aday ülkeler veya potansiyel aday ülkeler için bir dizi 
Avrupa Birliği programı ve mali aracın yerini almaktadır.

Türkiye Avrupa Birliği’ne katılım için resmi aday 

olduğundan AB, ülkedeki siyasi ve ekonomik 

reformları IPA programı aracılığıyla mali ve 

teknik yardımla desteklemektedir.

IPA 2021 - 2027 / IPA III

https://www.ab.gov.tr/ipa-i-amp-ipa-ii-programming_45627_en.html#:~:text=The%20first%20period%20of%20Instrument,for%20the%20economic%20and%20social
https://www.eurodiaconia.org/pl/2021/06/the-european-commission-welcomes-political-agreement-on-pre-accession-assistance-instrument-ipa-iii/


Sürdürülebilir Kalkınma İçin Politika Uyumluluğu Hakkında
 

Proje, uyum politikası oluşturma becerilerini 
artırarak ve AB–Türkiye çerçevesinde ikili ortaklara 

karşı olumlu bir tutum sağlayarak AB’den ve 

Türkiye'den gençlik kurumları arasında karşılıklı ve 

sürdürülebilir işbirliği inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Policy Coherence for Sustainable DPolicy Coherence for Sustainable D……
Policy Coherence for Sustainable DevelopmePolicy Coherence for Sustainable Developme

Facebook Watch

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Politika 

Uyumluluğu” projesi Avrupa Birliği ve Türkiye'de 

sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale 

Birimi (CFCU) tarafından �nanse edilmektedir. 
Proje Sivil Toplumu Destekleme Programı-III 
(CSSP-III) kapsamında uygulanmıştır ve 1 Nisan 

2021 tarihinde başlamış olup 15 ay sürmüştür. 

https://www.facebook.com/watch/policycoherenceforSD/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=458336119293275
https://www.facebook.com/watch/policycoherenceforSD/
https://www.facebook.com/policycoherenceforSD/videos/458336119293275/
https://www.facebook.com/policycoherenceforSD


Sürdürülebilir Kalkınma İçin Politika Uyumu Konsorsiyumu

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu (FEIO) / Polonya 

Zavod za Kulturo in Razvoj Mednarodnih Odnosov v Kulturi 
(POVOD) / Slovenia

İstanbul Kültür ve Spor Derneği (IKOS) / Türkiye
 

 Engelli olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği      
(EBAGEM) / Türkiye

Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği (GEGED) / Türkiye

Ana Başvuru Sahibi

Ortak Başvuru Sahipleri

https://www.facebook.com/FundacjaEIO/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863
https://www.facebook.com/ikos.org.tr
https://www.facebook.com/ebagemdernegi
https://www.facebook.com/gegedorg


AB-TR  İŞBİRLİĞİ  PORTALI
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AB-TR işbirliğine genel bakış

AB'ye katılım sürecinde Türkiye'nin 

gençlik politikaları

Sürdürülebilir kalkınma için AB-TR 

işbirliği

AB'de sürdürülebilir kalkınma için 

gençlik politikaları



AB-TR  İŞBİRLİĞİ  PORTALI
Türkiye resmi olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasa da, 
AB'nin ana ortaklarından birisidir. Türkiye Avrupa Birliği-
Türkiye Gümrük Birliği üyesidir. Ayrıca Türkiye iki AB üyesi 
olan Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur. 
 

 

Türkiye 14 Nisan 1987'de AB'nin sele� olan Avrupa 

Ekonomik Topluluğu'na (EEC) tam üye olmak için yaptığı 
başvurunun ardından, üye ülke olarak Avrupa Birliği'ne (EU) 
katılım müzakerelerini yürütmektedir.

Türkiye, 1995 yılında AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamış ve 12 Aralık 1999'da 

Avrupa Konseyi'nin Helsinki zirvesinde resmen tam üyelik adayı olarak tanınmıştır. Tam 

üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005'te başlamıştır. 2022'de Türkiye hala AB' üyesi olma 

adayıdır.

Türkiye'nin AB'ye girebilmesi için, aday ülkelerin; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan 

haklarını garanti eden kurumlara ve iyi işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olmasını şart koşan 

Kopenhag kriterlerini karşılaması gerekmektedir.
Daha fazla bilgi için

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/chronology-_en-_1959-_ocak2020.pdf


Gençlik ve gençlik politikası Türkiye'deki kamu politikalarının önemli 
unsurlarıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasıyla birlikte gençlik 

konusu daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır.Türkiye, bir bütün olarak 

Avrupa nüfusu ile karşılaştırıldığında en yüksek genç nüfus oranına 

sahiptir ve nüfusun yaklaşık %50'si 30 yaşın altında olup, bunların 

yaklaşık yarısı 14 ila 29 yaş arasındadır.
Türkiye'de gençlik politikasının çerçevesini belirleyen yasal belge, 
Gençlik ve Spor Politikaları Belgesidir. Bu belge Türkiye’nin ulusal gençlik 

politikasının eğitim ve yaşam boyu öğrenme, aile, etik ve insani değerler, 
istihdam, girişimcilik ve mesleki eğitim, dezavantajlı gençler ve sosyal 
dahil etme, sağlık ve çevre, demokratik katılım ve yurttaşlık bilinci, 
kültür ve sanat, bilim ve teknoloji, uluslararası arenada gençler ve 

kültürlerarası diyalog, boş zamanın değerlendirilmesi, gençlerin 

bilgilendirilmesi, gönüllü çalışma ve hareketlilik gibi alanlarını ana 

hatlarıyla belirtmektedir. Türkiye'nin gençlik politikasının hede�eri, 
Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa kabul 
edilen hede�eriyle örtüşmektedir.
 

AB’ye Katılım Sürecinde Türkiye’nin Gençlik Politikaları
 

Burada Daha 
Fazlasını 

Bulabilirsin

Ulusal 
Gençlik ve 

Spor Belgesi

https://www.wikiwand.com/en/Ministry_of_Youth_and_Sports_(Turkey)
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/ipa/turkey/
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/turkey/overview
https://www.youthpolicy.org/national/Turkey_2013_National_Youth_Sports_Policy_Document.pdf


SÜRDÜRÜLEBİLİR  KALKINMA  İÇİN  AB-TÜRKİYE  

İŞBİRLİĞİ
 Türkiye, 2016 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hede�eri konusunda gönüllü 

ulusal inceleme yapan ilk ülkelerden biridir. Bölgede yaşanan iklim krizi 
nedeniyle iklim hareketi konusunda AB ile Türkiye arasında aktif bir işbirliği 
bulunmaktadır. Paris anlaşmasının uygulanması aşamasında, iklim 

konusundaki işbirlik her iki taraf için de hayati önem taşımaktadır.
AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI), Türkiye Cumhuriyeti ile 

Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmaya dahil olmuştur. EaSI, kaliteli ve 

sürdürülebilir istihdamı teşvik etmek, yeterli ve uygun sosyal korumayı garanti 
etmek, sosyal dışlanmayla mücadele etmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek 

için uygulanmıştır.
Türkiye, gençlere odaklanan bir AB Programı olan Avrupa Dayanışma 

Programından (ESC) en çok yararlanan ülkeler arasında yer almaktadır. Devlet, 
2021-2027 döneminde ESC'ye katılımın yenilenmesiyle ilgilendiğini ifade 

etmiştir. 2014 ve 2020 yılları arasında, Erasmus+ kapsamında, Türk kuruluşları 
tarafından pilot uygulama olarak yürütülen 2.320 gençlik hareketliliği ve 

gönüllülük projesi 51,1 milyon Euro hibeyle seçilmiştir. 2020 yılında 9.5 milyon 

Euro karşılığında seçilmiş 283 projeye  gençler dahil olmuştur.
 

https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2021-11/Turkey%20_2021_report.PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23862Turkey_VNR_110719.pdf


AB’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN GENÇLİK POLİTİKALARI

Gençlik programları 1988'den beri yürütülmektedir. Politika, 2001 tarihli Teknik 

Dökümana (Avrupa Gençliği için Yeni İvme) dayanmaktadır. Gençlik politikası, öğrenme, 
fırsatlar ve deneyimler için koşulları yaratmayı, gençlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini 
geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu onların topluma entegre olmalarını, 
özellikle sivil toplumda ve işgücü piyasasında aktif bir rol oynamalarını sağlamaktadır. 
Ocak 2020'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2030 Gençlik Sektörü Stratejisini kabul 
etmiştir.

2022 is the European Year of Youth

Avrupa Gençlik Hede�eri, gençlerin 

Avrupa Birliği'ndeki gençlik politikası 
vizyonunu temsil eden birbiriyle 

bağlantılı 11 hedeften oluşan bir 
stratejidir; bu hede�er AB Gençlik 

Diyaloğu'nun 6. döngüsü sırasında 

geliştirilmiş ve 2019-2027 AB Gençlik 

Stratejisine dahil edilmiştir.

https://europa.eu/youth/strategy_en
https://www.coe.int/en/web/youth/about-youth-policy
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/topics
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en


FIRSATLAR  VE  İYİ  UYGULAMALAR
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Şehir Kardeşliği

Horizon Avrupa

AB Araştırma ve Yenilik Programı

AB eğitim - Öğretim, Gençlik ve Spor Programı, Erasmus+

Avrupa Dayanışma Platformu

Sürdürülebilir Kalkınmada Gençlik

13 Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (EIDHR)

15

16 Küresel Bağlamda Avrupa'da İnsan Hakları ve Demokrasi



SDG'DE  GENÇLİK

GENÇLİK  HEDEFLERİ
Gençlik Hedefleri

Gençlik odaklı 20 hedef 

Toplam 169 amaçtan oluşan 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hede� (SDGs) 2015 yılında kabul 
edilmiştir. Bu hede�erin üçte birinden fazlası, 
güçlendirme, katılım ve/veya refaha 

odaklanarak, açık veya örtük olarak gençleri 
referans almaktadır. 6 temel hedefe yayılmış 

ve gençliğe özel 20 amaç vardır: Hedef 2 (açlık), 
Hedef 4 (eğitim), Hedef 5 (cinsiyet eşitliği), 
Hedef 8 (insana yakışır iş), Hedef 10 (eşitsizlik) 
ve Hedef 13 (iklim değişikliği).

Avrupa Gençlik Hede�eri, gençlerin Avrupa 

Birliği'ndeki gençlik politikası vizyonunu temsil 
eden birbiriyle bağlantılı 11 hedeften oluşan bir 
stratejidir. Avrupa Gençlik Hede�eri, AB Gençlik 

Diyaloğu'nun 6. döngüsü sırasında geliştirilmiştir. 
Avrupa Gençlik Hede�eri, 2019-2027 AB Gençlik 

Stratejisine dahil edilmiştir.



KENDİ  
İNSANLARININ  

SESİ  OL

FIRSATLARI  
BİL  

GÜVENİLİR  VE  

SÜRDÜRÜLEBİLİR  

ORTAKLIKLAR  

OLUŞTURUN

1 2 3

Hedef grupların ihtiyaçları 
belirlemelisiniz

Benzer ihtiyaçlar aynı başlık 

altında sıralamalısınız
Proje için bir veya iki ana 

ihtiyaç seçmelisiniz
Takım olarak çalışılmalısınız 

 

Program kılavuzunu 

okumalısınız
Başvuru formundaki 
soruların hepsini 
cevaplamalısınız
Cevaplarınız net ve 

herkes tarafından 

anlaşılabilir olmalı.
 

STK profesyonellerinin bu 

tür programlardan 

yararlanma ufkunu 

genişletmek için,
Proje geliştirebilen, 
uygulayabilen ve 

yaratabilen bir ekip 

oluşturmak için,
STK'lar için yaratıcı 

vizyona sahip olmak için,
AB düzeyinde yeni ağlar 

yaratın
 

Tasarım Yolu ile Dahil Etme. 
STK'lar için Dahil Etme Rehberi

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionbydesign/


+ I N F O

HORIZON  AVRUPA  2021-2027  

Bilgi ve teknolojilerin oluşturulmasını ve daha iyi dağıtılmasını 
desteklemektedir. 22 Eylül 2021 itibariyle Arnavutluk, Bosna-
Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, 
Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Horizon 

Avrupa ile resmi ortaklık müzakereleri başarıyla 

sonuçlandırılmıştır. Ukrayna örneğinde, Euratom Araştırma ve 

Eğitim Programı ile ortaklık görüşmeleri de başarıyla 

sonuçlandırılmıştır.
 

Horizon Avrupa, 95,5 milyar Euro'luk bir bütçeyle AB'nin araştırma ve yenilik için temel 
�nansman programıdır. Bu program iklim değişikliğiyle mücadele etmekte, BM'nin 

Sürdürülebilir Kalkınma Hede�erine ulaşmasına yardımcı olmakta ve AB'nin rekabet gücünün 

yükselmesini ve büyümesini artırmaktadır. Program, küresel zorluklarla mücadele ederken AB 

politikalarının geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulanmasında işbirliğini kolaylaştırmakta ve 

araştırma ve yeniliğin etkisini güçlendirmektedir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI ÖRNEĞİ

Hibe 
&

Finansman  

Türkiye'deki Ulusal 
İrtibat Noktalarını 

Bulun

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country;countryGroups=AC;countries=20001026;functions=All%20Functions,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19


Türkiye ile AB Arasındaki Şehir Kardeşliği
 

Programın genel amacı, Türkiye'nin 

AB'ye katılım sürecinde, yerel 
düzeydeki idari kapasiteyi artırmaktır. 
Bu hedef doğrultusunda, projenin 

amacı, AB'ye katılımla ilgili alanlarda 

Türkiye ve AB Üye Devletleri'ndeki 
yerel yönetimler arasında değişim için 

sürdürülebilir yapılar oluşturmaktır.

Yeşil 
Gelecek 
için 

Kardeşlik

Tusenet Belediye Ortaklık Rehberi

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/5._town_twinning_ad_aap_2020_tr.pdf
https://ab.gov.tr/siteimages/pub/the_handbook_of_town_twinning.pdf


AVRUPA  DAYANIŞMA  PROGRAMI  (ESC)
 

Avrupa Dayanışma Programı(ESC), sosyal dahil etmeyi, hoşgörüyü, insan haklarını 
ve her türden farklılıkların ve çeşitliliğin değerini teşvik etmeyi ve tüm gençlerin 

eylemleri kapsamında sunulan fırsatlara eşit erişim sağlamasını amaçlamaktadır. 
Program, imkanları kısıtlı gençlerin katılımını teşvik etmek için erişilebilir ve esnek 

faaliyet biçimleri, ek mali destek ve bir dizi destek önlemi (örn. genel ve dil eğitimi, 
sigorta, dayanışma faaliyetlerine öncesi ve sonrası için destek, idari yardım) 
sağlamaktadır. Kuruluşlar, projelerini ve faaliyetlerini tasarlarken kapsayıcı bir 
yaklaşıma sahip olmalı ve çeşitli katılımcıları dahil etmek için mevcut 
mekanizmaları kullanmalıdır. Avrupa Dayanışma Programı(ESC), toplumda 

kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunu daha geniş bir şekilde ele alan proje ve 

faaliyetleri de desteklemelidir.
 

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Çağrıları
 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2022.pdf


TÜRKİYE’DE  EIDHR
 

İYİ  ÖRNEK  “YAN  YANA

+ I N F O

+ I N F O

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (EIDHR), demokrasinin, hukukun 

üstünlüğünün ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesini ve 

pekiştirilmesini teşvik etmek için Sivil Toplum Örgütlerine doğrudan mali destek 

sağlamaktadır. Türkiye’de EIDHR ifade özgürlüğü ve bağımsız medya, insan hakları 
savunucularının güçlendirilmesi, adalete erişimin iyileştirilmesi, işkence ve cezasızlıkla 

mücadele, kültürel çeşitliliğin korunması ve bunlara saygı gösterilmesi, azınlık hakları, 
insan hakları eğitimi, cinsiyet eşitliği, LGBTİ ve gençlik için projelere fon sağlamaktadır. 

Yan Yana (Side by Side) - Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik 

Psikososyal Destek Projesidir. Proje, 2017-2018 yıllarında Bir İZ 

Toplum Ruh Sağlığı Derneği tarafından, YUVA Derneği ve Oyun 

Terapileri Derneği işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Öneriler Daha Fazla Örnek

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-12/AD%2008%20TK%20CSF%20and%20Media%202021-2023.pdf
https://www.avrupa.info.tr/en/yanyana-side-side-psychosocial-support-project-syrian-refugee-children-8867
https://www.avrupa.info.tr/en/eidhr-900


Erasmus+, AB'nin Avrupa'da eğitim - öğretimi, gençlik ve sporu destekleme 

programıdır. Tahmini bütçesi 26.2 milyar Euro'dur ve bu bütçe önceki programa 

(2014-2020) kıyasla �nansmanın neredeyse iki katıdır. 2021-2027 programı, 
sosyal dahil etmeye, dijitale ve yeşile geçişlere ve gençlerin demokratik hayata 

katılımını teşvik etmeye güçlü bir şekilde odaklanmaktadır. Erasmus+ Programı 
Eğitim Alanında, Dijital Eğitim Eylem Planı'nda ve Avrupa Yeterlilikleri 
Rehberi'nde belirtilen öncelikleri ve faaliyetleri desteklemektedir. Program aynı 
zamanda Avrupa Sosyal Haklar Yapısını desteklemekte ve sporda Avrupa 

boyutunu geliştirmek için 2019-2027 AB Gençlik Stratejisini uygulamaktadır.

Erasmus+, yükseköğrenim mesleki eğitim ve öğretim okul eğitiminde (erken 

çocukluk eğitimi ve bakımı dahil) yetişkin eğitimi gençlik ve sporda hareketlilik ve 

işbirliği fırsatları sunmaktadır.
 
Örnekler: 
PlayIN’clusive Women Empowerment in Sport Dialogue for Non-Formal Education

Life After Sports Delete Digital Bullying!

Erasmus +

Le Gang Creatif



Le Gang Créatif

Le Gang créatif, sosyal ve dayanışma 
ekonomisindeki işçiler arasında yaratıcılık 
konulu bir uygulama alışverişidir. Bu 18 aylık 
proje şimdiden bir merak, yenilik ve iyi 
uygulama alışverişi kaynağı olarak 
tasarlanmış ve yetişkin eğitimi alanında 
stratejik bir ortaklıktır.
 

https://www.facebook.com/Gang-Cr%C3%A9atif-103440007746952/about/?ref=page_internal


LIFE  AFTER  SPORT

“Life After Sport” yüz yüze atölye çalışmaları 
kullanarak genç sporculara yönelik yüksek 

kaliteli eğitim ve öğretimin optimal bir 
kombinasyonunu kolaylaştıran ve ikili 
kariyeri desteklemek için yenilikçi bir 
program geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  Program, sporun yer aldığı ve profesyonel 
geçişlerin gerçekleştiği özel kritik yaş aralığı 
olan 15-18 yaş arası sporcuları 
hede�emektedir. Toplam 6 ülkeden 150'den 

fazla yarı profesyonel sporcu pilot programa 

doğrudan dahil olmuştur.
 

https://www.facebook.com/LifeAfterSportEUProject/?ref=page_internal


DELETE  DIGITAL  BULLYING!

 Projenin genel amacı siber zorbalıkla mücadele için yeni eğitim yöntemleri ve 

eğitim içerikleri oluşturmak ve bunları genişletmek, gençler veya çevresindeki 
insanların siber zorbalıkla karşılaştığında yeni yardım stratejileri oluşturmaya 

yönelik farkındalığını artırmak için Avrupa düzeyinde yeni işbirlikleri 
başlatmaktır. Karabük/Türkiye'deki gençlik çalışanları/gençlik eğitmenleri, 
gençler ve yerel halk, siber zorbalıkla nasıl mücadele edileceği, güvenli internetin 

nasıl kullanılacağı, kendilerini ve başkalarını siber zorbalıktan nasıl koruyacağı ve 

siber zorbalıkla karşılaşan kişilerin nasıl desteklenebileceği konusunda 

farkındalık yaratmıştır.
 Program, gençlik eğitmenleri/ çalışanları için toplumu siber zorbalık konusunda 

bilinçlendirmek amacıyla yeni yöntemler/araçlar geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır. 
 

https://www.instagram.com/thedigital.hand/?utm_medium=copy_link


+ I N F O

PlayIN’clusive
PlayIN'clusive, gençler tarafından başlatılan ve alanın en alakalı 
ve güncel konularından birinde(kapsayıcılık) yaygın eğitimin 

kalitesinin iyileştirilmesi için yenilikçi oyunlar geliştirerek 

Avrupa çapında gençlik çalışmalarında oyunlaştırmanın 

önemini teşvik etmeyi amaçlayan 26 aylık bir stratejik ortaklık 

projesidir.
Projenin amacı Avrupa’daki genç bireylerin güçlendirilmiş 

yetkinlikler aracılığıyla �kirlerini eyleme geçirmelerine ve 

yenilikçi eğitim araçları, özellikle de gençlik için oyunlar ve 

diğer eğitim sektörlerinin kullandığı yaygın öğrenme 

metodolojilerini yaratmalarına izin vererek, kapsayıcılığı teşvik 

edip, yenilikçi çıktılar geliştirmektir. AC Amics de la Biblioteca 

de la Fonteta (İspanya), Yaygın Eğitim Merkezi Derneği 
(Türkiye) ve Tudatos Ifjúságért Alapítvány (Macaristan) 
Projenin partnerleridir.
 

https://www.playinclusive.com/


Women Empowerment in Sport

"Women Empowerment in Sport", Avrupa Komisyonu tarafından 
Erasmus+ Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilerek 
onaylanmış bir Erasmus+ Spor programı olup, Küçük Ölçekte 
yapılan İşbirliğe dayalı bir ortaklık projesidir. Bu proje 15-24 yaşları 
arasında motivasyon eksikliği ile mücadele eden genç kadınların 
spor aracılığıyla güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje  
01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Programda spor kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında 
stratejik işbirliği kurulması hedeflenmiştir. Operasyonel ve 
metodolojik kapasitelerde bilgi alışverişi sporla ilgili strateji 
planları ve işbirliği düzenlemeleri için daha kapsayıcı bilgiler 
sağlamaktadır.
 

https://www.facebook.com/Sport4Empowerment/about/?ref=page_internal


Peer to Peer training for Mothers with Special Kids

Bu proje, Avrupa ülkeleri ve Türkiye tarafından imzalanan 

Engelli Hakları Sözleşmesi hakkında farkındalık yaratmayı 
amaçlamıştır.
Proje aşamaları şu şekildedir:
-Hedef grupların(akrabalar, bakıcılar, asistanlar) kamu 

hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak için eğitim 

kursları düzenlemek,
-Engelli bireyler ve aileleri ile çalışan STK'ların yetişkin 

eğitimi ve yöntemleri konusunda yeterliliklerini artırmak,
-Araçların ve eğitim yöntemlerinin geliştirilmesini 
desteklemektir.
Program 1.10.2017 ile 30.09.2019 tarihleri arasında 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi KA2 – Stratejik Ortaklık Programı 
kapsamında �nanse edilmiştir.
 

https://www.facebook.com/PeerToPeerTrainings/


Türkiye, 2003 yılından bu yana AB araştırma ve yenilik programlarına katılmaktadır. 
Türkiye, Avrupa Araştırma Alanı'nı (ERA) model alan Türk Araştırma Alanı'nı (TARAL) 
2004 yılında uygulamaya koymuştur. Bu alanda Türkiye, özellikle e-altyapılar, açık 

veriler ve araştırmada toplumsal cinsiyete dayalı kaynaştırma ile ilgili Avrupa Araştırma 

Alanı’nın öncelikleri konusunda iyi ilerleme kaydetmiştir. 2019'da Türkiye, ulusal 
araştırma ve yenilik kapasitesini artırmanın yanı sıra Avrupa Araştırma Alanı ile işbirliği 
ve uyum sağlamaya yönelik bir Eylem Planının oluşturulmasına yol açan bir dizi önlemi 
uygulamaya koymuştur. Bu Eylem Planı, Türkiye'nin Horizon 2020'ye katılımı üzerinde 

somut ve çok olumlu bir etki yaratmıştır. Türkiye, Horizon 2020'de, özellikle Avrupa 

Araştırma Konseyi'nde, Marie Skłodowska-Curie Eylemlerinde ve Enerji araştırmaları 
alanında başarılı olarak istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir. Türkiye, Ocak 2021'de 

Horizon Avrupa’nın tam olarak üyesi olmuştur.
 

AB Araştırma ve Yenilik Programları
 

Türkiye'nin dahil olduğu, AB tarafından finanse edilen başarılı 
araştırma projelerinin hikayeleri.

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all?field_project_participants_target_id=1107&field_sus_themes_target_id=All&field_sus_themes_target_id_1=All&project_acronyms=All&field_project_number_value=&field_project_coordinator_value=&field_project_duration_value=&field_project_duration_end_value=


İkili ve bölgesel düzeyde daha fazla desteği tamamlayan 2021-2027 dönemi için 

Küresel Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi programı, iklim değişikliği ve çevresel 
bozulma, dijital ve yeni teknolojiler veya COVID-19 salgını gibi küresel zorlukların 

etkilerinin ele alınması da dahil olmak üzere insan hakları ve demokrasiyi 
ilerletmek için AB'nin en önemli eylem aracıdır. Program, AB dışındaki herhangi bir 
ülkede ve küresel düzeyde olan faaliyetleri destekleyebilmektedir. Bu nedenle, 
yerel, ülke ve bölgesel düzeylerde diğer AB programlarını tamamlamaktadır.
 

Bireyleri korumak ve güçlendirmek– 704 milyon Euro
Esnek, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etmek– 463 milyon Euro
İnsan hakları ve demokrasi için küresel sistemi desteklemek– 144 milyon Euro
Temel özgürlükleri korumak– 195 milyon Euro
Birlikte çalışarak teslim etmek– 6.6 milyon Euro
 

Küresel Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi 2021 - 2027
 



 
Programın amacı; ölüm cezasının evrensel olarak kaldırılması, 
işkence, zalimane ve insanlık dışı muamelenin ortadan kaldırılması, 
temel ihtiyaçların yerine getirilmesi, insana yakışır çalışma 
koşulları, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve güvenli, temiz, 
sağlıklı ve sürdürülebilir çevre de dahil olmak üzere tüm insan 
haklarını korumaktır.
Program, eşitliği, kapsayıcılığı ve çeşitliliğe saygıyı teşvik edecek, 
insan hakları savunucularını destekleyecek ve sivil toplum için 
daralan alana karşı koyacak ve hukukun üstünlüğünü 
güçlendirecek, adaletin adil ve etkili bir şekilde idare edilmesini 
sağlayacak ve hesap verebilirlik açığını kapatacaktır.
 

Bireyleri korumak ve güçlendirmek 704 milyon Euro
 



Esnek, kapsayıcı ve demokratik toplumlar 
inşa etmek– 463 milyon Euro

 Program; işleyen çoğulcu, katılımcı ve temsili 
demokrasileri desteklemekte ve seçim süreçlerinin 
bütünlüğünü korumaktadır. Örneğin, sivil toplum 
gözlemcilerini seçim gözlemlerine dahil edecek ve 
demokrasi yanlısı kuruluşları, ağları ve ittifakları 
destekleyecektir.



İnsan hakları ve demokrasi için küresel bir sistemin teşvik 
edilmesi – 144 milyon Euro
 

Programın amacı; BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 
(OHCHR), Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), bölgesel 
insan hakları sistemleri, ulusal insan hakları kurumları, 
özel sektör ve Küresel İnsan Hakları Kampüsü gibi kilit 
aktörlerle stratejik ortaklıkları geliştirmektir.
 



Fırsatları kullanmak ve dijital ve yeni teknolojilerin 
zorluklarını ele almak dahil olmak üzere temel 
özgürlükleri korumak – 195 milyon Euro

Program; hem çevrimdışı hem de çevrimiçi olmak üzere tüm temel 
özgürlüklerin tam olarak uygulanmasına elverişli bir ortam yaratılması 
ve sürdürülmesini amaçlar.
Bu program; araştırmacı gazeteciler, blog yazarları ve metin 
doğrulayıcıları dahil olmak üzere bağımsız, çoğulcu ve kaliteli medyanın, 
sorumlu ve profesyonel raporlama yoluyla topluma güvenilir bilgi 
sağlama kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. Sivil 
toplumu, çevrimiçi medya okuryazarlığını ve dijital becerileri 
geliştirmede ve herkesin eşit olarak erişebileceği açık, küresel, ücretsiz 
ve güvenli bir interneti teşvik etmede destekleyecektir.
 



Birlikte çalışarak teslim etmek – 6,6 milyon Euro 
 

Tahsis edilen fonlar, sivil toplumun AB'nin ortak ülkelerle yürüttüğü insan hakları 
diyalogları çerçevesinde ulusal makamlarla ilişki kurmasını desteklemekte,   
eğitim, araştırma veya en iyi uygulama değişimlerini finanse etmektedir. Ayrıca
bu fon tüm faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Uygulamanın ilk yılında, AB, 
insan hakları ve demokrasi için küresel bir sistemin geliştirilmesine 
odaklanacaktır. Örneğin, 2022–2024'te AB, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği Ofisine 16 milyon Euro, Küresel İnsan Hakları Kampüsü'ne 10 milyon 
Euro ve Uluslararası Ceza Mahkemesine 3 milyon Euro destek verecektir. Ayrıca 
AB, 2022'de Avrupa Birliği ve Üye Devletlerin demokrasiye küresel desteğinin 
etkisini güçlendirmek için bir Avrupa Demokrasi Takımı girişiminin başlatılmasını 
da destekleyecektir. 2021 eylem planı, daha önce kabul edilen program dahilinde  
bir dizi acil bireysel önlemi de tamamlamaktadır.
 



Sürdürülebilir Kalkınma için Politika 
Uyumu Konsorsiyumundan en iyi 

dileklerimizle...


