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Projenin genel amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları, özel aktörler ve kamu 

kurumları arasında iklim değişikliği politikasının daha iyi ifade edilmesi ve genel olarak AB ile Türkiye 

arasında iklim politikasının geliştirilmesi konusunda sürdürülebilir bir diyalog kurmaktır. Bu diyalog ile; 

Türkiye’yi en çok ilgilendiren AB İklim Değişikliği Politikası gelişmelerinin potansiyel etkilerinin 

değerlendirilmesi ve ilgili paydaşların AB’nin İklim Politikaları hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 
 

AB - Türkiye İklim Politikası Diyaloğu Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye 

tarafından koordine edilen ve her iki taraftaki sivil toplum kuruluşlarını bilgi ve deneyim alışverişi için ortak 

konular etrafında bir araya getirmeyi amaçlayan AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın bir 

parçasıdır. The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) ve 

İklim Araştırmaları Derneği (IAD) bu projenin uygulanmasında birlikte çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

Projenin amacı doğrultusunda gerçekleştirilecek proje faaliyetleri, bazı temel AB iklim politikalarına ve 

bunların Türkiye için etkilerine odaklanırken; STK'ların (ve sektörlerin) konuya ilişkin stratejilerini ve 

eylem planlarını daha net hedef ve öneriler doğrultusunda yapılandırmalarına da yardımcı olacaktır.  

AB – Türkiye İklim Politikası Diyaloğu aşağıdaki faaliyetleri içermektedir: 

• AB ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları arasında bir ağ oluşturmak ve diyaloğu kolaylaştırmak 

• İlgili paydaşların haritalanması 

• AB ve Türk STK'ları ile bire bir görüşmeler 

• AB ve Türk STK'ları ve diğer ilgili tüm paydaşlar için interaktif ve bilgilendirici çalıştaylar 

• Temel proje çıktıları, materyaller ve gelişmelerin paylaşılıp, yaygınlaştırılması 

• STK'ların ihtiyaçlarını, zorluklarını ve fırsat alanlarını anlamayı amaçlayan paydaş anketi 

• AB ve Türkiye'deki STK'lar için sürdürülebilir bir diyalog için yol haritasının geliştirilmesi 

• Bütünsel bir politika vizyon belgesinin geliştirilmesi 

 

 

 

 
 

STK'larla yapılan bire bir görüşmelerin sonucunda, en çok ilgi ve/veya kaygı duyulan iklim politikaları 

ve eğilimleri şunlar olmuştur: 

 

• Avrupa Yeşil Mutabakatı (EGD) 

• Sınırda Karbon Düzenlemesi  (CBAM) 

• Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (CEAP) 

• Adil Geçiş Mekanizması 

• Tarladan Sofraya Stratejisi  

• Yenilenebilir enerjilere geçiş
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Sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak ve sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği politika süreçlerine 

başarılı bir şekilde katılımını sağlamak için izlenebilecek yol haritası ve olası faaliyetler şunları 

içermektedir: 

 
• İlgili paydaşlarla yuvarlak masa tartışmaları 

• Bilgi paylaşımı, farklı konuları keşfetme ve fikir alışverişi için gayri resmi diyalog tartışmaları  

• Halka açık bir dizi atölye çalışması 

• Sivil toplum kuruluşlarının aşağıdaki gibi konularda bilgi ve kapasitelerini güçlendirmeye 

yönelik kapasite geliştirme ve eğitim programları: 

- Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın mimarisi ve diğer AB İklim Politikaları 

- Düşük karbon ekonomisine nasıl geçiş yapılır? 

- Politika yapımında resmi ve gayri resmi katılım süreçleri  

• Mail grubu ve haber bültenleri 

• Belirlenen bir konu üzerinde çalışma grupları kurulması 

• STK'lar ve/veya belirli bir ilgi grubu için çevrimiçi platform oluşturulması 

• İklim politikası süreçlerine dahil olunması için STK'lara bir yol haritası ve tavsiyeler içeren araç 

kutusu 

 

 

 

 

Diyaloğa katılım, bu konuyla ilgilenen herkese açıktır. 

Bu diyalogdan kim yararlanabilir? 
 

• STK'lar, üniversiteler, kalkınma ajansları, sanayi ve bölgesel dernekler 

• İklim değişikliği politikalarına dahil olan Yerel Yönetimler ve Bakanlıklar 

• Büyük, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) 

• Daha geniş topluluk ve toplum 
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Yararlanıcılar Kimler? 

Sosyal Medya Hesapları ve Proje Materyalleri 


