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responses

Summary See complete responses
A. Genel Bilgi
Anketin bu bölümünde, kuruluşunuz hakkında genel bilgiler talep etmekteyiz.

1. Kuruluş adı ve (varsa) kısa adı
The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural Habitats (TEMA)
Çevre Derneği - TROYES
Federasyonu (KarDoğa)
Kolaylaştırıcı Dernek

DOĞAL YAŞAM DERNEĞİ

WWF-Türkiye

Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED)

asdasdasd

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

KADOS Kadikoyu Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği KADOS

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

Doğa Derneği DD

Doğa Koruma Merkezi, DKM

Küresel Eylem Grubu (KEG)

Çevre Ve Sürdürülebilir Kampüs Kulübü ÇEVSÜR

Ç

Kuruluş yılı
1992 sdasd

2002

2009

2012

2006

1975

2006

2003

2002

24.03.1955

Adres
Cayir Cimen sok. Emlak Kredi Blokları A2 D:24 34330 Levent-Istanbul Turkey
17100

Yenimahalle Belediyesi Batıkent Kültür Merkezi 1-14 Y.Mah

Telefon numarası
902122837816 asdasd
224 452 32 00

Faks numarası
902122811132
09

+90 505 332 4993

+90 (0 312) 425 19 44

0212-5282040

0312 286 68 20

E-posta adresi
tema@tema.org.tr

2164287895

asdad

www.wwf.org.tr
www.kure

asda

1991

2005

2012

2011

Kemalpaşa Mahallesi, Şair Ece Ayhan Sokak 8, Çanakkale,

...

0212-5282030

0312 481 25 45

0312 287 81 44

(212) 252 52 56

-

-

2004

...

(212) 252 52 55
2164287890

0216 5891616

2161910

0555 863 16 36

0 224 452 32 03

0542 235 31 46
5344309

5554836830

0

...

+90 (0 312) 417 95 52

0312 481 25

2123381360

cevretroya@gmail.com

dogalyasamdernegi@gmail.com

Websitesi
www.tema.org.tr

-

5322051697

asdasd

2003

KOD

ÇEVKO Çevre Koruma ve

Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

2009

Troya Genç

Karadeniz Doğa Koruma

info@wwf.org.tr

dernek@bugday.org

hakanadanir@gmail.com

ked@ked.org.tr

kadikoyudostlari@yahoo.com

koddernek@gm

www.troyacevre.webs.com

www.bugday.org

www.kardoga.org

www.ked.org.tr

www.kados.org.tr

www.ttkder.org.tr

http://www.dogadernegi.org

www.dkm.org.tr

...

2. Kuruluş türü
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3. İrtibat kişisi adı ve soyadı
Duygu Kutluay asda Oral Kaya
Uyar

MEHMET KARTAL

İrtibat kişisi e-posta adresi
duygu.kutluay@tema.org.tr asdasd
yilkay53@gmail.com

Yıldırım KAYA

Serap KANTARLI

Sedat Kalem

https://docs.google.com/a/puntosud.org/spreadsheet/gform?key=0AiJ...

Statüsü olmayan kuruluş

1

6%

Çevre sektöründe çalışan STK

6

33%

Çevre sektörüde dahil çeşitli alanlarda faaliyet gösteren STK

5

28%

Uluslararası STK

2

11%

İşletme Birliği

0

0%

STK Platformu

0

0%

Düşünce Hareketi

0

0%

Araştırma Enstitüsü

0

0%

Çevre hareketi

3

17%

Durukan Dudu

Süreyya İsfendiyaroğlu

Hakan Adanır

Uğur Zeydanlı

İsmail Menteş

Ayşegül DURAN

Tanay Sıdkı

Nuran Yüce

Kenan KAH

...

oralkaya@gmail.com

skalem@wwf.org.tr

durukan@bugday.org

hakanadanir@gmail.com

mentesismail@yahoo.com

tanaysidkiuyar@gmail.com

mkartal65@gm

İrtibat kişisi görevi
Yasal temsilci

8

44%

Sorumlu/çevresel faaliyetlerin odak noktası

3

17%

Other

7

39%

B. Kuruluşunuzun çevre alanında ana faaliyetleri
Bu bölümde, projemizle gerçekleştirilebilecek muhtemel işbirliklerini tanımlamak için organizasyonunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek
istiyoruz.

4. Lütfen, kısaca kuruluşunuzun misyonunu ve amacını açıklar mısınız?
TEMA’s mission is to create effective and conscious public opinion on environmental problems, specifically soil erosion, deforestation,
biodiversity loss and climate change: • To prevent erosion, desertification, drought, pollution and the use of environmentally destructive
agriculture techniques on the land; • To combat national and international administrative, political and economical pressures concerning the
destruction of natural habitats, and to create solutions toward overcoming these problems; • To protect and increase the efficiency and
sustainability of biological diversity, land,

...

5. Kuruluşunuz aşağıdaki çevresel konularla (AB çevre mevzuatı) ilgili faaliyetlerde bulunuyor mu (veya 2013’e
kadar bu tür faaliyetlere başlamayı planlıyor mu)?
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Çevresel bilgiye halkın erişimi

4

22%

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

2

11%

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)

1

6%

Hava kalitesi

1

6%

Atık yönetimi

7

39%

Su kalitesi

6

33%

12

67%

Endistriyel Kirlilik Kontrolü

2

11%

Kimyasallar ve GDOlar

2

11%

Gürültü

0

0%

Sivil savunma (afetlere karşı)

1

6%

13

72%

Doğa koruma

İklim değişikliği

People may select more than one checkbox, so
percentages may add up to more than 100%.

Kuruluşunuzun bu konular çerçevesinde neler yapıyor (veya yaptı) açıklar mısınız?
TEMA opens lawsuits on the basis of EIA's. In Turkey, there is not a legislation about SEA's yet. TEMA is working to advocate for SEAs.
TEMA is campaigning and organizing public awareness events on water. TEMA has recently drafted the framework law on water and
lobbying at various levels for its adoption. On Nature protection, TEMA implements educational activities, organizes awareness raising
events and campaigns for community mobilization and empowerment. It implements model projects of various scale and intervenes on
government policies for proper environmental protection and conducts l

...

6. Yukarıda bahsedilen konulara istinaden kuruluşunuz AB çevre standartlarına ulaşma (diğer adıyla” AB çevre mevzuatına
yaklaşma”) için devam eden ulusal süreçleri takip ediyor mu? Cevap evet ise, nasıl olduğunu açıklayınız.
Along with 84 other environmental NGOs, TEMA is right now actively lobbying against the Nature Protection Law that is being planned to
pass in the process of EU proximation. http://tabiatkanunu.wordpress.com/ change.org/tabiatkanunu TEMA has drafted the Framework
Law on Water with its volunteer body of Scientists and lawyers. TEMA is actively lobbying for a SEA directive.

asdasd

İklim değişikliği

ve özellikle tarım alanında müzakere süreçleri hakkında haber ve bilgileri toplamak. Yararlandığımız kaynaklar gazeteler, internet
olmaktadır.

Sosyal medya üzerinden takip ediyor.

Türkiye'deki gelişm

...

7. Deneyimlerinize dayanarak ülkenizde çevreyi tehlikeye sokan temel zorluklar, engeller ve sorunlar nelerdir?
Economic growth: With power plants (coal based, nuclear, HPPs),big projects (3rd Bridge in Istanbul - planning to be built through the last
forest of Istanbul, 3rd Airport - planning to be built in the bird migration routes) Land Use change- such as agricultural lands and opening of
public forest lands for construciton (so called 2A, 2B lands) There is no SEA. Turkey is in the vulnerable zone for both climate change and
desertification.

asdasdad

Akademik alanda yapılan birçok çalışmanın halka farklı yöntemlerle aktarılması sıkıntısı çekildiği için

insanlar sadece gazete haberleri kadar bilgi

...

8. Kuruluşunuz ülkenizdeki AB çevresel müktesebatının (mevzuatı) uygulanması yönünde devam eden ulusal
ilerlemeleri takip ediyor mu?
Evet
14
78%
Hayır

3

17%
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9. Size göre Türkiye'deki AB çevre müktesebatının (mevzuatı) uygulanmasındaki mevcut durum nedir? Yürürlükteki ulusal mevzuat
Yetersiz
13
72%
Yeterli

4

22%

İyi

0

0%

Bilmiyorum

0

0%

9. Size göre Türkiye'deki AB çevre müktesebatının (mevzuatı) uygulanmasındaki mevcut durum nedir? Ulusal mevzuatın uygulanması
Yetersiz
16
89%
Yeterli

1

6%

İyi

0

0%

Bilmiyorum

0

0%

9. Size göre Türkiye'deki AB çevre müktesebatının (mevzuatı) uygulanmasındaki mevcut durum nedir? Çevresel mevzuların siyasi gündeme dahil edilmesi
Yetersiz
15
83%
Yeterli

1

6%

İyi

1

6%

Bilmiyorum

0

0%

9. Size göre Türkiye'deki AB çevre müktesebatının (mevzuatı) uygulanmasındaki mevcut durum nedir? Doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma adına siyasi faaliyetler
Yetersiz
15
83%
Yeterli

1

6%

İyi

0

0%

Bilmiyorum

1

6%

Yukarıda verdiğiniz yanıtı açıklamak ister misiniz?
Son günlerde ülkemizde yaşanan sorunlar ve toplumun bu yöndeki isyanlar gösteriyor ki,Doğa koruma ve Çevre adına atılan
adımların olumsuzluğunu gözler önüne sermektedir.Mevcut yasalarımız bile değiştirilerek bazı kesimlere menfaat sağlar duruma
getirilmektedir.

7. maddeye verilen yanıtlar bu konuda yeterli açıklamaları yapmaktadır.

Mevzuat uyumu

müktesebatın Türkçe'ye çevirisi ve yayınlanmasından daha fazla ileriye gidemiyor. Mevzuatı uygulamak için kurulması gereken izin,
izleme ve denetim mekanizmalarını içeren yapılarda eksiklik ve kesiklik var. Bu durum sürekliliği ve nitelikli uzman güc

...

10. Kuruluşunuz aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlasına katıldı mı?
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Çevresel meselelerle uğraşan AB fon kaynaklı projelerin uygulanması
Çevresel meselelerle uğraşan başka fon kaynaklı projelerin uygulanması
Vatandaşların katılımını içeren sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
Yerel hükümetin çevresel meselelerle alakalı politikalarını değiştirmek amacıyla dest
Çevre konularında diğer sivil toplum örgütleri ile yuvarlak masa/ çalıştay toplantıla
Kılavuz ve araştırmaların yayınlanması
Hiçbiri

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin (varsa) uygulanmasına ilişkin deneyimlerinizden bahseder misiniz?
Özellikle çevre konularında çok mikro kalıplarla düşünüldüğüne inanıyorum. Benim köyüme yapılmasın ama gitsinler
Konya ovasına yapsınlar anlayışı çok yaygın.

Derneğimiz,Sosyal medya üzerinde başlatılan imza kampanyalarının tümüne

destek vermektedir. Anadoluyu vermeyeceğiz,tabiat konunu girişimlerin de yer almaktadır. 350 org tarafından düzenlenen
etkinliklere katılım göstermektedir. Geri dönüşüm ve çevresel sorunlarla ilgili ulusal ve uluslarası proje yazımı ve
katılımı

EuroSolar Türkiye Seksiyonu (Avrupa Güneş Enerjisi Birliği) Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır

Platformu Tüketici K

...

11. Kuruluşunuz faaliyetlerinizin uygulanmasıyla ilgili olarak devlet kurumlarıyla devam eden
işbirliği/iletişim içinde mi?
Evet
14
Hayır

3

78%
17%

Lütfen, resmi makamlarla/ yerel yönetimlerle devam eden/geçmişteki deneyimlerinizi kısaca tanımlayınız.
TEMA cooperates with local government bodies on the implementation of its demonstration projects. Also, on education
programs and reforestation projects, TEMA cooperates with relevant Ministries. TEMA also is the National Committee Member
for National Action Plan for Climate Change and for Desertification. For an example of a best practice: http://kackarlarsenin.org
/EN/index.php The main difficulty is that the government bodies don't see NGOs as stakeholders in decision making but rahet
as ratifying agents. This makes it easy for these bodies to break any relation and dialogue with NGOs on

...

12. Sizce kuruluşunuzun uyguladığı hangi girişimin (etkinlik, proje, faaliyetler) AB çevre müktesebatı (mevzuatı)
üstünde olumlu bir etkisi oldu?
If the Draft Framework Law on Water passes, this will have a positive impact. Also TEMA's efforts within the Nature Law Watch
Initiative will have a positive impact if the law is not adopted as it is.

"İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri" konusunda

yaptığımız projede özellikle çiftçilerin sulama kaynaklarının azalması ve artan sıcaklık hakkında gözlemlerinin gerekçesini
öğrendiklerinde daha az tüketim ile yeni üretim yolları aramaları bizim için en önemli çıktı
oldu.
ortaklık

-

Ekoturizm.

ilerleme raporlarına katkıda bulunduk ve pek cok kirli teknoloji yatırımını onledik, imtiyazlı

...

13. Başka kuruluşlar tarafından Türkiye'de devam eden/gelecekte yapılacak girişimler, projeler hakkında bilginiz var
mı?
This is such a broad question. If it means any initiatives ragarding the EU legislation, again two examples will be the Nature
Law Watch Initiative and the Water Legislation initiative that environmental NGOs are busy with right now.
medya üzerinden ulaşıldığı kadar

Çok kısıtlı

Hayır yok

Sosyal

GEF SGP TOPLANTI PROJESİ Toprak Bozunumu ve

Sürdürülebilir Orman Yönetimi - Kırsal Alan Yönetimi ve Planlaması Çalıştayı

Var. Çeşitli duyuruları alıyoruz.
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C. Kuruluş etkinliğinizin artırılması
Bu bölümde, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin yararına olacak uygun eğitim programları ve daha genel anlamda kapasite
geliştirmeye yönelik proje stratejisi oluşturmak için sizin tavsiyelerinizi almak istiyoruz.

14. Kuruluşunuz kilit personeli (ve/veya gönüllüler) aşağıdaki konularda herhangi bir eğitime katıldı mı?
Çevre alanında çalışan sivil toplum personeli için savunuculuk

7

39%

5

28%

10

56%

AB fonları

7

39%

AB fon kaynaklı projelerin uygulanması

7

39%

11

61%

Proje teklif hazırlama

8

44%

Proje bütçe hazırlama

8

44%

Proje faaliyetlerine dair raporlama

6

33%

Kampanya düzenleme

7

39%

Savunuculuk kampanyaları için sosyal ağları kullanma

6

33%

Bu tarz eğitimlere daha önce katılmadık

4

22%

Avrupa Birliği (AB) çevre müktesebatı (mevzuatı) hakkında genel bilgi
Kaynak yaratma

Proje Döngüsü Yönetimi

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more
than 100%.

Şayet katıldıysanız bu eğitim/ler kuruluşunuzda olumlu etki yarattı mı?
Özellikle AB projeleri için çeşitli proje geliştirme yolları bulduk ve bunları gerçekleştirmekteyiz.
yazımı,yürütümü çevre müktesebat hakkında genel bilgi
uyguladık.

Evet

evet

proje

Evet. Edindiğimiz bilgilerle projeler hazırladık ve

Bilgi Üniversitesi sosyal girişimci ödülleri, JP Morgan - Toplum gönüllüleri Sosyal

Değişim Lab. ve TEMA eğitimleri alındı bunlar kulüp içi düzende uygulandı ve kulüp tanıtımı sağlanarak bilinirlik ve başarı
geldi.

Bilgi Üniversitesi sosyal girişimci ödülleri, JP Morgan - Toplum gönüllüleri Sosyal Değişim Lab. ve TEMA eğitimleri

alındı bunlar kulüp içi düzende uygulan

...

15. Kuruluşunuz planlanmış olan ENV.net eğitimlerine katılmaya ilgi duyuyor mu?
Evet, konu ilgiliyse

12

67%

Hayır

1

6%

Belki

4

22%

16. Sizce ENVnet eğitimleri aşağıdaki konulardan hangilerini kapsamalıdır?
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Çevre konusunda çalışan STKlar için savunuculuk
Çevre müktesebatı
Kaynak yaratma
Avrupa Komisyonundan finansman/ fon sağlama

7

39%

11

61%

7

39%

12

67%

AB kaynaklı projelerin yönetimi

9

50%

Proje Döngüsü Yönetimi

4

22%

Proje teklifi yazma

5

28%

Proje bütçesi yazma

5

28%

Proje faaliyetlerine dair raporlama

3

17%

Kampanya oluşturma

6

33%

Savunuculuk kampanyaları için sosyal ağları kullanma

6

33%

Other

9

50%

People may select more than one checkbox, so percentages may
add up to more than 100%.

17. Eğitimlerin yanı sıra ENV.net projelerinin öngördüğü aşağıdaki hizmetlerden hangileri muhtemelen kuruluşunuzun ilgisini çeker?
Proje yönetimine dair bilgi/destek almak için online/çevrim içi (e-posta ile) destek

Çevre alanındaki girişimler, projeleri etkinlikleri mevcut fonlar, önemli belgeler, muhtemel ortak
Masa başından ayrılmanıza gerek kalmaksızın takip edilebilecek e-öğrenme kursları
Çevre alanında Türkiye için yapılan proje teklif çağrıları hususunda alarm/uyarı hizm
Proje döngüsü yönetimi hususunda pratik kılavuz
Other
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%

D. Kuruluşunuz ve Sivil Toplum
Bu bölümde, kuruluşunuzun ağların bir parçası olup olmadığını hangi girişimler üstünde çalıştığını öğrenmek
istiyoruz. Ayrıca, bu bölüm projemizle işbirliği yapma hususuyla ne kadar ilgilendiğinizi anlamak açısından da önem
taşımaktadır.

18. Kuruluşunuz bir veya daha fazla ulusal veya uluslararası ağın bir parçası mı?
Evet
14
Hayır

3

78%
17%

Cevap evet ise, bu ağ/ların temel faaliyetlerini ve üye olarak rolünüzü tanımlayabilir misiniz?
TEMA is part of international and international networks on climate change and desertification. (CAN Europe,
Drynet) TEMA is part of the Environment Forum. TEMA is a Executive Bureau Member of the EEB (European
Environmental Bureau) and MIO-ECSDE (Mediterranean Information Office- for Environment, Culture and
Sustainable Development).

tabiat-kanunu-izleme-girisimi-@googlegroups.com,"Anadolu'yu Vermeyeceğiz"
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WWF International, Av. du Mont-Blanc 1196 Gland, Switzerland,

IFOAM (Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu) aktif üyesi

...

19. Sizce AB çevre standartlarına (mevzuatı) dair ülkenizdeki karar alma sürecinde kar
amacı gütmeyen kuruluşlar ne ölçüde olumlu etki yaratıyor?
1 -Hiç etki yaratmıyor
4 22%
2

6

33%

3

6

33%

4

2

11%

5 -Çok olumlu etki yaratıyor

0

0%

Hiç etki yaratmıyorÇok olumlu etki yaratıyor

Yukarıdaki cevabınızı açıklar mısınız?
STK'ların etkilerinin daha yaygın ve etkin olabilmesi için görünürlüklerini arttırıcı yolları uygulama
becerileri sağlanmalıdır. Bu şekilde etki yaratabilirler.

sorunların tespitinde ve bu sorunların çözümü yollarda

farkındalık yaratma konusunda olumlu etkiler yaratabiliyor.

Örneğin, AB mevzuatına uyum gerekçesiyle

gündeme getirilen "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu" tasarısı ile doğa üzerinde ciddi etkisi olacak
diğer sektör mevzuatının (Sulak Alanlar Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Kanunu, maden, turizm, vs mevzuatı)
geliştirilmesinde STK görüşlerinin dikkate alınmaması...

Baz

...

20. AB çevre standartları (mevzuatı) açısından sizce kar amacı gütmeyen kuruluşların
aşağıdaki eylemlerdeki rolü nedir? - Devlet politikalarının izlenmesi ve devletin
vatandaşlara karşı sorumlu tutulması
1
3
17%
2

1

6%

3

5

28%

4

4

22%

5

5

28%

20. AB çevre standartları (mevzuatı) açısından sizce kar amacı gütmeyen kuruluşların
aşağıdaki eylemlerdeki rolü nedir? - Belirli eylem planlarını uygulamak için devlet
makamlarıyla işbirliği yapmak
1
1
6%
2

5

28%

3

6

33%

4

1

6%

5

5

28%

20. AB çevre standartları (mevzuatı) açısından sizce kar amacı gütmeyen kuruluşların
aşağıdaki eylemlerdeki rolü nedir? - Sivil toplum menfaati açısından önemli sayılan
hususlarda devlet makamlarında/resmi mercilerde lobicilik faaliyetleri yürütülerek yasa
çıkartılması
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1

2

11%

2

5

28%

3

3

17%

4

5

28%

5

3

17%

20. AB çevre standartları (mevzuatı) açısından sizce kar amacı gütmeyen kuruluşların
aşağıdaki eylemlerdeki rolü nedir? - Vatandaşları bilgilendirip/eğitmek ve kamu
hizmetleri sağlamak için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak için medya kampanyaları
ve yeni sosyal teknolojiler (ör. wiki ve blog’lar gibi)düzenlemek
1
2
11%
2

0

0%

3

6

33%

4

5

28%

5

5

28%

20. AB çevre standartları (mevzuatı) açısından sizce kar amacı gütmeyen kuruluşların
aşağıdaki eylemlerdeki rolü nedir? - Halk kampanyaları hazırlayıp takip etmekte
kullanılacak becerileri edinmek amacıyla medyayla işbirliği yapmak
1
2
11%
2

2

11%

3

5

28%

4

5

28%

5

4

22%

Yukarıdaki cevabınıza ilişkin yorumlarınızı ekler misiniz?
Belirli eylem planlarını uygulamak için devlet makamları ile yapılacak işbirliği daha çok siyasi bir
parti üzerinden yürütülmelidir. Bunun için de Yeşiller Partisi gibi ekolojist partilere destek verilmelidir.
Sorunların yerinde tespiti,toplumsal yararlar çerçevesinde yasaların çıkartılması ve uygulamalarının
etkin kılınması,Sorunların çözümünde tüm tarafların dahil edilmesi,vatandaşların karar süreçlerine aktif
katılımlarının sağlanması halinde yaşadığımız dünyanın daha yaşanılır bir şekilde gelecek nesillere
aktarılacağını umuyoruz.

Yukarıdaki cevaplar, halen olan durumu değil, olması gerek

...

21. Sizce ülkenizdeki politikayı belirleyen/yön verenleri etkilemek için kar amacı gütmeyen kuruluşların dahil olabileceği (çevreye ilişkin
olarak) en etkili faaliyetler nelerdir?
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Medya kampanyaları (ör. tv, radyo)

11

61%

İnternet aktivizmi (ör. sosyal ağların kullanımı)

13

72%

Devlet politikalarının izlenmesi (ör. kendi kendini denetim)

12

67%

Vatandaşlara açık olan sosyal etkinliklerin tanıtılması (ör. çevre günü)

14

78%

Okullarda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

10

56%

Flash mob

3

17%

Sokak yürüyüşlerinin desteklenmesi

5

28%

Diğer

1

6%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more
than 100%.

Seçilen faaliyetlerin verimliliği hakkında yorumda bulunmak ister misiniz?
Bazı durumlarda sosyal medya yetersiz kalmakta, sokak yürüyüşlerinin etkisi inkar
edilememektedir.

medyanın toplum üzerindeki etkisi düşünüldüğünde düzenlenecek

kampanyaların, vatandaşın aktif katılımı konusunda, Okullardaki bilinçlendirmenin gelecek
nesillere bilinçli yurttaşlar yetiştirilmesinde önemli olduğunu düşünüyorum.

Özellikle denetim,

izleme ve yurttaş girişimi temelli farkındalık yaratma ve kampanyalar önemli.

Bilgiye erişim

birlikte değerlendirme sorun tanımlama çözüm üretme çözümü toplumsallaştırma ve
siyasallaştırmak için siyasi partilerle işbirliği yapma

Hiçbiri birinin yerine ika

...

E. Sonuç
Artık sona geldik… bu faydalı bilgiler edinmemize yardımcı olmak açısından göstereceğiniz son
çaba….

22. ENV.net web sitesine,anketin A bölümü ve 12. soruda yer alan bilgilerinizin yüklenmesini kabul ediyor musunuz?
Evet, verdiğim bilgileri ENV.net projesi web sitesinde ve sosyal ağlarda yayınlayabil

Evet, bu bilgileri kullanabilirsiniz fakat kuruluşuma dair bilgilerin görüneceği yerler (linkler) hakk
Hayır, bu bilgileri hiçbir yerde yayınlamanızı istemiyorum.

23. Kuruluşunuz ENV.net projesi tarafından önümüzdeki iki yıl için planlanmış olan aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha
fazlasında işbirliği yapmak istiyor mu?
Seminer düzenlenmesi
13 72%
Kampanya düzenlenmesi

10

56%

Vatandaşları ilgilendiren sosyal etkinlikler düzenlenmesi

10

56%

Belge, araştırma ve pilot çalışmaların hazırlanması

12

67%

Politikaların takibi

7

39%

Websitesi oluşturma

6

33%

Hiçbiri

0

0%

Other

8

44%

People may select more than one checkbox, so percentages may
add up to more than 100%.
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24. Kuruluşunuz, ortak aktivitelerin uygulanması için ENV.net projesi kapsamında açılacak proje teklif çağrılarına katılmak
ister mi?
Evet
1
6%
Evet,lütfen proje hakkında daha detaylı bilgi verin
Hayır, ilgilenmiyoruz

16

89%

0

0%

Bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz. Anketimizin sonuçlarını sizlerle
paylaşacağız! Şimdi varsa lütfen, ENV.net projesi ve/ya anket hakkında yorum, soru
ve önerilerinizi ekleyiniz. Sizinle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz!
:)
Sizin web sayfanıza ulaşamıyorum. Bu da sizlerle ilgili olarak bilgilere ulaşmamızı
zorlaştırmaktadır.

kapasitemiz ölçüsünde her türlü etkinliklerinize katkı sunmayıhedefliyor,

daha çok gençlik alanında faaliyet gösteren Doğal yaşam Derneği olarak çalışmalarınızda
başarılar diliyor,

Teşekkür ederiz.

kulübüz işbirliğine her zaman hazırız :)

Biz heyecanlı ve çalışkan bir

Biz heyecanlı ve çalışkan bir kulübüz işbirliğine her

zaman hazırız :)

Number of daily responses
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