
Bu broşür Avrupa Birliği’nin finansal katkılarıyla hazırlanmıştır. Broşürün içeriğinden ANCE 
sorumlu olup broşür Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır. 

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS (ANCE) Yunanistan’ın Atina 
kentinde faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1996 
yılında uluslararası kalkınma, işbirliği ve teknik destek sağlama üzerinde çalışan bir 
grup uzman tarafından kurulmuştur. Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın teşviki 
ve de Avrupa Birliği’ndeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki savunmasız sosyal grupların 
desteklenmesi için oldukça geniş bir işbirliği ve gönüllü ağı yaratmayı başarmıştır. 
ANCE göçmen/mültecilerin uyumu üzerine yürüttüğü programlar sayesinde karma göç 
dalgaları alanında oldukça kapsamlı deneyime sahiptir.
Daha fazla bilgi için, lütfen şu linki ziyaret ediniz: http://ance-hellas.org/en/

ANADOLU KALKINA VE EĞİTİM DERNEĞİ (AKED) Türkiye’nin Elâzığ ilinde kurulmuş, 
kalkınmanın temel dinamikleri olan eğitim, çevre, kültür, gençlik, bilişim, kadın hakları 
ve sağlık alanındaki konular üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumun 
vizyonu daha yaşanılır bir dünya için yaşam boyu öğrenme temelinde sürdürülebilir bir 
gelecek oluşturmaktır. Bahsedilen konularda farkındalık yaratmak, halkı bilgilendirmek 
için konferanslar ve seminerler düzenlemek, araştırmalar yürütmek, savunuculuk 
faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra ilgili kurumlara bu konularla ilgili öneriler 
sunmak kurumun temel aktiviteleri arasındadır.  
Daha fazla bilgi için, lütfen şu linki ziyaret ediniz: http://aked.org.tr/

BEYAZAY DERNEĞİ  1992 yılında Türkiye’de kurulmuş, engelli bireyleri desteklemek 
yoluyla engellilik alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumun çalışma alanları 
engellilerin eğitimi; engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve 
menfaatlerini koruyup geliştirmek; engellilerin istihdamı; engellilere yönelik ayrımcılıkla 
mücadele; engelliler ve toplum arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmektir.
Daha fazla bilgi için, lütfen şu linki ziyaret ediniz: http://www.beyazay.org.tr/

CIDIS ONLUS çoğulcu ve çok uluslu modern toplumlarda sosyal uyumu sağlamak 
üzerine çalışan, İtalya’da kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Dernek 30 yıldır 
göçmenler ve azınlıklar için fırsat eşitliğini sağlamaya, kültürel çeşitliliği teşvik etmeye, 
sosyal değişimi savunmaya ve sivil toplumun ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı 
çıkmasını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. 
Daha fazla bilgi için, lütfen şu linki ziyaret ediniz: www.cidisonlus.org   

KAMER VAKFI hayatlarındaki şiddeti ve geleneksel konumlarını fark etmiş, sorgulamış 
ve değiştirmeye başlamış kadınlar tarafından 1997 yılında Türkiye’de kurulmuş bir sivil 
toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bu yana kadınları hapseden normlara karşı çıkmak 
ve toplumsal cinsiyet rollerini yeniden tanımlamak için farkındalıklarını diğer kadınlarla 
paylaşmayı sürdürmüştür. Kurumun amacı cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği 
kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, 
alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmalarını sağlamaktır. KAMER Vakfı 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 23 ilinde faaliyet göstermektedir. Mülteci kadınları 
desteklemek kuruluşun öncelikleri arasında yer almaktadır.
Daha fazla bilgi için, lütfen şu linki ziyaret ediniz: http://www.kamer.org.tr/
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Mülteci ve Göçmenlerin Uyum Süreçlerini Desteklemek 

için AB-Türkiye Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi 

Eğer yaptığımız işlerle ve bu projemizle ilgileniyorsanız, daha fazla bilgiye 
internet sitemizden ulaşabilir, bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.



Bu 15 aylık proje süresince amacımız: 

•  Avrupa ve Türkiye’deki STK’lar arasında işbirliği ve de ağ oluşumunu güçlendirmek,

•  Göçmen ve mültecilerin uyumunu desteklemekte STK’ların kapasitelerini arttırmak,

•  Göç alanında politika oluşturma ve çözüm önerileri geliştirmede STK’ların rolünü 
pekiştirmek,

•  Göçmen/mülteci hakları ve de göçmen/mültecilerin ev sahibi toplumlara 
sağlayacağı faydalar hakkında toplumsal farkındalık yaratmak

•  Ortak bir zemin oluşturmak, bilgi paylaşmak ve ortaklıklar ve mensubiyet 
geliştirmek amacıyla sivil toplum aktörleri arasında iletişim ve diyalog başlatmak, 

•  STK’lar ve yerel yönetim/kamu yetkilileri, politika uzmanları ve akademisyenler, 
medya ve yerel halk arasında daha etkin politikalar ve stratejiler geliştirmek 
amacıyla iletişimi güçlendirmek, 

•  Göçmen ve mültecilerin uyumu hakkında farkındalık yaratmak ve bu konuyu 
toplumsal tartışmalarda daha görünür kılmak.

  

Projenin hedef grupları şunlardır: 

•  Göçmen ve mülteci hakları ve uyumu 
üzerine çalışan STK’lar, 

• Yerel yönetim ve kamu yetkilileri

• Politika uzmanları

• Akademideki profesyoneller

• Yerel halk

Projenin hedef kitlesine sağlayacağı faydalar:

Projede aşağıda listelenen aktiviteler yer almaktadır: 

Aktivite 1- Deneyim ve İyi Örneklerin Paylaşımı
Yunanistan ve İtalya’da olmak üzere iki tane 4 günlük deneyim paylaşımı etkinliği Türkiye 
ve Avrupa’dan STK’ların katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılar arasında ağ oluşturma ve de 
deneyim paylaşımı öncelikli olacak ve de ileriki aşamalar için öneriler geliştirilecektir.

Aktivite 2 – STK’ların ilgili paydaşlarla ve yerel halk ile teması
Göçmen ve mültecilerin uyum süreçleri üzerine öneriler geliştirmek amacıyla Adana, Elâzığ 
ve Diyarbakır’da 3 toplantı düzenlenecek. Bu toplantılar yoluyla paydaşların tanıştırılması 
ve de bölge halkının katılımıyla farkındalık yaratma etkinlikleri gerçekleştirilecektir. 

Aktivite 3 – Göçmen ve mültecilerin uyumu için yol haritası oluşturmak
Proje sonunda oluşturulacak olan “Göçmen ve mültecilerin uyumu için yol haritası” 
isimli yayın, göçmen ve mültecilerin uyumu konusunda geniş kapsamlı araştırmaya, 
saha çalışanlarının ve paydaşların deneyimlerine dayanan, pratik ve uygulanabilir 
öneriler sunacaktır. Yol Haritası, konu hakkında derinlikli bir araştırma yapılmasıyla, ilgili 
politikaların ve akademik işlerin incelenmesiyle, uygulanan iyi örneklerin belirlenmesi 
ve de projenin ana verilerinin eklenmesinin yanı sıra diğer aktivitelerden gelen 
önerilerle oluşturulacaktır.

Aktivite 4 – AB-Türkiye Sivil Toplum Ağı’nın oluşturulması
AB-Türkiye Sivil Toplum Ağı, Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum aktörleri arasındaki 
işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulacaktır. Oluşturulacak ağ düzenli ve net denetim 
kuralları olan kurumsal diyalog için gerekli alanı sağlayacaktır. 

Ağ STK’lara kendi durumlarını paylaşma ve de tartışılacak konuları öne sürme, ortaklık 
geliştirme ve savunuculuk için koalisyon kurma, mülteci ve göçmenlerin uyumu 
alanındaki gelişmeler konusunda bilgilerini arttırma imkânı sunacaktır. Ağ üyeleri 
yaptıkları işleri ağ içerisinde paylaşma ve yayma imkânı bulacak, çalışma grupları 
organize edebilecekler, sinerji oluşturup kaynaklarını bir araya toplayabileceklerdir. 

Aktivite 5 – Yaygınlaştırma
Projenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra, İstanbul’da bir günlük 
final toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda projenin sonuçları ve de öğrenilen dersler 
paylaşılacak. 

Sivil toplumdan akademiye, yerel yönetim ve kamu yetkililerinden politika uzmanlarına 
ve medyaya uzanan göçmen ve mültecilerin uyumu için atılacak gelecekteki adımları 
tartışmak üzere geniş bir katılımcı kitlesi davet edilecektir. Ağ’ın hayata geçirilmesi Final 
Toplantısı sırasında gerçekleştirilecektir. 

“Göç insanın haysiyet, güvenlik ve 
daha iyi bir gelecek arayışının bir 
ifadesidir. Bu toplumsal dokunun 
bir parçası, insan ailesi olarak 
varoluşumuzun bir parçasıdır.”  

Ban Ki-moon

Yaşanan sözde mülteci krizi, artan göç dalgaları, AB-Türkiye ortak bildiriminden doğan 
siyasi ortam ve Avrupa’nın mültecilere ilişkin gündemini ele aldığımızda, bu süreçten 
etkilenen tüm tarafların ve de toplumun genelinin faydası için iyi örgütlenmiş stratejiler 
geliştirmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarının bağlarını kuvvetlendirmeye ihtiyaç 
vardır. Mültecilerin ve göçmenlerin uyum süreçleri alanında çalışan sivil topluma AB-
Türkiye arasında ulus-ötesi bir diyalog alanı oluşturmak amacıyla Türkiye’den, İtalya’dan 
ve Yunanistan 5 sivil toplum kuruluşu, Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında 
desteklenen 15 ay sürecek bir projede işbirliği içinde olacaklardır. 


