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Sivil Toplum Akademisi’nin(STA) sivil toplum
araştırmaları çerçevesinde yayımladığı “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi” bülteni, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
yayınlarının ve organizasyonlarının incelendiği,
özetlendiği bir bülten olarak yayımlanmaktadır.
Aylık olarak çıkartılan bülten, Türkiye’deki sivil
toplum bilincini ve STK’lar arasındaki işbirliğini
arttırmayı hedeflemektedir.
2022’nin ilk bültenini hazırlanırken Ocak ve Şubat
ayı faaliyetleri kapsamında Türkiye’deki birçok
STK incelendi. Bültende, faaliyetlere gündem, rapor, yayın, duyuru gibi başlıklar altında kronolojik olarak yer verildi. Bültenin online versiyonunda, haber başlıklarına haberin kaynağına götüren
linkler yerleştirildi.
Toplamda 19 faaliyetin yer aldığı bu sayıda ayın
faaliyetinde Yeşilay’ın tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında kamuoyuna tanıttığı “Bırakabilirsin” mobil uygulamasına yer verildi. Ayın
kurumu ise Afrika kültürünün tanınması ve kalkınması amacıyla faaliyetlerini sürdüren ve yeni
nesil sosyal girişim örneği olan Assalam Derneği
oldu.. Ayın röportajı “Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” kitabı üzerine Dr. Öğr. Üyesi Hilal Barın ile yapıldı.

SUNUŞ
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altındaki kurumlarla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar, yaygın din eğitimi, eğitim ve toplum alanlarında faaliyet
göstermektedir. İLKE Vakfı kuruluşları ve araştırma merkezleri bünyesinde yaptığı
çalışmaları sivil toplum alanına da taşıyarak 2017 yılından bu yana Kariyer Yönetimi Akademisi altında onlarca eğitim gerçekleştirmiş ve binlerce STK temsilcisine
ulaşmıştır.
Ocak 2022 tarihi itibariyle İLKE Vakfı, sivil toplum alanındaki mevcut birikimini, Sivil
Toplum Akademisi ile sürdürmeye başlamıştır. STA, sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. STA, geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır. STA,
İLKE Vakfı’nın gönüllü, sivil ve katılımcı bir toplum idealini taşımakta ve nitelikli bir
sivil toplum için düşünce ve modeller üretmektedir.
Türkiye’nin Sivil Toplum Gündemi çalışması, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının
nabzını tutmakta, Türkiye’deki STK’ların hazırlamış olduğu rapor, bilgi notu, rehber,
kitap gibi yarı akademik çalışmaların yanı sıra yürütmüş oldukları çalıştay, sempozyum, eğitim atölyeleri gibi faaliyetlere bütüncül bir bakış ortaya konulması planlanmaktadır. Bu şekilde sivil toplum kuruluşlarını birbirlerinden haberdar etme, görünürlüklerini artırma ve olası işbirliklerine temel oluşturmayı hedeflenmektedir.
İLKE Vakfı olarak yayımladığımız bu bültenin muhatabına ulaşmasını ümit ediyor,
istifadenize sunuyoruz. Temennimiz yayımlamış olduğumuz “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi” bülteninin yeni ve önemli kazanımlara yol açmasıdır.

Lütfi SUNAR
İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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İSDAM Düşünce Dergisi 2. Sayısı Yayımlandı
Tarih: 01 Ocak 2022

STK: İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi

Türü: Yayın

İSDAM

DÜŞÜNCE
DERGİSİ
Yıl 1 | Sayı 2 | 2021

İSDAM Düşünce Dergisi yeni sayısı
“Değişen Dinamikler ve Gençlik” gündemi
ile yayımlandı.

DEĞİŞEN
DİNAMİKLER
VE
GENÇLİK

İŞSİZLİK

GÖÇ

ÇEVRE
SOSYAL
SERMAYE

Z KUŞAĞI

GELECEK

KATILIM

İSDAM Düşünce Dergisinin 2. sayısı “Değişen Dinamikler ve Gençlik” konusu ile okuyucuyla
buluştu. Gençlik konusunun (gençlik sorunları veya gençliğin sorunları) toplumsal, ekonomik ve politik açılardan ele alındığı, dış gözlemle İngilizce yazılara da yer verildiği derginin
bu sayısı, konu etrafında düşünceleri derlemeyi amaçlıyor. Ayrıca derginin bu sayısı; “yakın
zamanda kaybettiğimiz ve kısa gençlik ömürlerindeki izlerle gençlik üzerindeki sabitelerimizi ümide ve cesarete yönlendiren gençlerimize (Kaan Talip, Yusuf Taha, Muratcan ve Tarık)
ithaf ediyoruz. Rabbimizden rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz” ifadeleri ile sunuldu.

İnsan Vakfı İdlib’de Okul Açtı
Tarih: 03 Ocak 2022

STK: İnsan Vakfı

Türü: Yardım

İnsan Vakfı İdlib’te Mülayim Tekin Okulunun
Açılışını Gerçekleştirdi.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Suriye’nin İdlib ilinde eğitimsiz kalan 900 öğrenci
için Mülayim Tekin Okulu’nu açtı. İlk ve ortaokul seviyesinde eğitim verilecek okul, Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları sonrası Halep ilinden göç ederek eğitim gibi en önemli
haktan mahrum olan Suriyeli çocuklar için yapıldı. İnsan Vakfı açtığı 13 derslik okulla, okula
gitmek için uzun mesafeler kat eden Suriyeli 900 öğrenci için eğitim imkânı oluşturdu.
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TEMA’dan 2022 Yılının Öne Çıkan Çevre Olayları
Tarih: 03 Ocak 2022

STK: TEMA Vakfı

Türü: Rapor

TEMA Vakfı, 2022’in önemli çevre olaylarını
derledi.

2022 yılında devam eden küresel salgın ve orman yangınları başta olmak üzere çok sayıda çevre felaketleri, insanların doğa ile uyumlu yaşamaları gerektiği konusundaki bilinç ve
farkındalıklarını artırdı. Yıl boyunca çevre gündeminde olumsuz gelişmeler kadar güzel gelişmeler de yaşandı. Doğa için çalışmalarına ara vermeden devam eden TEMA Vakfı, 2022’in
öne çıkan iyi ve kötü çevre olaylarını değerlendirdi.

“İsrail’in Afrika Siyaseti: İzolasyondan
Normalleşmeye” Raporu yayımlandı
Tarih: 10 Ocak 2022

STK: İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER)

Türü: Rapor

Geçtiğimiz 10 yılda Afrika ülkelerine dış
politikasında öncelikli bir yer açan İsrail,
kıtada yeniden nüfuz alanları oluşturmak
için yoğun bir mesai harcamaya
başlamıştır.
İNSAMER bu araştırma raporu ile Yahudiliğin Afrika kıtasındaki serencamından ziyade, Ortadoğu’da 1948’de Siyonist bir bilinçle kurulan işgal devleti İsrail’in o tarihten itibaren Afrika’ya yönelik izlediği siyaseti ve son yıllarda bu siyaseti şekillendiren etkenleri literatür
üzerinden ele alıyor.
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Dernek Üyelik Başvuruları
e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek
Tarih: 14 Ocak 2022

STK: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türü: Gündem

e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu”
hizmeti kullanıma açılmıştır.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sivil topluma katılımı arttırmak amacıyla e-devlet
sistemi üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabileceğini duyurdu. Bu uygulama ile vatandaşlar herhangi bir derneğe üye olup olmadığını sorgulayabilecek, dernek üyelik başvurusu yapabilecek veya üyeliklerini sonlandırabileceklerdir. Üyelik başvuruları da DERBİS
sistemi üzerinden dernek yönetimine iletilecek, dernek yönetimi başvuruları kabul veya
reddedebilecektir.

1 Milyon Kişi Temiz Suya Kavuştu
Tarih: 3 Ocak 2022

STK: İHH İnsani Yardım Vakfı

Türü: Yardım

İHH, 2021 yılında da susuz bölgelerde su
kuyuları açmaya devam etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında 18 ülkede bin 861 adet su kuyusunu hizmete açtı. Açılan su kuyuları sayesinde yaklaşık bir milyon kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı. Yağış azlığı,
aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle tükenen dünyadaki temiz su kaynakları
karşısında İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların
başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.
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İKAM & İSEFAM
İslami Sosyal Finans Raporu 5’i Yayımlandı!
Tarih: 25 Ocak 2022

STK: İKAM & İSEFAM

Türü: Rapor

İKAM & İSEFAM tarafından kaleme alınan İslami
Sosyal Finans Raporlarının 5.’si olan “Sosyal
ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Osmanlı
Vakıflarının Tüzel Kişiliği” raporu yayımlandı.

Raporda amaçlanan, klasik dönem İslam vakıflarının tüzel kişiliğe sahip olup olmadığını tespit etmek ve tüzel kişilik unsurlarının, ilgili dönemin sosyal ve ekonomik hayatına etkisini
ortaya koymaktır. Rapordaki bulgulara göre, günümüz medeni hukuku tüzel kişiliği esasları,
İslami vakıflarda da net olarak görülebilmektedir ancak iradi bağımsızlık unsurunun her vakıfta tamamen sağlanmadığı ifade edilmektedir.

Sivil Toplum Akademisi (STA),
Sivil Toplumun Son Bir Yılını Değerlendirdi
Tarih: 25 Ocak 2022

STK: Sivil Toplum Akademisi (STA)

Türü: Yayın

Sivil Toplum Akademisi, ilkeanaliz.net
sayfasında sivil toplumun son bir yılını
veriler üzerinden değerlendirdi.

Sivil Toplum Akademisi, ilkeanaliz.net sayfasında sivil toplumun son bir yılını veriler üzerinden değerlendirdi. Yazıda, sivil toplumun 2021 yılı genel görünümü, İLKE Vakfı tarafından
yayımlanan Sivil Toplumun On Yılı (2010-2020) raporundaki H. Merve Bircan Altınsoy’un
“Sayısal Göstergelerle Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Görünümü” başlıklı yazısında yer
alan 2020 yılı verileri üzerinden incelendi. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü verileri ışığında yapılan güncellemeler üzerine sivil toplum kuruluşlarının bir yıl içerisindeki gelişimi analiz edildi.
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EYDK’nın “Birlikten Kuvvet Doğar” Başlıklı
Raporu Açıklandı
Tarih: 26 Ocak 2022

STK: Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK)

Türü: Rapor

EYDK’nın “Birlekten Kuvvet Doğar” isimli
raporu sunuldu.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından YASED ve PwC desteğiyle gerçekleştirilen
Arama Konferansının çıktıları kullanılarak oluşturulan “Birlikten Kuvvet Doğar” raporu açıklandı. Raporda; Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim
kaynaklarına ek olarak, yeşil şehirler ve katılım finansın da stratejik temalar olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Yeni Vakıflar için
2022 Asgari Mal Varlığı Belirlendi
Tarih: 28 Ocak 2022

STK: Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türü: Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yeni Vakıflar
için 2022 Asgari Mal Varlığını Belirledi.

2022 yılı için Yeni Vakıfların kuruluşunda amaçlarına özgülenecek asgari mal varlığı Vakıflar Meclisinin 10.12.2021 tarihli ve 510/481 sayılı kararı ile 90.000-TL (DoksanbinTürkLirası)
olarak belirlendi.
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Türkiye’de Gelecek Odaklı Kültür Politikası ve
Stratejisine İhtiyaç Var
Tarih: 29 Ocak 2022

STK: İLKE Vakfı

Türü: Rapor

İLKE Vakfı, Geleceğin Türkiyesi’nde Kültür
Politikaları isimli raporunu yayınladı.

İLKE Vakfı tarafından hazırlanan, Geleceğin Türkiyesi’nde Kültür Politikaları raporu yayınlandı.
29 Ocak 2022 Cumartesi günü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla İstanbul’da kamuoyuna sunulan raporda, Türkiye’nin kültür politikalarının geçmişten bugüne incelenmesiyle bir gelecek vizyonu oluşturuldu. Raporda kültürel alan bütünlüklü ve kapsayıcı
bir şekilde ele alınıyor. Sinemadan tiyatroya, opera ve baleden güzel sanatlara, müzik sektöründen yayıncılık sektörüne kadar birçok alan veriler çerçevesinde inceleniyor ve sorunlar için
çözüm önerileri geliştiriliyor. Her bölümün sonunda yer alan değerlendirme ve geleceğe bakış
kısımları bir gelecek perspektifi oluşturuluyor.

STK’lar Yunanistan’ı Protesto Etti: İnsanlık Dondu!
Tarih: 2 Şubat 2022

STK: İHH, UMHD, Özgür-Der ve Mazlum-Der

Konu: Etkinlik

STK’lar, Yunanistan’ın mültecilere yönelik
tutumunu protesto etmek amacıyla
Yunanistan Başkonsolosluğu önünde
“İnsanlık Dondu!” sloganıyla basın
açıklaması yaptı

Yunanistan’da, eşyaları ve kıyafetleri gasp edilerek sınır dışı edilen 19 mültecinin donarak
hayatını kaybetmelerinin ardından sivil toplum kuruluşları harekete geçti. İHH İnsani Yardım
Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der ve Mazlum-Der, Yunanistan’ın
mültecilere yönelik sergilediği insanlık dışı tutumu basın açıklamasıyla protesto etti.
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Yeni Medya Ve Gençlik Çalıştayı Gerçekleştirildi
Tarih: 2-3 Şubat 2022

STK: AYSİT Vakfı

Türü: Etkinlik

Anadolu’dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT)
Gençlerle Yeni Medyada Yeni Medya ve Gençliği Konuştu.

AYSİT Vakfı 2-3 Şubat tarihlerinde “Yeni Dünya ve Gençlik” çalıştayı gerçekleştirdi. “Yeni Medya Kültür Aktarımı”, “Yeni Medya ve Psikolojimiz”, “Yeni Medya ve Hayat Tarzındaki Değişim”,
“Metaverse ve Gençlik”, “Yeni Medya ve Gelecek Tasavvuru”, “Yeni Medyada Beden Sunumu (Algısı)” başlıklarını müzakere edildiği çalıştayda, gençler de yeni medya ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

‘İsrail Filistinlilere Apartheid Uyguluyor ; Rejimin
Sonlanmasına Destek Olun!’
Tarih: 1 Şubat 2022

STK: Uluslararası Af Örgütü		

Türü: Rapor

Uluslararası Af Örgütü, “İsrail’in Apartheid
Rejimi: Filistinlilere Yönelik lrksal
Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen
Suçlar” başlıklı yeni raporunu yayınladı.

“İsrail’in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik lrksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar”
başlıklı 280 sayfalık kapsamlı rapor; Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine kitlesel boyutta el
koyma, zorla yerinden etme, hukuka aykırı öldürmeler, aşırı sert dolaşım kısıtlamaları ve Filistinlileri uyruk ve vatandaşlıktan yoksun bırakmanın, uluslararası hukuk gereğince apartheid
kapsamına giren bir sistemin unsurları olduğunu belgeliyor. Bu sistem ihlallerle sürdürülüyor
ve Uluslararası Af Örgütü bu ihlallerin Roma Statüsü’nde ve Apartheid Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de (Apartheid Sözleşmesi) tanımlandığı
haliyle insanlığa karşı işlenen bir suç olarak apartheid suçu oluşturduğu tespitinde bulunuyor.
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Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Raporu
2021 Yayımlandı
Tarih: 10 Şubat 2022

STK: TODAM Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi

Türü: Rapor

Müslüman Toplumlarda Düşünce ve
Hareketler projesi kapsamında
hazırladığımız Müslüman Dünyadan Fikri
Birikimler Raporu 2021 yayında!

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi(TODAM) Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde “Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 2021” raporunu yayımladı. Rapor, müslüman
dünyanın gündeminde yer alan ve genellikle mevcut küresel sistem içerisinde birçok ülkeyi
etkileyen konu ve temalardan meydana geliyor. Bu konu ve temalar özellikle COVID-19, iklim
değişikliği, insan hakları, ekonomi ve kalkınma, göç, enerji gibi tüm dünyayı ilgilendiren ve tüm
dünyanın gündeme alarak fikir, strateji ve politika ürettiği konu ve temalar olmuşken; İslami finans, Müslüman kadın hakları, İslami yönetim, Müslüman hareketler, kültürel çalışmalar ve İslami eğitim gibi konular Müslüman toplumların özel olarak ilgilendiği temalar arasında yer alıyor.

MEMURSEN Tez Ödülleri Başvuruları Başladı
Tarih: 18 Şubat 2022

STK: MEMURSEN

Türü: Duyuru

Memursen emek, çalışma ve sendikal
yaşamı kapsayan yüksek lisans ve doktora
tez yazımını ödüllendiriyor.

Memur-Sen’in ikinci kez düzenlediği tez ödüllerine başvurular başladı. 30 Mayıs 2022 kadar devam edecek tez ödüllerine, Ocak 2019’dan sonra kabul edilmiş doktora ve yüksek lisans tez sahipleri başvurubilecek. Memur-Sen, başlattığı tez ödülleriyle emek, çalışma ve sendikal yaşamı
kapsayan yüksek lisans ve doktora tez yazımını teşvik etmektedir.

Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi | Ocak - Şubat 2022 Bülteni

11

‘Türkiye Gençlik Araştırması 2021’
Raporu Yayımlandı
Tarih: 16 Şubat 2022

STK: Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği

Türü: Rapor

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin
‘Türkiye Gençlik Araştırması 2021’ raporu
yayımlandı.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği ile Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Ali Çağlar koordinatörlüğünde hazırlanan araştırmanın saha çalışmaları uzman bir ekip tarafından yürütülmüştür. 100 sorudan oluşan Türkiye Gençlik Araştirmasi 2021 verilerinden elde edilen
sonuçlar, Türkiye’deki genç neslin ana eğilimleri, genel yapısı ve görüşleri hakkında kapsamlı ve
temsili bir bakış sağlamaktadır. Araştırma, gençlerin sosyo-demografik ve kültürel yapıları, temel
ekonomik şartlar, toplumdaki çeşitli sosyal değerlere ve kavramlara verilen önem, Türkiye’de belirli kurum ve kişilere duyulan güven, Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısı ve politikalarına ilişkin
görüşler, sosyal medya kullanımı, siyasi ve ideolojik kimlikler, siyasi görüş ve tercihler, Türkiye’deki
Suriyeli mültecilere ilişkin tutum ve görüşler, Türkiye’nin ve Dünyanın geleceğine ilişkin tehdit ve
tehlikeler üzerine düşünceler konularına odaklanmıştır.

Proje Başvuruları Başladı!
Tarih: 18 Şubat 2022

STK: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türü: Duyuru

İçişleri Bakanlığı 2022 Yılı Proje Başvuruları
Başladı!

İçişleri Bakanlığı’nın STK’lara destek vermek amacıyla her yıl proje karşılığı sağladığı bütçe
desteğinin 2022 yılı başvuruları başladı. Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılabilecek olan başvurularda Bakanlık tarafından belirlenen proje konuları; sivil
toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, Kamu-STK işbirliği ve katılımcılığın artırıl
ması, insan hakları ve demokrasi, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, göç ve uyum, gö
nüllülük gibi daha pek çok farklı alanı kapsamaktadır.
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Politika Notu 37 Yayımlandı
Tarih: 18 Şubat 2022

STK: Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM)

Türü: Rapor

Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi’nin hazırladığı
‘Öğretmen Gelişiminde Bir Model: İstanbul Öğretmen
Akademileri’ başlıklı Politika Notu 37 yayımlandı.

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), bu politika notunda, İstanbul Öğretmen Akademilerini öğretmenler için mesleki gelişim modelleri ve uygulamaları bakımından
incelenmiş ve Millî Eğitim Sistemi ve mesleki gelişim çalışmaları ışığında değerlendirmiştir.
Raporda, projenin etkisinin, verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik tespitlerde bulunulmuş ve politika önerileri sunulmuştur.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONUNDA
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Türkiye’nin 10 yıldır gündeminde yer alan Suriyeli
Mültecileri ve entegrasyon süreçlerini Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr.
Hilal Barın ile konuştuk. “Türkiye’deki Suriyelilerin
Enterasyonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”
başlıklı tezi ile STK’ların bu süreçteki rolünü sistematik
bir şekilde ortaya koyan Barın, Suriyeli Mülteciler
konusunda yapılan çalışmaları ve STK’ların katkısını
çok yönlü olarak ele alıyor:

Göç konusu sadece göçmenin talep ve eylemiyle mi gerçekleşir; devletler için göç bir ihtiyaç mıdır?
Göç ve göçmen konusu birbiriyle girift konular. Göç, yeni bir olgu olarak sunulsa da aslında yerel bir hakikat. Her ülkenin kendi özgü tarihi içerisinde ve insan var olduğu sürece de
devam edecek olan kadim bir hakikat. Dünya üzerinde baktığımız zaman devletler bazında
uluslararası göç hakikatleri değişse de, göç form değiştirmekle birlikte dünyanın tarihinin
başlangıcından bugüne kadar devam eden bir hareket şekli. İnsanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için tarih boyunca bulundukları noktadan başka bir noktaya göç ettiklerini biliyoruz. Sınırları aşan göç hareketleri tarihin en eski dönemlerinden beri devam
etse de aslında hiç bugünkü kadar yoğun bir şekilde gerçekleşmiyor; son yıllarda ekseriyetle
çatışmalar, savaşlar, doğal afetler, siyasi olaylar sebebiyle yoğun bir göç hareketi görüyoruz.
Bu noktada devletlerin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yapılarında ve devletlerin bugünkü demografik dağılımıyla şekillendiğini; küreselleşme, iklim krizi ve artan savaşların etkisiyle devletler bağlamında göç hareketlerinin gerçekleşiyor.
“Türkiye ‘göç veren’ ve ‘transit ülke’ tanımlamasından çıkıp, ‘göç alan’ ‘hedef ülke’ konumuna geldi” diyorsunuz. Buna neden olan dinamikler nelerdir?
Şimdi zaten Türkiye, tarihi coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle milyonlarca göçmene hâlihazırda ev sahipliği yapıyor. Türkiye zaten göç hareketlerinin odağında bir ülkeydi ama
bu son on yıldır olan Arap Baharı sonrası olaylardan da doğrudan etkilendi. Dediğimiz gibi
hâlihazırda, kitabımda da yer verdiğim gibi bir muhacerat ülkesi Türkiye ve Anadolu toprakları da asırlardır farklı göç tiplerinin muhattabı olagelmiştir. Türkiye’nin göç veren transit
ülke konumundan çıkıp, göç alan hedef ülke konumuna gelmesinin nedeni, Türkiye’nin en
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çok da savaşların ve istikrarsızlıkların yaşandığı Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasındaki jeopolitik konumudur. Türkiye bu nedenle zorunlu kitlesel göç hareketlerinin
muhatabbı haline geldi. Biliyorsunuz ki şu anda dünyadaki en çok mülteci popülasyonuna
sahip olan ülkeyiz (4 milyona yakın Suriyeli ülkemizde barınmakta). Arap Baharı sonrası
Türk olmayan nüfusların göçü bu tarihte çok arttı. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en büyük
kitlesel göç hareketi Arap Baharı sonrası Mart 2011 oldu. Suriye Savaşı ile eski göç deneyimlerine hem nitelik hem nicelik olarak uzak kalan Türkiye’nin Suriyeliler için hedef ülke
konumuna geldiğini görüyoruz.
Kitapta üç tür göçmen entegrasyonundan bahsediyorsunuz: Toplumsal, kültürel ve siyasi. Türkiye’de en çok hangisi ile karşı karşıyayız?
Göç kapsamlı bir konu olduğundan gerek dünyada gerekse Türkiye’de sosyal bilimlerde pek
çok çalışmanın ve araştırmanın konusu oldu. Şimdi burada baktığımızda göçler, göç olgusunun siyasileşmesi, göç yönetiminin giderek artmasıyla birlikte göçün birçok yeni formu
olmasına rağmen entegrasyon boyutunun önemi hem göç alan hem de göç veren ülkeler
açısından her geçen gün artıyor. Türkiye’de maalesef herhangi bir göç, iskân ve entegrasyon
poltikası en başından beri yoktu. Onun için Türkiye’de bunların hangisiyle karşı karşıyayız
dediğimizde son Suriyeli göçü için net bir şey söylememekle birlikte daha önceki Bulgar
göçleri için bir iskân ve göç politikasının olduğunu görüyoruz. Şu anda daha yeni İçişleri Bakanlığı’nın bir seyreltme politikası, gönüllü geri dönüş çalışmalarının olduğunu görüyoruz
ama bir uyum ve entegrasyon politikasından bahsetmek maalesef mümkün değil.
Suriyeli göçmenlerin entegrasyonunda STK’lar hangi alanlarda süreci desteklediler?
Türkiye Suriye’den gelen savaş mağdurlarını 2011 yılından itibaren açık kapı politikasıyla
birlikte kabul etti. Suriyeli göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında devletin yardımlarına ek olarak farklı alanlarda çalışmalar yapan STK’lar hayati rol üstlendi. Bu
yeni durumda sahada STK’ların çalışmalarına da ihtiyaçlar arttı tabiki. Suriyelilerin mevcut
varlığuna yanıt verebilmek için faaliyet merkezlerini değiştiren, genişleten STK’lar oldu hatta Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde ikinci, üçüncü temsilciliklerini açtıklarını gördük
ve STK’lar zaman zaman hayırseverlik çizgisinde zaman zaman hak temelli bir perspektifte
çalışmalarını yürüttüler. Bazı yerel ve ulusal STK’lar temel faaliyetlerini bu bağlamda uzmanlaşma ve yoğunlaşma temelinde kurarken bazıları da nerdeyse tüm sektörlerde aktivite üretmeye başladı. STK’lar bu noktada hizmet ve yardımlarla kuruluş amaçları çerçevesinde tüzüklerinde belirtilen görev alanlarından da daha fazla çalışma yürütmeye başladılar
ve gerçekten baktığımızda bu Suriyeli popülasyona, nerdeyse bir ülke nüfusuna yakın insanın söz konusu olduğu bu krizin yönetilmesinde ulusal ve uluslarası STK’lar çok önemli
roller oynadılar. Şimdi bunlara baktığımızda benim kendi kitabımın çalışmasının odağında
da STK’ların Suriyeliler için insanı yardım, nakit yardımı, psikotoplumsal destek, istihdam,
hukuki danışmanlık, toplumsal hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim, mesleki eğitim, kültür
sanat etkinlikleri, farkındalık yaratma kampanyaları, konferanslar, çalıştaylar, hizmetlere
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erişim ve bilgi paylaşımı noktasında birçok faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Saha düzeyinde aktif faaliyet gösyeren STK’ların farklı gönüllülük motivasyonlarıyla gece gündüz çalıştıklarını gördük ve belki de farklı motivasyon ve yöntem perspektiflerine sahip olmalarına
rağmen farklı ideolojilerden de STK’lar, işçi sendikaları, işçi grupları, ihtiyaç temelli hizmet
sağlayan olağan koşullar altında aynı sorunun üzerine eğildiler ve anlattığımız bu alanlarda
muazzam boyutlarda çalıştılar. Bu süreçte STK’ların Suriyelilere destek olmak için ilişkiler
kurmaları, entegrasyon faaliyetlerini devam ettirmesi, koordineye dayalı yardım ve destek
sistemi belirli ölçülerde gerçekleştiğini gördük.
10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin gündeminde olan Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye yaptığı çözüm çalışmalarını kalıcılık üzerinden mi yürütüyor yoksa geçici olduklarına
dair bir inanç mı var?
Türkiye en başından beri özellikle hak temelli bir perspektiften ziyade “misafir” söylemini
kullanarak, “sığınmacı” ve “mülteci” tanımlamasını kullanmayarak hep bir geçicilik üzerinden, “geldiler ve gidecekler” söylemi üzerinden hareket etti. Türkiye’deki Suriyelilerin durumu daha çok geçici bir yapı üzerinde kurulduğu için de aslında bu konudaki çözümlerin de
hep geçici çözümler olduğunu görüyoruz. Özellikle Suriyelilerin birçoğunun kalıcı olduğu
düşünülürse bir tarafıyla, devletin bu soruna karşı daha kalıcı çözümler üretmesi gerekiyor
ya da en azından Suriyelilerin bir kısmının Türkiye’de kalıcı olduğu gerçeğiyle yüzleşmesinin ve acilen kalıcı entegrasyon politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor.
STK’ların Suriyelilerin entegrasyonunda oynadığı role dair sistemli bir çalışma ihtiyacı
üzerine ortaya konmuş çalışmanız. Peki, bu rolü nasıl tanımlarsınız?
Suriyeli göçmenler noktasında ağırlıklı olarak yardımlar barınma, gıda, kıyafet, eğitim gibi
hizmetler noktasında oldu. İlk olarak gönüllü hayırsevelerin, vakıfların ve STK’lar acil sorunlara yoğunlaşılmıştı. Dediğimiz gibi yardım eksenli ilerleyen bir şey vardı. İhtiyaç sahibi Suriyeli kitlenin genişliği ve imkânların darlığı nedeniyle sağlanan sınırlı yardımlar kısa sürede
tükeniyor ve uzun vadede entegrasyona katkı sağlayamıyordu. Şimdi buradan baktığımızda STK’ların yardım faaliyetlerinin dayandırıldığı bir plan, gerekçeye yönelik bir strateji aslında bulunmuyordu. STK’ların birden çok alanda proje üretmeye çabalaması kalitenin de
düşmesine sebep oluyordu. Bu noktada STK’ların belirli çalışma alanlarına yoğunlaşarak
uzmanlaştığını gördük, bölgesel sorumluluk paylaşımı yaptıklarını gördük. STK’lar bilgi paylaşımı, kaynakları bir araya getirme, koordinasyon eksikliği ile ilgili sıkıntılar yaşasa bile bu
noktada uyum, dil kazanımı ve istihdam ile ilgili projelerle girişimcilik için birçok alanda
çalışmalar yürüttüler. Entegrasyonun devletin yanı sıra STK’ların ve toplumun katkısıyla gelişen bir süreç olduğunu görüyoruz.
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Sivil toplum kuruluşları Suriyelilerin entegrasyonu için toplumsal, kültürel, eğitim, dilsel,
ekonomik, siyasal, sağlık vb. alanlarda çalışmalar yapmış. Peki, STK’ların Suriyeli göçmen
konusunda farkındalık yaşamaları anlık mı gelişmiş? Ya da bu alanlarda geciken, unutulan, es geçilen olmuş mu?
Dediğimiz gibi yani artık bu iş onuncu yılına girdi, dolayısıyla STK’ların ötesinde bir süreç
olduğunu söylüyoruz yani Türkiye’de bu gibi süreçleri kolaylaştırmak için özellikle Suriye krizi sonrası STK’lar tarafından Suriyelilere yönelik sahada gerçekleştirilen programlar,
yardımlar, faaliyetler, kampanyalar, projeler, Suritelilerin toplumsal entegrasyonuna belki
de çok büyük katkı sağladı. Bu faaliyetlerin yanı sıra devlet ve STK çalışmalarının Türkiye
halkını mobilize ederek tüm dünyada krize neden olan Suriyelilerin aslında defacto entegrasyon sürecine aracılık ettiğini gördük. Bu çerçevede Türkiye’de STK’ların birincil tamamlayıcı aktörler olarak faaliyetleriyle Suriyelilerin entegrasyonunu kolaylaştırdıklarını gördük.
Tabi sıkıntılar yok değil; mükerrer yardımlar ve projeler oldu çünkü dört milyon gibi bir popülasyondan bahsediyoruz. Devletin bile bu alanda sıkıntı yaşadığı yerlerde daha merkezi
bir yapılanması olmayan STK’ların bu noktada da uzmanlaşma, bölgesel sorumluluk, bilgi
paylaşımı, kaynakları bir araya getirme ve koordinasyon eksikliğinin olduğunu ya da biraz önce bahsettiğim gibi birbirlerinden habersiz ve dolayısıyla koordinesiz yürütülen işler olduğunu tabiki de biliyoruz. Dolayısıyla merkezi bir planlama ile koordinasyon problemini aşabilmek için tabiki de bir çatı örgütlenme ve belki de tüm göçmenleri kapsayacağı
yapılanma gerekiyor. Bu noktada da aslında bu koşullar altında fedakâr bireysel çabalarla
gerçekleştirilen insani yardım çabalarının önündeki engellerin de bir an önce kaldırılması
gerekiyor. Konunun tamamen insani olarak ele alınmasının, insan odaklı göçmen politikaları
ile mümkün olabileceğini görüyoruz. Bu noktada da bizim ülkemizde yaşamaya karar veren
Suriyelilerin insan haklarına uygun standartlara ulaşmalarını sağlayacak, onların eğitimini,
sağlığını, sosyal güvenliğini, toplumsal dayanışmalarını güçlendirecek ve toplumsal kabul
mekanizmalarını harekete geçirecek, STK’larla birlikte sahada tespit edilecek sosyal politikaların üretilmesi gerekiyor. Entegrasyon sürecinin devlet ve STK’ların topluma katkısının
yanında kendinden gelişen bir süreç olduğunu ve insanların etkileşimini kullanabildikleri
ölçüde uyum sağlayabildiklerini göreceğiz. STK’lar dediğimiz gibi burda gerçekten başat bir
roldeler. Türkiye’de Suriyelilerin de içinde olduğu bütün göçmenler genelinde entegrasyon
modellerinin incelenip tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri gündeme alınmalı ve ve
STK’larla birlikte harekete geçilmelidir.

AYlN FAALİYETİ

“Bırakabilirsin”

Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma
Günü’nde sigarayı bırakma mobil
uygulaması “Bırakabilirsin”i
tanıttı.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla 1920 yılında kuruldu. Çalışmalarıyla bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir toplumun ve yaşamın temelini oluşturmayı hedefleyen Yeşilay, alkol
ile başlayan bağımlılık mücadelesine zaman içerisinde tütün, madde, kumar ve yakın tarihte
teknoloji bağımlılıklarını da ekledi.
Yeşilay tütünle mücadele kapsamında kamuoyu ile “Bırakabilirsin” mobil uygulamasını paylaştı. Yeşilay’ın, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hayata
geçirdiği “Bırakabilirsin” uygulaması, sigarayı bırakmak için ihtiyaç duyulan psikolojik ve sosyal
desteği ücretsiz olarak alabilmeyi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bir tuşla irtibat kurabilmeyi sağlıyor. Kullanıcılar, sigarayı bırakmadan önce hedef tarih koyarak uygulamayı kullanmaya
başlayabiliyor ve uygulama her gün bırakma hazırlıklarıyla ilgili önerilerini paylaşıyor. Sigarayı
bırakma anından itibaren ise sigara kullanımını tetikleyici duygular ve içme isteği takip edilerek
kullanıcılara grafik olarak sunuluyor. Böylece kişiler en çok hangi durumlarda sigara içme isteği
duyuyorsa, o doğrultuda öneriler alabiliyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı
ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgileri de yer alıyor.

AYlN KURUMU

Assalam Community
Foundation

Assalam Derneği, 2016 yılında kurulan gönüllülük esaslı çalışan, kâr amacı
gütmeyen, yeni nesil bir sosyal girişimdir. Dernek, okul çağındaki çocuklar
için formel eğitim ve kadınlar için mesleki eğitim faaliyetleri, sosyal girişimcilik, gönüllülük ve insani yardım olmak üzere dört ana mecrada faaliyet
göstermektedir.
Derneğin misyonu, sosyal girişimlere ve STK’lara özellikle eğitim ve kadınların kalkınması konularında modellenebilir bir örnek sunmaktır. Vizyonu ise;
sürdürülebilir çözümler üretmek, çocuklara nitelikli eğitim tesisleri kurmak
ve kadınlara gelir kaynağı sağlamaktır.
Birçok kaynağı ve zenginliği olmasına rağmen, yoksul bırakılmış bir ülke olan
Afrika’nın tek başına yoksul da yoksun da olmadığını gösteren Assalam Derneği, tüm bunların ve insan gücünün farkında olarak bunu yerli insanlara da
gösterme amacındadır.
Assalam, projeler geliştirirken sürdürülebilir kalkınma hedeﬂerini de projelerinde uygulamaya çalışıyor. Her projede işbirliğine ve birlikteliğe inanan
dernek, STK’lar, halk ve hükümetler arasında taahhüt ve işbirliği yoksa gerçek ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığını bilerek hareket ediyor. Bu nedenle
Assalam Derneği, büyük resmin bir parçası olduğunu ve rolünü en iyi şekilde
oynaması gerektiğinin de farkında. Her günün Assalam’a yeni fırsatlar getirdiğini ve farklı, olumlu etkiler oluşturduğunu bilerek adımlar atmaya devam
eden derneğin amacı, sıcak taşa atılan su damlası olmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir yardım faaliyetleri inşa etmek.
Assalam Derneği her yönüyle kendi kendine yeten bir organizasyon olmayı
hedeflemektedir. İnsanların hayatlarını idame ettirmeleri için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan ve bu çözümleri gerçekleştirebilmek için de en önemli adımın sosyal girişimcilik olduğunu bilen Assalam
Derneği, Zanzibar ve İstanbul/Çengelköy’deki Cafe Afrika’dan elde edilen kârı,
Afrikalı anneler ve dezavantajlı çocuklar için gerçekleştirilen eğitim ve sosyal
gelişim projelerinde kullanıyor.
vassalam.org/tr

BÜLTENDE YER ALAN
KURUMLAR
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İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İNSAN) Vakfı: “İnsanların en hayırlısı insanlara
faydalı olandır” hadisi şerifini kendine şiar edinen İnsan Vakfı 1992 yılında kurulmuştur.
İlk olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek olmak için faaliyetler yürüten İnsan
Vakfı ilerleyen yıllarda eğitim başta olmak üzere sosyal yardım projeleriyle faaliyet alanını
genişletti.
TEMA Vakfı: Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit’in kişisel girişimleri neticesinde; Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) erozyon ve
çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bununla mücadeleyi bir devlet politikası haline
getirebilmek adına kuruldu.
İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER): İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde
kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezde vakfın öncelikli ilgi alanlarını oluşturan insani
yardım, insani diplomasi ve insan hakları konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin farklı
dallarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü: Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı
demokrasinin kökleşmesi ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur ve İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır.
İHH İnsani Yardım Vakfı: 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı’na kayıtsız kalamayan
gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmaları neticesinde 1995 kurumsallaşmış
ve vakıf olarak yapılandırılmıştır. Merkezi İstanbul olan İHH, bugün dünyanın pek çok
bölgesinde faaliyet göstermektedir.
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM): İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde
inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin
teşkil etmeyi amaçlamaktadır.
İKAM, kapitalizmle el ele gelişerek büyüyen mevcut iktisadı sisteme alternatif adil, helal
kazancı teşvik eden, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşması için uzun soluklu,
derinlikli, bütünlüklü, nitelikli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı: İLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına
vesile olmak amacıyla kurulmuştur. Her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan
İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim
ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer almaktadır. Ayrıca vakıf bünyesindeki
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve
Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
sürdürmektedir.
İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM): 21 Temmuz
2014 tarih ve 29067 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ilgili yönetmelikle üniversitemiz
bünyesinde kurulmuştur. İSEFAM, ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve
hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve
finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulun hedefiyle kurulmuştur.
Etki Yatırımı Danışma Kurulu(EDYK): Tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını
ülkemizde ana akım bir yatırım modeli haline getirmek için çalışmaktadır.
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği(UMHD): Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD),
dini, ırkı, etnik kökeni, dâhil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünceleri nedeniyle yerinden
edilmiş kişilerin hukuki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve kamuoyunun bilgisine sunmak
için 2013 yılında kurulmuştur.
Özgür-Der: Özgür-Der Türkiye’de ve tüm dünya genelinde yaşanan zulümlere, haksızlıklara
ve adaletsizliklere İslami kimliği esas alan bir perspektifle tavır alan bir sivil toplum
kuruluşudur.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der): Devletten ve
siyasal parti ve gruplardan bağımsız çalışan bir insan hakları örgütü olan MAZLUMDER,
insan haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız bir temelde
savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak doğmuştur.
Anadolu’dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları(AYSİT): 15 Şubat 2006 tarihinde
İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyette bulunan kadın dernekleri, kadın girişim grupları ve
vakıflar ile dernek ve vakıfların kadın kolları, komisyonları, grupları ile tanışmak kaynaşmak,
iletişimi ve bilgi akışını yaygınlaştırmak, birlikte neler yapılabileceği konusunda istişare ve
iş birliği zemini sağlamak amacıyla kurulmuş tur.
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Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası Af Örgütü (UAÖ): 150’den fazla ülkede, 10 milyondan
fazla insandan oluşan ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan küresel bir
harekettir.
Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi(-TODAM): İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
bünyesinde kurulan TODAM, Türkiye’deki ve dünyadaki fikri birikim ve yönelimleri takip
eden ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten bir merkezdir.
Konrad-Adenauer-Stiftung
Derneği:
Konrad-Adenauer-Stiftung
Derneği’nin
Türkiye’deki ortaklık ilişkilerine dayanan proje çalışması 1983 yılında başlamıştır. Ülke
programı, Türkiye’de ki değişik kurumlarla farklı konu ve bakış açılarıyla, çeşitli faaliyetleri
kapsamaktadır. Çalışmaların ağırlık noktası, Türkiye’nin, Avrupa yapılarına ve kurumlarına
uyumunu sağlamak amacıyla demokratikleşme ve reform sürecine içerik açısından destek
verilmesi oluşturmaktadır.
Memur Sendikaları Konfederasyonu(Memur-Sen): Memur-Sen Konfederasyonu;
üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı
ve geliştirmeyi amaç sayar.
Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi(EPAM): Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi
(EPAM) toplumsal sorumluluk bilinciyle Türkiye’de yaşanan dönüşüm serüvenini eğitim
alanında izlemek, anlamak, yorumlamak, açıklamak ve “Geleceğin Türkiyesi” için politikalar
geliştirmek temel misyonunu üstlenmiştir.
Yeşilay: 1920 yılında kurulan Yeşilay; sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar
ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması
için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bir kuruluştur.
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