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Değerli Katılımcı,  
Araştırmamızı desteklediğiniz ve devlet ile etnik çeşitlilik gösteren gruplar ya da diğer azınlık toplulukları (dil, din, kültür, vs. dahil!) arasındaki işbirliği hakkında 
pozitif örnekler bulmamızda bize yardımcı oldugunuz için teşekkür ederiz.  
Bu dosya bilgisayar üzerinden doldurabileceğiniz bir PDF dosyasıdır. Lütfen cevaplayabildiğiniz kadar çok bölümü doldurun; ancak bütün bölümleri 
doldurmamanız durumunda da formunuzu bizlere iletmekte tereddüt etmeyiniz.  Formu 15 Nisan 2016 gününe kadar bridgebuilding@ecmi.de adresine 
göndermenizi önemle rica ederiz. Anket ya da genel olarak araştırmamızla ilgili sorularınızın olması durumunda bizlere yine yukarıda belirtilen aynı e-mail 
adresinden ulaşabilirsiniz. Sizden daha detaylı bilgi alma olasılığına karşı son sayfada sizden kurumunuzun iletişim bilgilerilerini rica edeceğiz. Verileriniz gizlilik 
içerisinde ele alınacak ve sadece araştırma amaçları için kullanılacaktır.  
Araştırmamızı 2016 yılının sonunda sonuçlandırdığımızda nihai raporumuzu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Sonuç raporu İngilizce hazırlanacaktır.  

Kurumsal Profil 

1. Kurumunuzun ismi nedir?   

2. Kurumunuz hangi ülkede 
konumlanmıştır?  

 

3. Kurumunuz hangi belediye sınırları 
içerisinde yer almaktadır? 

  

 

4. Bölgenin/belediyenin etnik yapısı  
• Mümkünse verilerle tanımlayınız.  
• Veri bilinmiyorsa, lütfen 

tanımyabildiğiniz kadar bilgi 
veriniz.  

 

5. Ofisiniz yandaki kurumlardan 
hangisinin bir parçasıdır?  
Lütfen kurumunuza en iyi uyan cevabı 
işaretleyiniz.  

☐  merkezi yönetim   
☐  bölgesel yönetim  
☐  yerel yönetim  
☐  yerel özerk yönetim/kültürel özerklik  
☐  azınlık hükümeti  
☐ Diğer kurum ve kuruluşlar/organizasyon  
Lütfen belirtiniz: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Etnik gruplar ve azınlık toplulukları kendi menfaatlerini temsil eden ve yerel otoriteler ve çoğunluk nüfusu ile iletişimi kolaylaştırıcı bir şekilde çalışan kurum ve 
kuruluşları oluştururlar. Bu kurumlar kültürel dernekler, siyasi partiler, okul dernekleri ya da spor kulüpleri olabilir.  
 

1.     Belediyeniz sınırları içinde aktif olan etnik ve/ya da azınlık organizasyonu var mı? EVET ☐ HAYIR ☐ 
Evet ise, lütfen daha fazla bilgi veriniz: 

Kurum  Azınlık topluluğu  Alan  
Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; Dan 

azınlığı 
Örneğin; eğitim, kültür, 
medya, ekonomi  
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2. Kültürlerarası İletişim 

Bazı belediyeler ve yerel otoriteler kültürel meseleler söz konusu olduğunda  etnik ve azınlık gruplarının bulunduğu komşu ve diğer ülkeler ile sınır ötesi işbirliği 
içindedirler. Örnek olarak; ortaklaşa düzenlenen konserler ya da diğer kültürel etkinlikler, kültürlerarası komiteler ya da konseyler ya da komşu ya da diğer 
ülkeler ile kültürel değişim programları verilebilir.  

a. Belediye sınırlarınız içindeki benzer projeler hakkında bir bilginiz var mı?   EVET ☐ HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise lütfen 3. sorudan devam ediniz. 

b. Eğer cevabınız EVET ise: Kurumunuz ya da belediyeniz bu projelerden ya da girişimlerden herhangi birisi içinde yer almakta mıdır?                    
EVET ☐      HAYIR ☐ 

c. Eğer cevabınız EVET ise lütfen ek bilgi veriniz: 

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finasman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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3. Tıbbi & Sosyal Hizmetler 

Bazı belediyeler tıbbi ve sosyal hizmetler ve bu hizmetlere erişimin geliştirilmesi doğrusultusunda etnik grupların ve azınlık topluluklarının varlık gösterdiği 
komşu ve diğer ülkeler ile sınır ötesi işbirliği içindedirler. Örneğin; doktorlar ve hemşireler için ortak eğitim-meslek kursları, tıp okumak isteyen azınlık 
topluluğuna mensup kişiler için ayrılan üniversitelerdeki özel kontenjanlar ya da hastaneler, bakım servisleri ve diğer sosyal servis hizmetleri için destek.  

a. Belediyeniz sınırları içerisindeki benzer işbirliği girişimleri hakkında bir bilginiz var mı?  EVET ☐  HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise lütfen 4. sorundan devam ediniz.  

b. Eğer cevabınız EVET ise: Kurumunuz ya da belediyeniz bu projelerden ya da girişimlerden herhangi birisi içinde yer almakta mıdır?    
EVET ☐  HAYIR ☐ 

c. Eğer cevabınız EVET ise lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finansman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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4. Eğitim 

Belediyeler etnik ve azınlık grupları içine alan bazı eğitim konularında komşu ve diğer ülkeler ile işbirliği halindedirler. Örneğin; öğrenci ve öğretmen değişim 
programları, okul bakanlığında temsilci, öğretim materyalleri hakkında ortak görüşmeler, üniversitelerde ortak çalışma programları ya da azınlık okulları için 
destek, vb.  

a. Belediyeniz sınırları içindeki eğitim alanındaki benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐  HAYIR ☐ 

Eğer cevabınız HAYIR ise lütfen 5. sorudan devam ediniz.  

b. Eğer EVET ise: Kurumunuz bu proje ya da girişimlerin herhangi birisinde yer almakta mıdır? EVET ☐  HAYIR ☐ 
c. Eğer EVET ise: lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finansman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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5. Medya 

Bazı belediyeler etnik ve azınlık gruplarını etkileyen medya meselelerinde komşu ve diğer ülkeler ile sınır ötesi işbirliği içindedirler. Örneğin; ortak medya 
kuruluşları, haber değiş tokuşları ya da haberciler için ortak eğitim programları gibi.  

a. Belediyeniz sınırları içindeki benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐ HAYIR ☐ 

Eğer cevabınız HAYIR ise lütfen 6. sorudan devam ediniz.  

b. Eğer EVET ise: Kurumunuz bu proje ya da girişimlerin herhangi birisinde yer almakta mıdır? EVET ☐  HAYIR ☐ 
c. Eğer EVET ise: lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finansman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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6. Ekonomi (Ticaret, Turizm, İstihdam) 

Bazı belediyeler etnik grupların ve/ya da azınlık gruplarının söz konusu olduğu ticaret, turizm ya da istihdam gibi ekonomik meselelerde komşu ya da diğer 
ülkeler ile sınır ötesi işbirliği yaparlar. Örneğin; ortak turizm kuruluşları, girişimciler için forumlar, ya da girişimciler ve çalışanlar için ortak eğitim merkezleri. 

a. Belediyeniz sınırları içindeki benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐ HAYIR ☐ 

Eğer cevabınız HAYIR ise lütfen 7. sorudan devam ediniz.  

b. Eğer EVET ise: Kurumunuz bu proje ya da girişimlerin herhangi birisinde yer almakta mıdır? EVET ☐  HAYIR ☐ 
c. Eğer EVET ise: lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finansman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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7. Siyasal Katilim 

Bazı belediye ve bölgeler kendi alanlarındaki etnik ve azınlık gruplarının siyasi katılım teminatı amaçlı mekanizmaları vardır. Örnek olarak; belediye 
konseylerinde ya da yerel parlementolarda temsil, bakanlıklar ya da komiteler ya da kanuni değişiklikler ve siyasi kararlar için konsültasyon süreçleri gibi.  

a. Belediyeniz sınırları içindeki benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐ HAYIR ☐ 

Eğer cevabınız HAYIR ise lütfen 8. sorudan devam ediniz.  

b. Eğer EVET ise: Kurumunuz bu proje ya da girişimlerin herhangi birisinde yer almakta mıdır? EVET ☐  HAYIR ☐ 
c. Eğer EVET ise: lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finansman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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8. Kurum ve Kuruluşlar 

Bazı belediyelerin kendi mıntıkalarındaki azınlık topluluklarıyla işbirliklerini kolaylaştırma amaçlı varlık gösteren kurumları vardır. Örneğin: etnik gruplardan 
ve/ya da azınlıklardan sorumlu bakan ve bakanlıklar, belirli amaçlara hizmet eden daimi komiteler ya da azınlık konseyleri gibi.   

a. Belediyeniz sınırları içindeki benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐ HAYIR ☐ 

Eğer cevabınız HAYIR ise lütfen son sorudan devam ediniz.  

b. Eğer EVET ise: Kurumunuz bu proje ya da girişimlerin herhangi birisinde yer almakta mıdır? EVET ☐  HAYIR ☐ 
c. Eğer EVET ise: lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye İşbirliğini kim 
başlattı? 

Kaynaklar/ 
Finansman 

Örneğin; girişimin ismi, kısa tanımı Örneğin; ortak 
komite, kısa 
dönem proje, iki 
taraflı anlaşma 

Örneğin; 
yerel, ulusal, 
sınır ötesi, 
anavatan 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, 
yerel yönetim, 
dış aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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9. Belediye sınırlarınız içinde çok başarılı ve iyi bir uygulama örneği olduğunu düşündüğünüz bir ya da daha fazla etnik grup ve/ya da azınlık 
topluluklarını içine alan kurum, işbirliği girişimi ya da projesi var mı? Var ise lütfen bilgi veriniz. 

 

Araştırmamızı desteklediğiniz için teşekkür ederiz! 

Araştırma amaçları doğrultusunda ek bilgi almak (ihtiyaç durumunda) ya da verileri açıklığa kavuşturmak için kurumunuzla tekrar iletişime geçebiliriz. Eğer bu 
konuda bizimle hemfikirseniz, lütfen araştırmacılarımızın iletişim kurabileceği bir kişinin iletişim bilgilerini giriniz.  
 

İrtibata geçilecek kişi 

Ad 
 

 

Pozisyon 
 

 

Email 
 

 

Telefon 
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