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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.  

 

Profil  

1. Çalıştığınız kuruluşun ya da 
organizasyonun ismi nedir? 

 

2. Hangi ülkede faaliyet gösteriyorsunuz?   

3. Kurumunuz hangi belediye sınırları 
içinde yer almaktadır?  

 

4. Kurumunuz hangi topluluğu ya da 
zümreyi temsil ediyor? 

 

5. Çalışma alanınız nedir?  
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1. Kültürlerarası İletişim 

Bazı sınır bölgelerinde etnik gruplar ve/ya da azınlık toplulukları komşu ülke kurumları ile kültürel konularda işbirliği yapar. Örneğin; ortaklaşa düzenlenen 
konserler ya da diğer kültürel etkinlikler, kültürlerarası komiteler ya da konseyler ya da kültürel değişim programları gibi.  

a. Kurumunuzun komşu ülkedeki ya da anavatanınızdaki bir kuruluşla arasında olan benzer projeler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐    HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise, lütfen 2. sorudan devam ediniz. 

b. Eğer cevabınız EVET ise lütfen daha fazla 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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2. Tıbbi & Sosyal Servisler 

Bazı sınır bölgelerinde, etnik grup ve/ya da azınlık topluluklar sağlık servisleri ve sosyal hizmetler ile ilgili olarak tıbbi ve sosyal yardımları kendi dillerinde ve 
ihtiyaçları doğrultusunda alabilmek için komşu ülkerinin ya da anavatanlarının otoriteleri ya da kurumları ile işbirliği içindedirler. Örneğin; doktorlar ve 
hemşireler için ortak eğitim-meslek kursları, tıp okumak isteyen azınlık topluluğuna mensup kişiler için üniversitelerde özel kontenjanlar ya da hastaneler, 
bakım servisleri ve diğer sosyal servis yardımları için destek.  

a. Kurumunuzun komşu ülkedeki ya da anavatanınızdaki bir kuruluşla arasında olan benzer projeler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐  HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise, lütfen 3. sorudan devam ediniz: 

b. Eğer cevabınız EVET ise lütfen daha fazla 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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3. Eğitim  

Bazı sınır bölgelerindeki etnik gruplar ve azınlık toplulukları eğitim konusunda komşu ülke ya da anavatanlarındaki kuruluşlar ile işbirliği içindedirler. 
Örneğin; öğrenci ve öğretmen değişim programları, okul bakanlığında temsilci, öğretim materyalleri hakkında ortak görüşmeler, üniversitelerde ortak 
çalışma programları ya da azınlık okulları için destek.   

a. Kurumunuzun komşu ülkedeki ya da anavatanınızdaki bir kuruluşla arasında olan benzer eğitim girişimleri hakkında bir bilginiz var mı?  
EVET ☐HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise lütfen 4. sorudan devam ediniz.  

b. Eğer EVET ise lütfen ek bilgi veriniz:  

Aktivite Tür Seviye Girişimi 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. Medya  

Medya hususunda bazı etnik gruplar ve azınlık toplulukları komşu ülke ve anavatanlarındaki kurumlar ile işbirliği girişimi içindedirler. Örneğin; ortak medya 
kuruluşları, haber değiş tokuşları ya da haberciler için ortak eğitim programları gibi.  

a. Kurumunuzun komşu ülkedeki ya da anavatanınızdaki bir kuruluşla arasında olan benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı?  EVET ☐ HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise lütfen 5. sorudan devam ediniz. 

b. Eğer cevabınız EVET ise lütfen ek bilgi veriniz: 

Aktivite Tür Seviye  Girisimi kim 
baslatti?  

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. Ekonomi (Ticaret, Turizm, Istihdam) 

Bazı etnik gruplar ve azınlık toplulukları ticaret, turizm ya da istihdam gibi ekonomik meselelerde komşu ülkerdeki ya da anavatanlarındaki kuruluşlarla 
işbirliği içindedirler. Örneğin; ortak turizm kuruluşları, girişimciler için forumlar, evi ve işyeri sınırın iki farklı tarafında bulunan ve her gün işe gidip dönen 
çalışanlar için bilgi merkezleri ya da girişimciler ve çalışanlar için ortak eğitim merkezleri. 

a. Kurumunuzun komşu ülkedeki ya da anavatanınızdaki bir kuruluşla arasında olan benzer girişimler hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐  HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise lütfen 6. sorudan devam ediniz. 

b. 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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6. Siyasal Katılım 

Bazı etnik gruplar ve azınlık toplulukları sınır ötesi projelerde siyasal karar alma organlarında katılım gösterirler. Bu katılımlara örnek olarak kanuni 
değişiklikler ve siyasi kararlar için konsültasyon süreçleri,  yerel ve ulusal otoritelerle daimi komiteler, komisyonlar ve meclisler.  

a. Topluluğunuzun içinde olduğu benzer mekanizmalar hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐   HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise lütfen 7. sorudan devam ediniz. 

b. 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; 
ortak komite, 
kısa dönem 
proje, iki 
taraflı 
anlaşma 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, yerel 
yönetim, dış 
aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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7. Kurum ve Kuluşlar  

Bazı etnik grupların ve azınlık topluluklarının ikamet edilen ülkedeki kurumlar ile komşu ülkedeki ya da anavatanlarındaki kurum ve kuruşlar arasında 
işbirliğini kolaylaştıran kurumları mevcuttur. Örnek olarak azınlık konularından sorumlu bakan ya da bakanlık, yaptırımsal daimi komiteler ya da azınlık 
konseyleri verilebilir. Bu gibi kurum ve kuruluşlar komşu ülke ya da anavatanları ile işbirliği için de mevcudiyet göstermektedirler.     

a. Topluluğunuzda bulunan benzer kurumlar hakkında bir bilginiz var mı? EVET ☐  HAYIR ☐ 

Eğer HAYIR ise, lütfen 8. sorudan devam ediniz.  

b. 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; 
ortak komite, 
kısa dönem 
proje, iki 
taraflı 
anlaşma 

Örneğin; Kendi 
azınlık 
topluluğunuz, yerel 
yönetim, dış 
aktörler 

Örneğin; bağış, 
kurumsal fon, 
nakit olmayan 
destekler 
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8. Komşu ülkede ya da anavatanınızki kurumlar ile işbirliği içinde olduğunuz başka alanlar mevcut mu? Eğer EVET ise, lütfen proje hakkında daha 
fazla bilgi veriniz.  

9. Kendi etnik grubunuzun/azınlık topluluğunuzun ya da organizasyonunuzun içinde bulunduğu ve özellikle gurur duyduğunuz bir sınır ötesi işbirliği 
girişimi, kurumu ya da projesi var mı? Lütfen açıklayınız.  
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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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