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Proje Bilgi Notu
Proje Geçmişi:
Türkiye göç alan ve göç veren bir ülke olarak göç akımlarında transit ülke konumundadır. İçişleri
Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, göçmen akımlarının saydam politikalar çerçevesinde
ilgili tüm aktörlerin iş birliği ile yönetilebilmesi amacıyla kurulmuştur.
Artan göçmen sayısına uygun bir şekilde hizmetlerin geliştirilebilmesi için, uygulamada olan
yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kendi
aralarında ve kamu kurumları ile iş birliğinin ve iletişiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Göç
alanında faaliyet gösteren STK’ların uygulamada daha etkin rol oynaması; ev sahibi toplumun,
göçmenlerin ve de idari makamların faydasına olacaktır.
“Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi, Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje teknik desteği, International
Consulting Expertise (ICE EEIG) liderliğinde FCG Swedish Development, Eurasia Social Change ve
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) arasında kurulan konsorsiyum ile
yürütülmektedir.
Proje Faydalanıcısı:
Projenin faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve sözleşme makamı ise Hazine
ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı projenin uygulayıcı
Daire Başkanlığıdır ve projenin koordinasyonu Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir.
Proje Genel Amacı:
Bu projenin genel amacı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve AB-Türkiye Geri Kabul
Anlaşması'nın gereklilikleri uyarınca, uluslararası koruma dahil olmak üzere, göç yönetimi alanındaki
idari altyapıların geliştirilmesidir.
Proje Amacı:
Proje, göç ve uluslararası koruma alanında çalışan STK'ların kapasitelerinin ve AB mevkidaşları ve
kamu kurumlarıyla iş birliğinin -karar alma süreçleri dahil olmak üzere- geliştirilmesini
hedeflemektedir.
Projenin hedef grupları göç ve uluslararası koruma alanında faaliyet gösteren STK’lar ile İl Göç İdaresi
Müdürlükleri’dir.

Proje kapsamında hedeflenen sonuçlar:
• Kapasite Geliştirme
o STK'ların, göç alanında politika ve karar almaya katkıda bulunmaları ve bu alandaki
karar ve politikaların uygulanmasında yer almaları konusunda teknik bilgi ve
kapasiteleri geliştirilmiştir.
• Ağ Kurma ve İş Birliğini Kolaylaştırma
o STK'ların etkin ağ oluşturma çalışmaları güçlendirilmiş ve sivil toplum ile kamu
otoriteleri arasında göç konularında diyalog ortamı iyileştirilmiştir.
Proje Uygulama Süreci:
8 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Proje Başlangıç Toplantısı ile resmi olarak açılışı yapılan proje
24 ay sürecektir.
Mevcut durum incelemesini içeren Başlangıç Dönemi çalışmalarından sonra yukarıda belirtilen proje
sonuçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:
1. Göç ve uluslararası koruma alanında araştırma ve savunuculukta aktif olan STK'ların
belirlenmesi ve haritalandırılması.
2. STK’lar için eğitim modüllerinin tasarımı.
3. STK’lara yönelik eğitimlerin verilmesi.
4. Göç konularında Kamu-STK diyaloğuna ilişkin iyi uygulama konferanslarının düzenlenmesi.
5. STK rollerinin ve iş birliği yöntemlerinin belirlenmesi.
6. Protokol modellerinin ve standart çalışma yöntemlerinin belirlenmesi.
7. STK’ların sürdürülebilirliğinin ve bağımsızlığının desteklenmesi için STK fon mekanizmalarının
araştırılması.
8. İletişim ve ağ kurma çalıştaylarının düzenlenmesi.
9. Ulusal düzeyde göç alanındaki STK ağına destek verilmesi ve çalışma ziyaretlerinin
düzenlenmesi.
10. Kapanış Etkinliği.
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