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PROGRAM KÜNYESİ

Sivil Toplum Destek Programı – II

2018 yılında hayata geçirilen Sivil Toplum Destek Programı, ikinci dönem projeleri Avrupa Birliği finansal

desteğiyle 1 Nisan 2019 itibarıyla 31 proje ile başladı. Kısa adı ile CSSP-II Hibe Programı toplam 3.000.000

Avrouk bütçesiyle, STK'ların politika ve karar alma süreçlerine katılımını ve etkinliklerini artırabilmek üzere

gelişme girişimlerini destekleyen bir programdır.Hibe programı daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar için

STK’ların kapasitelerinin artırılması özel hedefiyle politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik

katılım yoluyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi genel hedefine hizmet etmektedir.

Bu kapsamda projeler;

-STK’ların idari ve finansal sürdürülebilirliğini artırmak;

-STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak;

-Aktif yurttaşlığı ve/veya STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını

teşvik etmek;

-STK’ların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmek gibi öncelik alanlarına yönelik uygulamaların

gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.

Sivil Toplum Destek Programı II'nin teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olup, Merkezi

Finans ve İhale Birimi Programın sözleşme makamıdır.



PROJE KÜNYESİ

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Sivil Toplum Destek II Programından “Antakya Medeniyetler

Korosu’nun Kapasite Gelişimi” projesiyle destek almaktadır.

Projenin genel amacı, idari, iletişim, fon yaratma, savunuculuk ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerini

artırarak derneğimizin  konumunu güçlendirmek, itibarını artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir

toplum olmaktır.

Derneğimiz kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyalog konusunda çok önemli deneyimlere sahip ve ulusal ve

uluslararası düzeylerde kültürel konularda sesini duyurmayı hedeflemektedir.

Özel hedefler;

-Hatay ve İstanbul'da yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde Sürdürülebilir STK-STK Diyalogları oluşturulması.

-Derneğimizin Türkiye'de itibarının arttırılması

-Ankara'da ulusal düzeyde STK-Kamusal Diyalog oluşturulması

Projenin beklenen sonuçları;

Derneğimizin kapasitesinin iyileştirilmesi,

Derneğimizin itibarının ve etkinliğinin Türkiye genelinde arttırılması

Hatay, İstanbul ve Ankara'da STK-STK Diyalogları ve STK-Kamu arasında Diyalog kurulması



TEŞEKKÜRLER

AB tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem projesi olan “Antakya
Medeniyetler Korosu’nun Kapasite Gelişimi” projesinin sözleşmesinin imzalandığı günden itibaren,

Projemizin verimli şekilde işleyişinde her türlü konuda bizden desteğini esirgemeyen;

- T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Yetkilileri'ne

- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Yetkilileri'ne

- Sivil Toplum Sektörü Programı Yetkilileri'ne

Projemizin faaliyetlerine katılarak desteklerini esirgemeyen 

- Hatay Valiliği'ne

- Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne

- Sivil Toplum Kuruluşları'na

- Kamu Kurumları'na

- Akademisyenler'e

- Basın Mensupları'na

- Dernek Üyelerimiz'e 

- Eğitmenlerimiz'e

 Teşekkürü bir borç biliriz.

 Hayat Paylaşınca Güzel...

Antakya Medeniyetler Korosu



ÖNSÖZ

    Antakya Medeniyetler Korosu Derneği, turizm haftasında Antakya’nın somut olmayan değerlerini tüm

dünyaya tanıtmak ve bir arada yaşama kültürünü insanlara göstermek için, tamamen gönüllülük esasına

dayanarak büyük fedakârlıklarıyla kurulmuştur. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana gün geçtikçe kentin ve

ülkenin önem arz eden varlık sebebi olarak benimsemiştir.

    On seneyi aşan bu hizmet hayatı süresince üyelerine ve Hatay iline daha etkin hizmet etmek için eldeki

sınırlı imkânlar çerçevesinde faaliyetler yapılmış, kurumsal gelişimde kısıtlı olsa da süreklilik sağlamaya

çalışmıştır.

     Sürekli gelişim ve hizmet kalitesi en büyük şiarımızdır. İşte bu şiarla hareket eden yönetimimiz, üyelerimize

daha etkin hizmet vermek, Hatay ilinin sosyal ve kültürel kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak

amaçlarından hareketle projenin başladığı günü atılım ve değişim günü olarak kabul etmiştir.

    “Medeniyetler Şehri Hatay” vizyonunun ifade ettiği bu dönem, derneğimiz faaliyetlerinin çağdaş bir planlama

yöntemiyle belirlendiği ve modern bir yönetim yapısının temellerinin atıldığı bir dönem olmuştur.

    Bu çerçevede, AB tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek 2. Döneminden almış olduğumuz hibe

sayesinde derneğimiz kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. 
 Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan bu proje kapsamında stratejik planımızda

öngördüğümüz vizyon ve amaçlara ulaşarak derneğimiz, üyelerine ve ilimize çok daha nitelikli bir hizmet

sistemi oluşturmuştur.

    Projenin başarıyla yürütülerek tamamlanmasında emeği geçen, başta Sevgili Koordinatörümüz Özlem

CİHNİOĞLU olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkür ederim.

                                                                                                                                       Yılmaz ÖZFIRAT

                                                                                                                                         Dernek Başkanı



PROJENİN AMACI
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların
kapasitelerinin arttırılarak daha iyi bir sivil
diyalog, katılım ve itibar oluşturulmasına; bu
yolla demokratik yapı ve süreçlerin, temel
hakların ve hukukun üstünlüğünün
güçlendirilmesine katkı sunmak; kurulacak
STK Ağı ile savunuculuk kapasitelerini
arttırmaktır.

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK
HAYATA GÜLÜMSE DERNEĞİ

PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
 
Vatandaşlar ve devlet arasında bir köprü olan sivil toplumun ne
kadar etkin olduğu, demokrasilerin meşruiyetinin ana
göstergelerinden biridir. Başka bir deyişle, Türkiye’de devlet dışı
aktörlerin devlet düzeyindeki bu faaliyetleri ne yazık ki istenen
seviyenin çok altındadır. Bu sorundan yola çıkılarak hazırlanan
projenin 2 temel hedefi bulunmaktadır:
- Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların yönetim ve
planlama kapasitelerinin arttırılarak idari ve finansal
sürdürülebilirliğinin sağlanması, şeffaflığının ve hesap
verebilirliğinin arttırılması,
- Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’ların iletişim ve
savunuculuk becerilerinin arttırılarak STK – yurttaş, STK – STK
ve STK – karar verici ilişkisinin güçlendirilmesi.
 
Bu hedeflere ulaşmak için proje kapsamında yapılan eğitim
faaliyetleri ile 50 STK’nın stratejik planları hazırlanmış ve bu
STK’ların yıllık izleme raporları internette kamuya açılarak,
şeffaflık ve hesap verebilirlikleri
güçlendirilmiştir(www.dahaseffafdahaguclu.net).Ayrıca,dernekle
rin iletişim ve savunuculuk becerilerinin artırılması için GAP
Yerel STK Ağı kurulmuş; bir sekreterya oluşturulmuş ve
Koalisyon Strateji ve Eylem Planı hazırlanmıştır.  Ayrıca projede
çevrimiçi olarak yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Korona
Dayanışma Günleri etkinlikleri kapsamında   6 tematik toplantı ve
2 Forum ile STK, kamu, özel sektör ve siyasi aktörler bir araya
gelerek birbirini tanıma olanağı bulmuş; yapılan eğitimlerle
STK’ların, fon bulma, sürdürülebilirlik,   salgın dönemlerinde 
hedef gruba ulaşma, pandeminin etkilerini en aza indirgeme gibi
konularda kapasitelerinin artırılmasına destek olunmuştur.

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI II  KAPSAMINDA EN İYİ
PROJE ÖRNEKLERİ



PROJENİN AMACI
 
Projenin amacı, Türkiye’deki Suriyeli
mültecilerle/mülteciler için çalışan STK’ların
insan kaynağı kapasitesi ile iletişim ve
savunuculuk becerilerini güçlendirmektir.
Proje özellikle, STK’lar bünyesindeki
personelin ve gönüllülerin ihtiyaçlarının
belirlenmesini, mültecilerle çalışan STK’lara
yönelik bir araç geliştirilmesini, personelin
ve gönüllülerin güçlendirilmesini, iletişim-
savunuculuk fırsatları yaratılmasını,
STK’ların gönüllü insan kaynağının
geliştirilmesini ve sosyal düzeyde
farkındalığın arttırmasını hedeflemektedir.

B�rl�kte Daha Güçlü
BİREY VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA İZ DERNEĞİ

PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
 
Suriye’deki iç savaş ve kargaşa, çok sayıda Suriyelinin
yerindenedilmesine ve Türkiye de dahil olmak üzere komşu
ülkelere kaçmasına neden olmuştur. Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye’de mevcut durumda
3.506.532 Suriyeli mülteci bulunmaktadır (mültecileri kabul eden
diğer ülkelere kıyasla yüksek bir rakam) ve 545.000 Suriyeli
mülteci ile İstanbul en yüksek orana sahiptir. Mültecilerin
çoğunluğunu genç nüfus oluşturmakta ve 3’te 1’inden fazlasını
çocuklar teşkil etmektedir. Eğitimden sağlığa, dil engelinden
ayrımcılığa kadar çeşitli ve çok sayıda sorunları ve ihtiyaçları
bulunmaktadır.
Bu bağlamda, projenin temel çıktılarıyla, ihtiyaç analizi, bir
kılavuz, bir eğitim programı, eğitimler, grup terapileri, web
seminerleri aracılığıyla ve ağ oluşturma toplantıları,
savunuculuk çalıştayı ve gönüllülerin işe alımına yönelik de
kullanılabilecek bir internet sitesi gibi iletişim ve savunuculuk
fırsatları yoluyla STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi
hedeflenecektir. 
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır: 
•STK’lar bünyesindeki personelin ve gönüllülerin ihtiyaçlarına
yönelik bir araştırmanın yürütülmesi 
•STK’lara yönelik Mültecilerle Çalışma Kılavuzunun
hazırlanması 
• STK’lara yönelik bir Eğitim Programının geliştirilmesi 
• 8 grup terapi programının gerçekleştirilmesi 
•5 web seminerinin düzenlenmesi, bir internet sitesinin
kurulması ve 6 ağ oluşturma etkinliğinin yürütülmesi
 • Bir savunuculuk toplantısının gerçekleştirilmesi 
• İnternet sitesinde online gönüllülük aracının geliştirilmesi 
•  Sosyal medya faaliyetleri, basın toplantısının düzenlenmesi

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI II  KAPSAMINDA EN İYİ
PROJE ÖRNEKLERİ



PROJENİN AMACI
 
 
Proje, Denizli’deki STK’lar arasındaki iletişimi 
arttırılmasını; STK’ların kurumsal
kapasitelerinin ve hak temelli çalışmalarının
geliştirilmesini,  kadınların kendilerini ifade
etme yöntemlerinin güçlendirilerek sosyal
yaşama daha etkin katılımlarının
sağlanmasını ve aynı zamanda STK’larda
yalnızca faydalanıcı olarak kalmayıp üye
olarak çalışmalarını
amaçlamaktadır.

Yaşamdan B�r Sahne
GİRİŞİMCİ KADINLARIN DESTEKLENMESİ DERNEĞİ

PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
 
Sosyal Demokrasinin genele yayılması ve güçlendirilmesi,
STK’ların demokratikleşmesiyle ve bu alanda çaba
göstermesiyle doğrudan ilişkilidir.
STK’lar, sürdürülebilir mali kaynakların eksikliği,
savunuculuğun ve kurumsal hareket kabiliyetinin yetersizliği,
katılımın yeterli düzeyde olmaması gibi sorunlarla karşı
karşıyadır. Bu sorunun çözümüne katkı sunmak için  Denizli’de,
STK’lar arası işbirliğiyle kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
ve demokratik katılım yoluyla aktif karar alma süreçlerine
katılımın sağlanması için bir dizi eğitim faaliyeti
gerçekleştirilmiştir. Kurumsal kapasitenin artmasında asgari
gereksinimler olan hak kavramı algısı, savunuculuk-lobicilik,
toplumsal cinsiyet algısı, STK mevzuatı, iletişim, stratejik plan
hazırlama, yönetişim eğitimlerine STK üyeleri ve gönüllüler
katılmıştır. Kalıp yargı- ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ile
kadının insan hakları eğitimlerine ise hedef grup olarak
belirlenen kadınlar ve dernek üyeleri birlikte katılmıştır. Bu
eğitimlere ek olarak  duygu odaklı sanat çalışmaları da
yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan eğitimler, ortak akıl
toplantıları, Kamu-STK ziyaretleri ile STK’ların kurumsal
kapasiteleri desteklenirken, STK’ların bir araya gelerek
birbirlerini tanımalarını, ortak sorunlarını konuşmalarını ve iş
birliği geliştirmeleri de sağlanmıştır. Ayrıca STK’ların görünür ve
tanınabilir olma çabasının yanı sıra hak kavramı  ile haklar ve
sorumluluklara toplumun dikkatini çekme çabası sosyal
medyayı  etkili kullanabilme ve yazılı içerik üretme eğitimleri ile
de güçlendirilmiştir. Proje sonunda 50 STK’dan 275 kişiye
ulaşılmış; 75 kadının duygu odaklı sanat çalışmalarından
faydalanması sağlanmıştır. Proje de hazırlanan sosyal etki
analizi raporu ile GİKAD’ın  faaliyetlerini ölçme, izleme ve
değerlendirme mekanizması kurması sağlanmıştır.

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI II  KAPSAMINDA EN İYİ
PROJE ÖRNEKLERİ



Yaşamdan B�r Sahne
GİRİŞİMCİ KADINLARIN DESTEKLENMESİ DERNEĞİ

Yaşam Sahnesi ‘nde kurumsal kapasitemizi gel iş t i rmek, akt i f  vatandaş l ığ ı  desteklemek ve demokratik karar
alma mekanizmalarında yerimizi almak için bir dizi  eğ i t im düzenledik.
STK Mevzuatı,  Stratej ik Planlama, Takımdaş l ık, Savunuculuk ve  Lobici l ik, Yönetiş im, İ let iş im, Kalıp yargı –
Ayrımcıl ık, Toplumsal cinsiyet Eş i t l iğ i  -Kadının İnsan Hakları,  Sosyal Medya Etki l i  Kul lanma, Yazarlık- Yazıl ı
İçerik Üretme.
Bu eğ i t imlerde yalnızca öğrenmedik aynı zamanda çok eğ lendik, yeni dostluklar gel iş t i rdik. Bazen salonlara
sığmadık. Online Eğ i t imlerimizde Türkiye’nin başka i l ler inden dostlarımız-paydaş larımız oldu.
Duygu Odaklı Sanat çalışmalarında ağ layarak- gülerek ama en çok paylaşarak, birbir imize dokunduk.
Yaratıcı düşünmeyi başka türlü bakmayı anladık. Yeni gönüllülerimizle yeni üyelere koş tuk.
Ortak Akıl  Toplantı ları i le sorunlarımızı çözümlerimizi tartış t ık. Yeni ortaklıklarla yeni çözümlere yol aldık.
Afiş ler,  broşürler, Tv programları ve sosyal medya i le farkındalıklar üzerinde çalış t ık. 
STK’ları ve Kamu Kurumlarını ziyaret ederek işbir l ikleri  oluş turduk. Yaşam Sahnesi ’nde rol alan 50 kurum ve
kuruluşa bir anı -STK Ağacı bıraktık.
Her proje bir bir şey  öğret ir .  Biz  YAŞAM SAHNESİ  ’  nde perdenin hiç kapanmayacağ ını öğrendik.



PROJENİN AMACI
 
Proje, Midyat’taki STK’ların kurumsal
kapasitesini arttırmayı, Kamu - Özel sektör -
STK işbirliğini güçlendirmeyi, STK’ların
dezavantajlı grupların sorunları konusunda
birlikte hareket ederek çözümler üretmeye
yönelik kabiliyetleri ile yerelde karar alma
süreçlerine aktif katılımlarını sağlamayı
 amaçlamaktadır.

STK’lar Aktıḟ Olsun
MİDYAT KADINLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
 
Mardin ili Midyat ilçesinde faaliyet gösteren STK’ların yarısından
çoğu 5 yıllık veya daha yeni bir geçmişe sahiptir; mali
kapasiteleri ve üye sayıları düşüktür. STK üyeleri, gönüllülüğün
ne olduğu ve STK’ların nasıl çalıştığı konusunda yeterli düzeyde
bilgi ve beceri sahibi değildir. Proje kapsamında yapılan eğitim
faaliyetleri, saha araştırmaları, ortak akıl toplantıları ile STK’ların
kapasitelerinin arttırılmasına, yerelde karar verme süreçlerine
katılmalarına ve aralarındaki işbirliklerinin güçlenmesine katkı
sağlanmıştır. Proje, yerel düzeyde önemli sorunlar ve hak
ihlalleri yaşanan iki tematik alanda, kadınlar ve engelliler
konusunda hazırlanan saha araştırması raporu ve farkındalık
çalışmaları ile STK’ların bu konudaki kapasitelerini geliştirmeye
çalışmıştır.
Proje kapsamında yapılan iletişim ve sosyal medya kullanımı,
dernekler mevzuatı, kadın hakları, engelli hakları gibi eğitimlere
farklı STK’lardan, üyeler, gönüllüler ve muhtarlar olmak üzere
toplam 224 kişi katılmıştır.  Yine proje kapsamında 25 STK’nın
katılımı ile kurulan Midyat STK Platformu, yapılan toplantılar ve
etkinliklerle yerelde
STK’ların karar alma süreçlerine katılmasına destek olmuştur.
Proje sırasında Midyat’ın tek uzman jinekoloğunun başka bir
yere atanması bu platform üyelerinin gösterdiği dayanışma ve
işbirliği  çalışmaları sayesinde engellenmiştir. Ayrıca projede
farkındalık faaliyetleri kapsamında Midyat’ta Engelliler ve
Kadınların Sorunlarına İlişkin Saha Raporları basılarak
paydaşlara dağıtılmış; kadınlar ve engellilerle ilgili olarak
hazırlanan kısa filmler sosyal medyada paylaşılmış; projenin
görünürlüğün arttırmaya yönelik olarak yapılan uçurtma
festivaline yüzlerce çocuk ve ebeveynleri  katılmıştır.

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI II  KAPSAMINDA EN İYİ
PROJE ÖRNEKLERİ



Mardin’ in Midyat i lçesindeki yaklaş ık 400 STK temsilcisine STK’ların kurumsal

kapasitelerini gel iş t i rme, yönetimsel, mali  ve eğ i tsel açıdan gel iş imlerini sağ lamak,

sürdürülebi l i r  yapılar oluş turmalarını ve bir l ikte hareket etmelerini sağ lamak amacıyla

çeş i t l i  eğ i t imler veri ldi .  

Örneğ in; veri len eğ i t imlerin i lk i  olan Proje Hazır lama Eğ i t iminde STK temsilci ler inden

oluşan iki  ayrı gruba beşer günlük eğ i t im veri ldi .  Proje çevrim yönetimi ve mantıksal

çerçeve yaklaş ımı konusunda veri len eğ i t im sonucunda bazı STK’lar kendi projelerini

hazır ladılar. Kal i tel i  Uzmanlar tarafından veri len diğer eğ i t imlerde de eğ i t imlerin genel

manada güzel geçtiğ i ,  amacına ulaş t ığ ı  ve proje hakkında genel bir farkındalık yarattığ ı

gözlemlenmiş t i r .  

STK’lar Aktıḟ Olsun
MİDYAT KADINLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Projemizin uygulanmasıyla bir l ikte dernek yönetiminden destek alarak çok sayıda yeni

dernek kuruldu, eğ i t imlerimize katı lan derneklerden bu çoğu projeler hazır ladı, Midyat

yerel inde  tüm STK'ların katı l ımıyla bir daimi STK  platformu kuruldu.Hatta bizim

yaptığ ımız gibi STK WhatsApp grubu kuruldu. Midyat ' la i lgi l i  karar alma heyetine STK

temsilci ler ini de kattı lar ve Midyat '  ta STK'lar önemsenmeye baş landı.



PROJENİN AMACI
 
Projenin amacı, STK’ların savunuculuk
becerilerini geliştirmek, STK’ların karar alma
süreçlerine katılımını artırmak ve STK’ların
hesap verebilirliğini güçlendirmektir. Proje
özellikle, STK’ların araştırma ve sorun
değerlendirme becerilerini geliştirmeyi,
STK’ları proje geliştirirken ve savunuculuk
kampanyası yürütürken araştırmalardan nasıl
yararlanacakları konusunda yönlendirmeyi,
STK’lara etki değerlendirme tekniklerini
tanıtmayı ve politika belirleme süreçlerinde
söz sahibi olmak isteyen STK’lara yol
göstermeyi amaçlamaktadır.

Türk�ye’dek� Gençl�k STK’larının Savunuculuk Kapas�teler�n�n Arttırılması: STK’ları Araştırma
Yoluyla Desteklemek

KALKINMA ANALİTİĞİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ

PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
 
Bu proje, “ne eğitime ne istihdama dahil olan” (NEET) gençlerin
durumu hakkında temel durum araştırması sunmayı, Türkiye’de
bu sorunu ele alan STK modellerine dikkat çekmeyi ve genç
istihdamı konusunda çalışan STK’ların kapasitesini
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu gruba giren gençler, artık
örgün eğitime kayıtlı olmayan veya ücretli bir işte çalışmayan
gençlerdir. Bu durum Türkiye’de ciddi bir sorun olduğu için bu
proje ile araştırma ve gençlik STK’larının katkılarıyla politika
tartışmalarına destek verilmesi hedeflenmiştir.
Proje çıktıları aracılığıyla, STK’ların savunuculuk becerilerinin
geliştirilmesi; STK’ların karar alma süreçlerine katılımlarının
artırılması;
STK’ların hesap verebilirliğinin artırılması; STK’ların araştırma
ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi; STK’ların proje ve
savunuculuk kampanyaları hazırlarken nasıl araştırma
yapacakları konusunda yönlendirilmesi;
STK’lara etki değerlendirme tekniklerinin sunulması; STK’ların
kendi modellerini politika belirleyicilere sunma sürecinde onlara
destek olunması hedeflenmiştir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanmıştır:
 •  Temel durumun araştırılmasına yönelik çalışma (kapsamlı bir
literatür taraması, mevcut verilerin analiz edilmesi, iyi örnekler
için vaka çalışmaları,politika tavsiyeleri), 
•   Gençlik STK’larının kapasitelerinin geliştirilmesi, 
• STK’lara yönelik bir el kitabının hazırlanması (projeler
tasarlanırken araştırmalardan nasıl yararlanılacağı ve gençlerin
güçlendirilmesine yönelik projelerin nasıl değerlendirileceği
konusunda),
• Boğaziçi Üniversitesi’nde politika çalıştayları ve diğer
görünürlük faaliyetleri.

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI II  KAPSAMINDA EN İYİ
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• Gençl ik STK’ları üzerine vaka çalışmaları içeren nitel araş t ırma raporu: Bu çalışma i le gençleri  güçlendiren ve aktive
eden gençl ik STK’ları bel ir lenip onların çalışma modelleri  iyi  örnekler olarak ön plana çıkarı lmış  ve sunulmuş tur. Bu
kapsamda 4 gençl ik STK’sı seçi lmiş  ve onlarla odak grup çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerden oluşan bir nitel
araş t ırma çalışması yürütülerek çalışma modelleri  ve yöntemleri  tespit  edi l ip raporlanmış t ır .  Bu STK’lar, Young Guru
Academy (YGA), Toplum Gönüllüleri  Vakfı (TOG), Toy Gençl ik Derneğ i  ve Kızlar Atakta’dır.
• Kalkınma projelerinde kul lanılan uygulamalı nicel ve nitel araş t ırma yöntemleri  üzerine metodoloj i  el  ki tabı: Gençl iğ in
karş ı laş t ıkları sorunların tespit i  ve çözümüne i l işkin araş t ırma projeleri  ve gençl ik programları gel iş t i ren kurum ve
kuruluş lara yönelik olarak bu el ki tabı hazır lanmış t ır .  El ki tabı, projelerin ve programların daha etki l i  bir biçimde
tasarlanabilmesi, yürütülebi lmesi ve çıktı larının değerlendir i lebi lmesi amacıyla nitel ve nicel araş t ırma yöntemlerine
i l işkin temel tartışmaları içermektedir.
• Gençl ik STK’larını hedefleyen 5 günlük kapasite gel iş t i rme eğ i t imi: 17-21 Şubat 2020 tarihinde 19 farklı  STK’nın katı l ımı
i le (ve 36 STK çalışanı) 5 günlük bir eğ i t im düzenlenmiş t i r .  Alanlarında uzman akademisyen ve özel sektörden
yönetici ler in de eğ i tmenler arasında olduğu bu eğ i t im “Nicel ve Nitel Araş t ırma Dizaynı”, “Etki Analizine Gir iş”,  “Veri
Görsel leş t i rme” gibi çeş i t l i  baş l ık ları içermiş t i r .   Eğ i t im sonrası yapılan değerlendirme anketine katı lan katı l ımcıların
%90’ı bu eğ i t im sayesinde yeni beceri ve bi lgi ler edindiklerini,  %80’i  ise eğ i t imi bir başkasına tavsiye edeceklerini
bel ir tmiş lerdir.  

Proje kapsamında iki  araş t ırma çalışması yapılmış ,  gençl ik STK’ları çalışanlarına yönelik bir metodoloj i  el  ki tabı
hazır lanmış  ve 5 günlük bir eğ i t im veri lmiş t i r :
•  Türkiye’de ne çalışan ne de okuyan gençlerin durumu üzerine nicel araş t ırma raporu: Bu araş t ırma raporu i le Türkiye’de
çalışmayan ve okumayan gençlerin prof i l i  detaylı  bir şeki lde çıkarı lmış  ve i laveten çalışmama ve okumama durumu i le
sosyal katı l ım ve gönüllülük faal iyet lerine katı l ım arasındaki i l işki de incelenmiş t i r .  Bu çalışmada TÜİK tarafından toplanan
ve Türkiye temsil i  olan mikroveri setleri  Gelir  ve Yaşam Koşulları Anketi  2017, Hanehalkı İşgücü Anketi  2017 ve Zaman
Kullanım Anketi  2015 kul lanılmış t ır .  Araş t ırma sonuçları arasında 2018 yı l ı  i t ibariyle 15-29 yaş  arası gençlerin önemli bir
kısmının (%27.6) ne çalış ıp ne okuduğu, bu gençlerin çoğunluğunun ise kadın olduğu (%74.3), bu genç kadınların ve
erkeklerin zaman kul lanım pratiklerinin birbir inden oldukça farklı  olduğu (kadınların aslında evde ev iş ler i  i le meşgul
olarak çalışmakta olduğu) ve bu gençlerin sosyal katı l ımının diğer (çalışan ve/veya okuyan) gençlerden daha da düşük
olduğu görülmüş tür.

Türk�ye’dek� Gençl�k STK’larının Savunuculuk Kapas�teler�n�n Arttırılması: STK’ları Araştırma
Yoluyla Desteklemek
KALKINMA ANALİTİĞİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ



PROJENİN AMACI
 
Projenin amacı, Erzurum ve Türkiye’deki STK’ların
üyeleri ve bileşenleri/departmanları ve de kamu
sektörü, özel sektör ve akademisyenler arasındaki
koordinasyon ve işbirliğini artırarak STK’ların
saygınlık yönetimi kapasitesini güçlendirmektir.
Proje özellikle, Türkiye’de organik tarım alanında
faaliyet gösteren STK’ların kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik bir platform
oluşturulmasını; derneklerin idari ve mali
kapasitesinin gelişiminin sürdürülmesine yönelik
stratejik plan, izleme ve değerlendirme planı ve
iletişim planı hazırlama kapasitelerini
güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türk�ye’de Türk S�v�l Toplum Örgütler�n�n Yönet�m Kapas�tes�n�n Saygınlığının
Artırılması

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ÜRETİCİLER VE BESİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
 
Türkiye’de organik tarım, tüketicilerin farkındalık sahibi olmaması,
çiftçilerin organik tarım yapıp satma konusundaki kapasite ve
becerilerinin düşük olması nedeniyle güçlüklerle karşı karşıyadır.
Organik tarım sürecini izlemeye yönelik bir sistem henüz hayata
geçirilmemiştir. Dünyada sertifikalı organik ve sertifikasız organik
üretim (IFOAM) bulunmaktadır. Fakat, bu hususta tüketici
farkındalığı düşüktür. Proje, organik platform aracılığıyla buna
odaklanacaktır. Bu doğrultuda,birliklerin idari becerilerinin ve
iletişim becerilerinin artırılması,bu projenin beklenen sonuçlarıdır.
Veri tabanları ve planların oluşturulması,personelin ve platform
üyelerinin veri yönetimi konusunda eğitim alması ve kurumsal
yapının kurulması beklenen sonuçlar arasında yer almaktadır.
İlgili taraflar arasında toplantı ve eğitimler yoluyla bağlantılar
oluşturulması, üyelerin verileri üzerine raporlar ve mevcut durum
raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Birlik üyeleri bir araya
gelerek, birliğin kapasitesini geliştirme ve birlikler arasındaki
bağlantıları, organik tarımı, mevcut ve ihtiyaç duyulan fırsatları
tartışacaktır. İyi uygulamalar ve politika ile ilgili deneyimler
paylaşılarak karar alma süreci desteklenecektir.
Sonuç olarak, katılımcıların teknik ve mevzuat bilgisi artırılacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır: 
•   Birliğin tüm idari eylemlerinin takip edildiği bir veri tabanının
oluşturulması
• Kurumsal stratejik uygulamaların değerlendirilmesi 
• Veri tabanlarının altyapısının kurulması 
• Birliğin iletişim araçlarının kapasite ve kalitesinin geliştirilmesi 
• Birliğin yönetim kadrosu, personeli ve seçilen üyelerinin eğitim
alması 
•Performans yönetim sistemlerinin oluşturulması ve üyeler ile
personelin kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumsal
altyapının kurulması
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TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

PROJE ORTAĞ I :  ULUSLARARASI ORGANİK TARIM HAREKETLERİ  FEDERASYONU              (  IFOAM)
PROJEYE İŞTİRAKÇİ  DERNEKLER EĞİTİM VE DENEYİM OLARAK KATKI YAPAN İŞTİRAKÇİLER
(MARMARA ÜNİVERSİTESİ  AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ   (ETO
DİĞER İŞTİRAKÇİ  DERNEKLER, BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ,  ÇUKUROVA ORGANİK TARIM DERNEĞİ ,
EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ  ADANA ŞUBESİ ,  KONYA ORGANİK TARIM DERNEĞİ ,  MANİSA ÇÖLYAK ORGANİK
BESLENME DERNEĞİ ,  KAPADOKYA ORGANİK TARIM ÜRETİCİLERİ  BİRLİĞİ  DERNEĞİ( KAPTAR), AKÇAKOCA ORGANİK GÜVENİLİR
GIDA DERNEĞİ ,  KOCAELİ  EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ( KEYAD), ERZURUM GİRİŞİMCİ  KADINLAR DERNEĞİ(ERKADIN), EĞİTİM VE
MESLEK EDİNDİRME DERNEĞİ ,  AÇIK ALAN DERNEĞİ ,  ERZURUM ORGANİK GÜVENİLİR GIDA ÜRETİCİLERİ  DERNEĞ i

YAPILAN FAALİYETLER
-AÇILIŞ  TOPLANTISI: 27.09.2019 Tarihinde yapıldı proje tanıtı ldı
-İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI:23-29 Eylül 2019 ERZURUM 
Öz değerlendirme anketi  yapıldı ve anket sonuçları değerlendir i ldi .  Katı l ımcı dernekler dernek kapasitelerini değerlendirdi ler.  ETO ve
IFOAM örnek teşki l  eden sunumlar yapıldı
-STRATEJİ  PLANLAMA ÇALIŞTAYI: 21-25 Ekim 2019 ERZURUM
Dernek stratej i  planı nedir gerekl i l iğ i  ve hazır lanması konusunda eğ i t im veri ldi .
Dernekler stratej i  planlarını hazır ladı.
-İLETİŞİM PLANLAMA ÇALIŞTAYI: 08-22 Kasım 2019 İSTANBUL
İ let i l iş im planlama eğ i t imi veri ldi  dernekler i let iş im planlarını hazır ladı.
-ERZURUM TANITIM TOPLANTISI 13 Ocak 2020
Proje faal iyet lerinden 8 i lde tanıtım toplantı ları faal iyet i  kapsamında Erzurum’daki projeye iş t i rakçi dernekler Erzurum Giriş imci Kadınlar
Derneğ i ,  Eğ i t im ve Meslek Edindirme Derneğ i ,  Erzurum Organik Güvenil i r  Gıda Derneğ i ’nin katı l ımları i le proje tanıtımı ve derneklerin
her bir inin tanıtımı yapıldı kamu özel sektör temsilci ler i ,  Sivi l  Toplum Kuruluş ları  dernek üyelerinin katı l ımıyla gerçekleş t i .  Diğer 7 i lde
yapılacak derneklerin tanıtım toplantı ları salgın dolayısıyla ertelendi.
-ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ  08-13 MART 2020 ALMANYA BONN,FRANKFURT, KÖLLN
Bonn, Frankfurt,  Köl ln şehir lerin de proje ortağ ı  IFOAM katı l ımcı derneklerin çalışmaları hakkında sunumlar yaptı derneklerin faal iyet
gösterdiğ i  organik tarım faal iyet leri  yapan dernek üyelerinin üret im ve pazarlama mekânları ziyaret edi ldi.  Örnek  dernek faal iyet leri  ve
başarı hikaye leri  yerinde izlendi.

Ulusal 12 dernek ve Almanya katı l ımcı 10 dernek için sivi l toplumprojem.com web adresinde platform oluş turuldu. Platformda dernekler
stratej i  planlarını i let iş im planlarına yer veri ldi .  Dernekler platformda planları i le i lgi l i  değ iş im ve gel işmeleri  izleyebilecekler.

Türk�ye’de Türk S�v�l Toplum Örgütler�n�n Yönet�m Kapas�tes�n�n Saygınlığının Artırılması
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ÜRETİCİLER VE BESİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, Antakya Medeniyetler Korosu
Derneği’nin (AMKD) idari, iletişim, fon bulma ve
savunuculuk kapasitelerini geliştirip mali
sürdürülebilirliğini sağlamak yoluyla konumunu
güçlendirmek, saygınlığını artırmak ve ulusal ve
uluslararası düzeyde güçlü bir STK olmasını
sağlamaktır. Proje özellikle, AMKD’nin
saygınlığını artırmak üzere yerel, bölgesel ve
ulusal düzeylerde sürdürülebilir STK-STK
diyaloglarının oluşturulmasını ve ulusal düzeyde
STK-Kamu diyaloğunun kurulmasını
amaçlamaktadır.

Antakya Meden�yetler Korosu Derneğ�’n�n Kapas�tes�n�n Gel�şt�r�lmes�
ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU DERNEĞİ

                        PROJENİN ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

STK’ların en büyük rolü, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat
çekerek ve ulusal düzeyde politika belirleme ve karar alma
süreçlerine katılarak yönetimin demokratikleşmesi konusunda çaba
göstermektir. Demokratikleşme sürecine katılım kapasitelerinin
artırılması, STK’larla Kamu arasındaki ve STK’ların kendi
aralarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için Türkiye’deki STK’lara
destek verilmelidir. Türkiye’deki STK’ların karşı karşıya olduğu
diğer bir sorun da finansal sürdürülebilirlik ve fon bulma
kapasitesinin eksikliğidir. Mevcut STK’lar, savunuculuk
kampanyaları ve lobi faaliyetleri uygulanması konusunda yeterli
kapasiteye sahip değildir. Bu nedenle, vizyonlarını ifade
edememektedirler. STK’lar için belirtilen sorunlar, AMKD’nin de
karşılaştığı sorunlardır. AMKD, 400’den fazla konser vermiş ve
ulusal düzeyde ün kazanmış olsa da halen idari, iletişim ve
savunuculuk becerilerini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Bu projede,
şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendirerek AMKD’nin
saygınlığını arttırmak amacıyla kapasite geliştirme faaliyetleri
yürütülmesi ve uzun vadeli kurumsal planlar ve stratejik planlar
hazırlanması hedeflenmektedir. Projede ayrıca kültürel çeşitlilik,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel uygulamalara dahil edilmesi ve
eşit fırsatların önemi ve gerekliliği, bunların toplum üzerindeki
etkisi de ele alınacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi
amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve AMKD’nin plan
ve politikalarının hazırlanması
• AMKD’nin iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi ve etkinliğinin
artırılması
• Sürdürülebilir STK-STK Diyalogları ve STK-Kamu Diyalogları
oluşturulması 
• AMKD için bir vizyon belirlenmesi
• Hatay’da bir arama konferansının düzenlenmesi
• İyi uygulama kılavuzlarının yayınlanması ve dağıtılması



   ANTAKYA 
MEDENİYETLER KOROSU

K A P A S İ T E  GE L İ Ş İM İ  P R O J E S İ

Proje Faaliyetleri
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   Bu toplantıda derneğimizin vizyon ve misyonunu,

proje amaç ,faaliyetleri, hedeflenen ağ kapasitesi ile

birlikte atılacak adımlar paydaşlara ve kamuoyuna

tanıtılmıştır. Proje ile, Kamu- STK Diyalogu oluşturma,

STK'lar arası diyalog oluşturma ve Medeniyetler

Korosu'nın  ulusal ve uludlararası platformda

tanınırlığını arttırmak amaçlanmaktadır.

 27 Nisan'da AB tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı 2. Dönem Hibe Projesi olan

"Antakya Medeniyetler Korosu Kapasite Gelişimi" projesinin "Açılış ve Basın Toplantısı"Hatay İl Kültür

Merkezinde; Kamu Kurum yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve basın mensuplarından yaklaşık 250 kişinin

katılımıyla gerçekleşmiştir.

Faaliyetimiz gerek yerel basın

gerek ulusal basında adını

duyurmuştur.

Ayrıca katılım gösteren yerel

STK'lar için fon bulma ve

finansal sürdürülebilirlik

anlamında yeni fırsatların

farkındalığı sağlanmıştır.

AÇILIŞ VE BASIN KONFERANSI



3 ay sonra, 2 gün boyunca bir dizi toplantı

gerçekleştirilmiştir.

1 gün “bulgular ve tavsiyeler toplantısı” yapılacak.

Bulguların ve tavsiyelerin toplanmasından sonra,

gönüllü çalışma ekibinin katkılarıyla Derneğin

politikaları hazırlanmıştır.Ek olarak, vizyon ve

misyon tanımları, hedeflenen teknik,kurumsal ve

yapısal inovasyona paralel olarak güncellenmiştir.

Son olarak, üçüncü toplantı 1 gün boyunca bir

atölye olarak düzenlenmiş ve tüm dernek

üyelerinin katılımıyla belge sonuçlandırılmıştır.

Derneğimizin kurumsal gelişimi için, insanlara bağlı

kalmak yerine sürdürülebilirlik için kurumsal

bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden

"Kurumsal Kapasite Gelişimi Danışmanlık Hizmeti" ile

3 ay bir takım çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışma kapsamında Hatay'da ihtiyaçlar ve analiz

toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda, derneğimizin 8

gönüllü üyesi ve Hatay Belediyesi ve 1

akademisyenden 1 gönüllü üyeden 10'undan oluşan

gönüllü bir aktif çalışma ekibi seçilerek SWOT analizi

yapmıştır. 

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞİMİ



Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 18-25 Ocak tarihinde hedef

kitle olan dernek üyelerinden 30 temsilcinin katılımıyla Eğitmen Prof. Dr. Sedat Cereci tarafından “Teorik ve

Pratikte İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” gerçekleşmiştir. 

Etkinlikte 30 katılımcı yer almış ve interaktif biçimde 8 günlük program tamamlanmıştır. Eğitim Programında,

iletişimin tanımından iletişim sürecindeki unsurlara, iletişim araçlarından sıkça yaşanan iletişim sorunlarına

kadar değişik konular ele alınmış, katılımcıların soru ve yorumlarıyla iletişimle ilgili başlıklar

irdelenmiştir.Eğitim düzeyleri yüksek olan katılımcıların ilgiyle dinledikleri ve sık sık canlı örneklerle konulara

dahil oldukları eğitim etkinliğinde, doğru iletişim kurma bağlamında yapıcı ve yönlendirici sonuçlara

ulaşılmış, kuramsal bilgiler ve pratikler pekiştirilmiştir. iletişimin teorisini ve pratiğini belleme ve bilgileri

pekiştirme amacına ulaşmış, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlanmıştır.

Sivil toplum kuruluşu olarak, Antakya Medeniyetler Korosunun güçlü yanlarından biri, çok gelişmiş ve geniş
bir gönüllü grubuna sahip olmasıdır. Tamamen gönüllü olan bu insanlar, derneğin hedeflerine ulaşmak için

en yüksek çabayı göstermekte ve bu çaba ile dernek, birçok sivil toplum kuruluşundan daha güçlü bir

kurumsal altyapıya sahip olmaktadır.Dernek üyelerinin bölgedeki ve gönüllü olma ve gönüllü faaliyetlerde

yer almak için bilgi ve deneyimlerini aktarmak suretiyle kültürel konulara odaklanan STK'larda gönüllü

olmalarını arttırma çalışmaları, hem projenin sürdürülebilirliği hem de STK’ların gönüllüsünün genişletilmesi

açısından fayda sağlamıştır. Ayrıca, gönüllülerin verimlilik ve çalışma kalitesindeki artış desteklenmiştir.

İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ



Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 24-25-26 Mayıs tarihinde

hedef kitle olan Hatay’daki STK lardan 25 temsilcinin katılımıyla Directiva Danışmanlık Şirketi, Eğitmen Av.

Ümit Seyfettinoğlu tarafından “Gönüllülük Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” ve “Gönüllülük Becerilerinin

Gelişimi Atölye Çalışması” gerçekleşmiştir. 

Sivil toplum kuruluşu olarak, Antakya Medeniyetler Korosunun güçlü yanlarından biri, çok gelişmiş ve geniş
bir gönüllü grubuna sahip olmasıdır. Tamamen gönüllü olan bu insanlar, derneğin hedeflerine ulaşmak için

en yüksek çabayı göstermekte ve bu çaba ile dernek, birçok sivil toplum kuruluşundan daha güçlü bir

kurumsal altyapıya sahip olmaktadır.

Dernek üyelerinin bölgedeki ve gönüllü olma ve gönüllü faaliyetlerde yer almak için bilgi ve deneyimlerini

aktarmak suretiyle kültürel konulara odaklanan STK'larda gönüllü olmalarını arttırma çalışmaları, hem

projenin sürdürülebilirliği hem de STK’ların gönüllüsünün genişletilmesi açısından fayda sağlamıştır. Ayrıca,

gönüllülerin verimlilik ve çalışma kalitesindeki artış desteklenmiştir. 

Gönüllülük Becerilerinin yanısıra, katılımcılara IPA kapsamındaki sivil toplum fonlarından yararlanmak için

nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda da bilgilendirme yapılmıştır.

GÖNÜLLÜLÜK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ



Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında uzun vadeli stratejik planın

hazırlanması kapsamında 27-28 Haziran tarihlerinde Hatay'da “Antakya Medeniyetleri Korosu Ortak Akıl

Etkinliği” gerçekleştirildi. Bu etkinlik kültür, sanat ve turizm alanında 65 STK  temsilcinin katılımıyla

gerçekleşti.

Bu etkinlik, toplantıya katılan diğer STK'ların kendilerini değerlendirmelerine ve farkındalıklarını

artırmalarına yardımcı oldu.

Etkinliğin ikinci gününde SWOT analizi ve anket uygulamasının sonuçları katılımcılarla paylaşılmış ve aynı

katılımcılar ilk uzun vadeli stratejik planı oluşturarak iki günlük veriler ve çıktılar ışığındaönümüzdeki 10 yıl

içinde dernek tarafından yapılacak çalışmaları belirlemiştir.

1. gün dernek başkanı ve proje

koordinatörü proje ve hedeflerin

sunumunu yaptı, proje kapsamında

hazırlanan politika dokümanının

sunumu ve organizasyonel gelişim

çalışmaları katılımcılara tanıtıldı. Bu

bağlamda derneğin, kısa, orta ve uzun

vadeli hedeflere ulaşmak için SWOT

analizi ile değerlendirilmiştir. Bu

değerlendirme sırasında tüm toplantı

katılımcılarından anket uygulaması ile

görüş ve öneriler toplanmış ve

toplantının ikinci oturumunda ortak

değerlendirme, fırsatlar, tehditler,

avantajlar ve dezavantajlar

belirlenmiştir.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU ORTAK AKIL ETKİNLİĞİ



Projemizin hedeflerinden biri olan Sürdürülebilir STK-STK Diyalogu ve Sivil Toplum Ağının kurulması

kapsamında 04 Mayıs 2019 tarihinde Hatay'da İl Kültür Merkezi'nde konser verilmiştir. Bu konsere yereldeki

tüm STK'lar davet edilmiştir. Ayrıca Kamu Kurumlarından ve halktan yaklaşık 450 davetli katılmıştır.

Konser öncesinde verilen kokteylde katılımcılar birbirleriyle tanışma fırsatı yakalamış, sürdürülebilir

diyaloglar kurulmuştur.

Projemizin hedeflerinden biri olan Sürdürülebilir STK-STK Diyalogu ve Sivil Toplum Ağının kurulması

kapsamında 27 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda konser verilmiştir. Bu

konsere yereldeki tüm STK'lar davet edilmiştir. Ayrıca Kamu Kurumlarından ve halktan yaklaşık 550 davetli

katılmıştır.

Konser öncesinde verilen kokteylde katılımcılar birbirleriyle tanışma fırsatı yakalamış, sürdürülebilir

diyaloglar kurulmuştur.

STK-STK DİYALOĞU ETKİNLİKLERİ



Kamu-STK Diyalogu kapsamında, 9 Mayıs 2020

tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın

işbirliği ile Avrupa Günü münasebetiyle Youtube

üzerinden canlı konser düzenlenmiştir. 

Konseri izleyenler arasında birçok kamu kurumu ve

STK'nın yanısıra ülkemizdeki büyükelçiler de

bulunmaktadır. Aynı zamanda canlı konserimiz

yurtdışındaki büyükelçiliklerimizin sosyal medya

hesaplarından da yayınlanmıştır.

Açılış konuşması T.C. Dışişleri Bakan

Yardımcısı Sayın Faruk KAYMAKÇI

tarafından yapılmıştır. Ardından koromuz

muhteşem bir görsel performansla izleyicilere

unutulmaz bir an yaşatmıştır.

Bu konser ile  hem ülkemiz adına Avrupa

Günü'nü kutlanmış oldu hem de ulusal ve

uluslararası platformda derneğimizin

tanınırlığı artmıştır.

KAMU-STK DİYALOĞU ETKİNLİKLERİ



Daha önce Ankara’da Kamu Kurumları ile yapılması planlanan

“Lobicilik Kapasitesinin Gelişimi” Çalıştayı COVID-19 önlemleri

kapsamında online olarak Zoom üzerinden yine aynı davetliler

ile birlikte 28.08.2020 saat 15.00 da yapılmıştır.

Çalıştaya başta T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje

Uygulama Daire Başkanı A. Hakan ATİK olmak üzere, kamu

kurumlarından ve akademik çevreden birçok konuşmacı

katılmıştır. Dinleyici olarak da yaklaşık 60 kişi katılmıştır.

Kamu makamları ve sivil toplum gibi lobi paydaşlarıyla yapılan

bu ortak faaliyetle dernekler için lobi kapasitesine yönelik bir yol

haritası hazırlanmıştır.

Yaklaşık bir buçuk saat süren çalıştay sonunda katılımcılara bir

anket yapılmıştır.

Çalıştayımız basında da yer almıştır.

LOBİCİLİK KAPASITESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ONLİNE ÇALIŞTAYI

Savunuculuk ve Lobicilik

Kamu-STK İş Birliğinde Lobiciliğin Rolü

AB'nin Sivil Topluma Yönelik Kapasite Geliştirme

Destekleri

STK'lar için Lobicilik Önündeki Engeller

Dijitalleşen Dünyada STK'lar için Yeni Lobicilik

Yolları

Antakya Medeniyetler Korosu'nun Kapasite Gelişimi

Projesi kapsamında gerçekleştirilen Çalıştay'da şu

ana kadar proje kapsamında yapılan Kapasite

Geliştirme Faaliyetlerinden sonra STK-Kamu

Diyalogu kapsamında "Lobicilik Kapasitesinin

Geliştirilmesi" ne odaklanılmıştır.

Çalıştayda;

konu başlıkları ele alınmıştır.



Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 25 Eylül 2019 tarihinde

davetli STK’lar ile birlikte Hilton Otel’de “Derneğin Sanatsal Üretim Kapasitesi’nin Geliştirilmesi” Atölye

Çalışması yapılmıştır. Bu çalışma dernek yönetimi ve dernek çalışma ekibinin yanısıra farklı STK lardan

toplam 40 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Bu atölye çalışmasında derneğin tarihçesi ve geçmişten günümüze derneğimizin gelişimi katılımcılarla

paylaşılmıştır.

Derneğimizin faaliyetleri katılımcılara anlatılmış böylece katılımcıların koromuzun STK olarak toplumdaki

yeri hakkında farkındalığı sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile ‘Sivil Toplum Destek II’ programından hak kazandığımız “ Antakya

Medeniyetler Korosu Kapasite Gelişimi “ projesi ve faaliyetleri, amacı ve hedefleri ile ilgili bilgiler katılımcılar

ile paylaşılmıştır. 

Bu atölye çalışması sonucunda, derneğimizin şov dünyasında ve farklı platformlarda itibarını ve tanıtımını

arttırmak, bilinen bir STK haline gelmesi ve daha popüler hale gelmesini sağlamak amacıyla katılan

derneklerin önerileri değerlendirilerek raporlanmıştır.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU SANATSAL ÜRETİM
KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI



İstanbul'da yapılan STK-STK Diyalogu çalıştayı ile ulusal platformda yaklaşık 40 STK'ya ulaşılmıştır.

Yapılan eğitimler ile dernek üyelerimiz ve yerel STK'lardan yaklaşık 60 katılımcının kişisel ve kurumsal

gelişimine katkıda bulunulmuştur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın işbirliği ile yapılan Online Konser ile yurtiçi ve yurtdışında

2000'den fazla katılımcıya ulaşılmıştır.

Yapılan Online Kamu-STK Diyalogu Çalıştayı ile Kamu Kurumlarından yaklaşık 60 paydaş ile

buluşularak "Lobicilik Yol Haritası" oluşturulmuştur. 

STK-STK Diyalogu kapsamında Hatay ve İstanbul'da yapılan konserler ile yaklaşık 1000 kişilik bir Sivil

Ağ kurulmuştur.

Kurumsallaşma yolunda oluşturduğumuz proje ekibimiz ile derneğimizin SWOT analizini yaparak Form

ve Politikalarını oluşturulmuştur. Rapor paydaşlar ile paylaşılmıştır.

Hatay'da 65 STK temsilcisinin katılımcısıyla gerçekleşen "Ortak Akıl Çalıştayı" ile derneğimizin uzun

vadeli stratejik planına katkı sağlanmıştır.

Ayrıca her platformda projemizin tanıtımına katkı sağlayan broşürler paylaşılmıştır. Hazırlanan bu

rehber de projemizin Kapanış Faaliyeti olan yerelde 90 STK yetkilisinin katılacağı "Tecrübe Paylaşım

Konferansı"nda paylaşılacaktır. 

Faaliyetlerimiz basında da geniş yer almıştır.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 2019 Nisan ayından

itibaren,

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU KAPASİTE GELİŞİMİ
PROJESİNİN BAŞARILARI



   ANTAKYA 
MEDENİYETLER KOROSU

H A K K I N D A



MEDENİYETLER KOROSU KİMDİR?

Antakya, Hoşgörü kentidir. Antik tarih ve zengin kültürün yanı sıra bir arada kardeşçe yaşayan toplumdur.
Koromuz 08.04.2008 yılında Antakya'da kurulmuştur. 
Koromuz toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırmaya, sanat ve kültür yoluyla iletişimi ve diyalogu geliştirmeye
odaklanmıştır. Ayrıca ırkçılık, nefret, ayırımcılık gibi söylemlere karşı durarak her zaman eşitlik, insan hak ve
hukuklarının savunucusu olmuştur. Toplumsal barışın savunucusu olan koromuz, birlikte yaşama kültürünü
tüm dünyaya yayarak, dünya barışına katkıda bulunmayı kendine hedef olarak görmektedir.

MEDENİYETLER KOROSU KİMLERDEN OLUŞUR?

Koromuzda 3 semavi dine (Müslüman-Hristiyan-Musevi) ve 6 farklı medeniyete (Alevi-Sünni-Ortodoks-
Katolik-Musevi-Ermeni) mensup 100 kadın-100 erkek toplamda 200 üyemiz bulunmaktadır. Bu üyelerimizin
tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte hepsi gönüllülük esasına dayalı olarak derneğimizde
faaliyet göstermektedir.
Koromuz içerisinde; imamlar, papazlar, öğretmenler, avukatlar, öğrenciler, esnaflar, mimarlar, mühendisler,
doktorlar, ev hanımları gibi çeşitli meslekler ve sosyal gruplardan amatör kişiler bulunmaktadır.



MİSYONUMUZ

Türkiye’nin tüm değerleriyle
tanıtımına katkı sağlamak ve
dünya barışına hizmet
etmektir.Türkiye kültürünün
farklı güzelliklerinin bir araya
geldiğinde oluşturduğu eşsiz
ahenk, müzikte kendini en
belirgin biçimde ortaya
koymakta ve koromuz da
okuduğu farklı kültürlere ait
ilahiler, halk şarkıları ve
türkülerle Türkiye medeniyetini
yansıtan bir ayna vazifesi
örmektedir.Koromuz hoşgörü
ve barış kültürünü yaşam
vazifesi haline
getirmiştir.Amacımız barışın
Antakya’dan tüm dünyaya
Antakya Medeniyetler
Korosu’nun yükselen sesiyle
yayılmasıdır.

Farklı medeniyetler uyum ve barış içinde yaşadığı Antakya’dan yola çıkarak, dünyada evrensel değerler olan
gerçeğe saygı ve sevginin hüküm sürdüğü bir yaşamdır. Bu vizyonu geliştirmek için seçtiğimiz yol ise yine
evrensel bir dil olan müziktir.

VİZYONUMUZ



SAVUNUCULUK

Farklı dinlerden, kültürlerden insanların bir araya gelerek oluşturdukları, ülkemizin hemen hemen tüm
renklerini, tüm değerlerini koromuz Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz akı olan bir beraberliğin simgesidir.
Barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi mesajları vermek üzere kurulan koromuzun mensupları samimiyet
duygularıyla birbirlerinin ilahilerini ve halk şarkılarını seslendirmektedir.
New York’ta BM Güvenlik Kurulu Üyelerine, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Binası’nda Parlamento
Üyelerine ve Dolmabahçe Sarayı’nda AB Misyon Üyelerine konserler vererek uluslararası platformda
görünürlüğünü arttırmıştır.

Medeniyeler Korosu, birçok ödüle
layık görülmekle beraber
bunlardan en önemlileri olan Barış
ve Kardeşlik ödülünü iki kez almış
ve 2012 yılında NOBEL BARIŞ
ÖDÜLÜ’ ne aday gösterilmiştir.
2019 yılında T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Özel Ödül'nü
almıştır.
Koromuz  2019 yılında AB Hibe
Destekli Sivil Toplum Destek II
Programı “Antakya Medeniyetler
Korosu Kapasite
Gelişimi”Projesine başlamıştır.

ÖDÜLLER



FAALİYETLERİMİZ

Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı’na 2013 yılında İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda konser verilmiştir.
2008 yılında Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin de katılımlarıyla her yıl
geleneksel olarak düzenlenen ülkemizdeki tüm büyükelçilerin konuk olduğu davette konser verilmiştir.·
Ülkemizde büyük bir travmaya sebep olan Hendek Operasyonlarından sonra bölge halkının devletimizle
arasındaki diyalogu güçlendirmek için 2019 yılında Cizre Kaymakamlığı’nın himayelerinde Cizre’de
konser verilmiştir.
Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı’na 2013 yılında İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda konser
verilmiştir.·
2019 yılında NATO Genel Sekreteri’ne Hatay Arkeoloji Müzesi’nde konser verilmiştir.
Hatay Valiliği Himayelerinde 15 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
şehitleri anma programı çerçevesinde verilen konserde Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmezliği
vurgulanmış ve bu uğurda demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan tüm milletimize tekrardan teşekkür
edilmiştir.
Hatay Valiliği himayelerinde düzenlenen 2019 yılı Hatay Günleri kapsamında İstanbul’da Maltepe etkinlik
alanında ve Cemal Reşit Rey konser salonunda bir dizi konserler vererek bir arada yaşama kültürü gelen
misafirlere aktarılmıştır.
2019 yılında NATO Genel Sekreteri’ne Hatay Arkeoloji Müzesi’nde konser verilmiştir.
2019 yılında Hatay Günleri kapsamında İzmir Fuar Alanı konser salonunda bir dizi konserler vererek bir
arada yaşama kültürü gelen misafirlere aktarılmıştır.
2019 yılında AB Delegasyon Başkanı eşliğinde şehrimize gelen 28 Büyükelçi Heyeti'ne Hatay'da konser
verilmiştir.
2008 yılından bu yana kurum/kuruluşların daveti ile gerçekleştirilen Hatay, Adana, Gaziantep, Mersin,
Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Eskişehir,
Afyon, Konya, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Manisa,
Diyarbakır, Van, Cizre, Samsun gibi şehirlerde bir veya birkaç kez olmak üzere gerçekleştirilen
konserlerle ülkemizde birçok kitlelere ulaşılmıştır.

Koromuz bugüne kadar, farklı platformlarda, farklı şehirlerde 400’ e yakın konser vermiştir.

Yurtiçi Konserleri



FAALİYETLERİMİZ

2008 yılından bu yana verdiği konserlerle koromuz farklı ülkelerde ve farklı platformlarda ülkemizin tanıtımını

yaparken aynı zamanda   koromuzun misyonu olan kültürlerarası tolerans ve birarada yaşama kültürü anlatmaya

çalışmıştır.

2008 yılında Türkiye'nin 46 yıl sonra BM Güvenlik Konseyi'ne seçilmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız

Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin BM Büyükelçileri'ne ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon onuruna

düzenlemiş olduğu programda  New York'ta konser verilmiştir.

2009 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı himayelerine, Belçika’nın Brüksel şehrinde Avrupa Birliği Parlamento

binasında konser verilmiştir.

2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile birlikte yurtdışında yaşayan Türk

vatandaşlarına yönelik “Paris Buluşmaları” programında konser verilmiştir.

2012 yılında  Amerikan Kongresinde konser verilmiştir.

2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin BM’ye seçilmesinden dolayı düzenlenen programda New York’ta Birleşmiş
Milletler Binası’nın Ekonomik ve Sosyal Konsey salonunda, BM Güvenlik Konseyi Üyeleri’ne konser verilmiştir.

2017 yılında T.C. Ticaret ve Sanayii Bakanlığı himayelerinde İsrail’in Kudüs şehrinde tarihi Osmanlı Garı’nda ve

Tel Aviv’de konser verilmiştir.

2019 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı himayelerinde, Sofya ve Gümülcine Türk Büyükelçilikleri ile birlikte bir dizi

konserler verilmiştir. Böylece, hem bu bölgelerde yaşayan Balkan Türkleri ile hasret giderilmiş hem de  derneğimiz

yapısı gereği tüm medeniyetlerin bir arada kardeşçe yaşama kültürünü konserler ile göstermiştir.

ABD’de Türk-Amerikan Dernekleri tarafından Washington’da düzenlenen yaklaşık 20.000 kişinin katıldığı Türk

Günü Festivalinde bir konser vererek ülkemizin barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamı Amerikalılara izlettirme fırsatı

yaşatılmıştır. Bu vesile ile ülkemiz hakkında belli kesimlerce yapılan kara propagandanın önüne geçilmesine

çalışılmıştır.

2012 yılında, İsviçre’nin Zürih şehrinde-Amerika

Birleşik Devletleri’nin Washington şehrinde Amerikan Kongre Binası’nda, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Binası’nda ve Houston şehrinde,

2013 yılında, Lüksemburg’da -Fransa’nın Strasbourg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Binası’nda ve

Mulhouse şehirlerinde -Almanya’nın tüm şehirlerinde,

2014 yılında, Kanada’nın Montreal, Ottowa ve Toronto şehirlerinde- Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington

şehrinde

2017 yılının Kasım ayında: Amerika Birleşik Devletleri nin New York kentinde ‘’American Abroad Media ‘’ nın Film

Ödülleri Gecesi’nde konserler verilerek 1 milyondan fazla kitleye ulaşılmıştır.

Ayrıca,

Yurtdışı Konserleri



SOSYAL SORUMLULUK

Yıldız Teknik Üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ortak projesi olan “Kentsel
Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal
İnovasyon Deneyi”Projesinin mültecilerden oluşan 30 kişilik katılımcıya “Müzik Atölyesi” derneğimiz
bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
Derneğimiz bünyesinde şehrimizde kök hücre bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla üyelerimiz
tarafından “Kızılay’a Kök hücre ve Kan bağışı” gerçekleştirilmiştir.
Derneğimiz bünyesinde “Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla KETEM işbirliği ile dernek üyelerimize
çeşitli sağlık taramaları gerçekleştirilmiştir.
Derneğimiz bünyesinde savaş mağduru Suriyeli çocuklara müzik eğitimi verilerek, koro
kurulmuştur.Böylece acılarını bir nebze olsun dindirmeye destek olunmuştur.
Dernek olarak 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramında Hatay Çocuk ve Gençlik Cezaevi Kurumu’nda
çocuk tutuklulara mini konser verilerek, orada bulunanlara psikolojik olarak destek verilmiştir.
Dernek olarak 03 Aralık 2019 tarihinde Samandağ ilçemizde Dünya Engelliler Günü’nde halka açık
konser verilerek “Hayatı paylaşmak için Engel olmadığının” üzeri çizilmiştir.
Dünya Talasemi Gününde halka açık konser vererek kan bağışının önemi vurgulanmıştır.
Ayrıca verilen tüm konserlerde derneğimizi davet eden kurum/kuruluşların, vücudunun % 80’ini
kullanamayan 30 yaş altı bir gencimizi tek tuşla hayata bağlamak için akülü araba bağışı yapması
sağlanmaktadır. Şuana kadar toplamda 242 adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapılmıştır.
COVİD-19 sürecinde topluma destek olmak için bir takım çalışmalar yapılmıştır. Tüm dünyayı etkisi
altına alan COVİD-19 salgınında topluma destek olabilmek için sosyal medya hesaplarımız üzerinden
birçok konser verilmiştir.
Salgından kötü bir şekilde etkilenen İspanya, İtalya, ABD gibi ülkelere de Türkiye Cumhuriyeti adına
desteğimizi göstermek için her toplumun kendi halk şarkısıyla koro üyelerimiz tarafından klip hazırlanmış
ve paylaşılmıştır.
T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın işbirliği ile sosyal mesafe korunarak “Medeniyetler Korosu
Konseri” tüm kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmıştır.

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine de katkı sağlamaktadır.
Bunlardan bazıları;

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk
projesine de katkı sağlamaktadır.



HİZMETLERİMİZ

Derneğimiz bünyesinde

Sertifikalı Deri Çanta Yapım Kursu (düşük gelirli kadınlara yönelik)

Bağlama Kursu
Gitar Kursu

Yağlı Boya Kursu
Kara Kalem Kursu verilmiştir.

Yetişkinlere Yönelik Halk Müziği Korosu
Yetişkinlere Yönelik Türk Sanat Müziği Korosu
Savaş Mağduru Çocuklar Korosu(Suriye’den ülkemize sığınan çocukların rehabilitasyonu için) kurulmuştur

Derneğimizde konser faaliyetlerinin yanısıra birçok hizmet de mevcuttur.



TEMEL DEĞERLER

Derneğimiz, 400’den fazla konser

vermiş ve ulusal düzeyde ün

kazanmış bir dernektir. Kuruluş
amacı ve faaliyetlerinde kültürel

çeşitlilik, toplumsal cinsiyet

eşitliğinin genel uygulamalara

dahil edilmesi ve eşit fırsatların

önemi ve gerekliliği, bunların

toplum üzerindeki etkisi de ele

almaktadır.  Her türlü cinsiyet

ayrımına karşı olan derneğimiz,

özellikle "Kadına Şiddet"

konusunda büyük hassasiyet

göstermektedir.

Farklı etnik, dini ve kültürel gruplar
arasındaki iletişim eksikliği hem Türkiye
hem de dünya için önemli bir sorundur. Bu
konunun yoğun şekilde gündeme
gelmesinden dolayı, Türkiye ve dünyada
farklı etnik, dini ve kültürel kimlikler
arasında iletişim kurulmasına; ülkemizin
vizyonu ve dünya ülkeleriyle diyalogların
sürdürülebilirliği için Türkiye ve dünyada
toplumun farklı kesimlerine ulaşarak
kapsayıcı ve kapsamlı bir iletişim ağ
kurulmasına odaklanılacaktır. Başta
islamofobi olmak üzere ırkçılıkla mücadele
edilecektir.

Derneğimiz UNESCO, UNICEF, EU,

WHO gibi çeşitli uluslararası

organizasyonlarla işbirliği yaparak

kurulacak olan dezavantajlılardan

oluşan koro ile dünyanın önemli

noktalarında konserler vermeyi

hedeflemektedir.

Böylece ulusal ve uluslararası alanda

dezavantajlı gruplara yönelik (azınlıklar,

kadınlar, engelliler, mülteciler) sosyal

politikalara ve faaliyetlere odaklanan

sürdürülebilir bir iletişim ve işbirliği

geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Hak ve Özgürlükler Uluslarararası Tanınırlık Sürdürülebilirlik



İLETİŞİM

Adres : Ulucami Mahallesi Bekir Sıtkı Kunt
Caddesi Dolaşık Sokak No:17 Antakya/ HATAY 

Telefon :  0326 221 73 71 
E-Posta: medeniyetlerkorosu@gmail.com
Web: http://www.medeniyetlerkorosu.com.tr

YouTube : medeniyetlerkorosu

Instagram : medeniyetlerkorosu

Twitter : medeniyetlerkorosu @medeniyetlerko1




