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Hırvatistan Cumhuriyeti’nin kimliği kendi coğrafyasının
koşullarıyla doğrudan ilişkilidir . Doğu ile Batı’nın, Orta
Avrupa ile Akdeniz’in kültürünün kesişme noktasında bulunur.
Çoğrafyasından dolayı, bugün Hırvatistan bilinen bölge, tarih
boyunca çeşitli imparlatorluklar, cumhuriyetler ve devletlerin
topraklarının bir parçasıydı – Osmanlı İmparlatorluğu,
Venedik Cumhuriyeti, İlliryan vilayeti – Napolyon Bonapart’ın
İmparlatorluğu, Macaristan Krallığı ve Avusturya-Macaristan
İmparlatorluğu.
Birinci Dünya Savaşı (1914.-1918.) Avusturya-Macaristan
İmparlatorluğu ve Osmanlı İmparlatorluğunun parçalanması
ile sonuçlandı ve bu iki imparlatorluğun içinde yaşayan Güney
Slav kökenli halklar 1929. yılında Yugoslav Krallığı adıyla
kendi devletlerini kurdular. Yugoslav Krallığı Sırplar, Hırvatlar,
Slovenler, Karadağlar, Bosnalı Müslümanlar (bugünkü
Boşnaklar) ve Makedonyalar’ın birleşmesiyle oluşturulmuştur.
Yugoslav Krallığı Ikinci Dünya Savaşı’yla birlikte ortadan
kalktı (1941.) Savaştan sonra (1945) diğer devletlerle birlikte
Hırvatistan’ın da katıldığı Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti
ilan edildi.
1963’te Federal Halk Cumhuriyeti Sosyalist Federal
Yugoslavya Cumhuriyeti olarak değiştirilip Josip Broz Tito’nun
önderliğindeki Komünist Partisi tarafından yönetildi. Tito’nun
önderliğindeki Yugoslavya Doğu Bloğuna ve Batı İttifakına
(NATO) karşı bağımsız bir politika izledi. Bu politika dünyanın
ikiye bölündüğü Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar
Hareketi’ne dönüştürdü. Bağlantısızlar Hareketi’ni İkinci
ve Üçüncü Dünya ülkeleri (Afrika, Latin Amerika ve Asya
ülkelerinden) oluşturuyordu. Yugoslavya’nın öncü roller
aldığı Bağlantısızlar Soğuk Savaş döneminde ekonomi ve
siyasi zirvesine ulaşmıştı.. Jeopolitika açısından 1990 yılı bir
dönüm noktası idi. Berlin Duvarı’nın çökmesiyle Avrupa’nın
siyasi haritasını değiştiren büyük değişiklikler Hırvatistan’a
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da yansımıştır. Komünizm olarak tanınan sosyopolitik sistem
parlamenter demokrasiyle değiştirildi. 19 Mayısta 1991
tarihinde Hırvatistan’daki ve Slovenya’daki referandumda
vatandaşlar, Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nden
çıkmaya ve bağımsız bir devleti kurmaya karar vermişlerdir.
Aynı yıl 8 Ekim’de Hırvatistan Parlamentosu Hırvatistan’ın
bağımsızlığını ilan edip o zamanki Sosyalist Federal Yugoslavya
Cumhuriyeti’nin başkenti olan Belgrat ile tüm ilişkilerini
koparmaya karar verdi. Slovenya’nın ve Hırvatistan’nın
bağımsızlık ilanlarından sonra Yugoslavya’da çözülme süreci
ve buna eşlik eden büyük iç savaş başladı. Çatışmalar
Hırvatistan’a ve Bosna Hersek’e ait topraklarında tırmanırken
1990ların sonunda Kosova topraklarına sıçradı. Hırvatistan’da
silahlı catışmalar Ağustos 1995’e kadar sürdü, ama savaş
sonrası entegrasyon ve barışma sürecinin etkileri bugüne
kadar hissedebilir. Eski Yugoslavya’daki savaş (1990.-1999.)
çok sayıda insanı mülteci durumuna düşürmüştür. Mülteciler
Batı Avrupa ülkelerine, özellikle Avusturya’ya, Almanya’ya ve
İskandinavya’ya sıǧınmaya çalıştılar ve çoǧu bırakmak zorunda
kaldıkları ülkelerine bir daha dönmediler. Eski Yugoslavya
olarak bilinen topraklarda ortaya çıkan yedi baǧımsız ülke;
Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova,
Karadaǧ ve Makedonya bugün Güneydoǧu Avrupa bölgesini
oluşturur.
1990’lardaki iç savaş Hırvatistan’da sivil toplum örgütlerinin
gelişme koşullarını da ortaya çıkardı. Hırvatistan’daki
geliştirilen sivil toplumun en önemli kuruluşlarından biri ARK
idi (Tür. Savaş Karşıtı Kampanya). ARK barış ve uzlaşı inşa
sürecinde düzenli çalışmalarda bulundu ve savaş sonrasında
da etkinliklerine devam etti. ARK sayesinde Hırvatistan’da
bugün insan hakları ve baǧımsız kültür alanında çalışan çok
sayıda sivil toplum kuruluşu var. Bu kuruluşlardan biri CMS’tir
(Tür. Barış Araştırmaları Merkezi).
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21. yüzyıla girerken Hırvatistan kendi dış politikasını Avrupa
entegrasyonu ile birleştirmiştir ve sınır komşusu olduğu
ülkelerle iyi ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmaya calışmıştır.
Özellikle Sırbistan ve Bosna Hersek’le kalıcı barış ve hoşgörüye
dayanan ilişkileri kurma çabasındadır. 2009 yılında Hırvatistan
NATO üyesi oldu. Hırvatistan, 2005 yılında aday ülke olarak
müzakerelere başladığı AB’ye katılım yolunda, uzun süreli
AB yasalarına uyum sürecinden sonra 1 Temmuz 2013 tarihi
itibariyle AB’nin 28. üyesi olmuştur.
Hırvatistan’ın 2015 itibarı ile Schengen Bölgesine girmesi
bekleniyor ancak şu an gerekli AB yükümlülüklerini uygulamak
için ilgili yasal çerçevenin uyumlulaştırılması sürecinde.
2013’ten itibaren Hırvatistan Avrupa Birliğinin tüm yasalarını ve
kurallarını uygulamaya başladı.
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HIRVATİSTAN
CUMHURİYETİ’NİN
SİYASİ YAPISI
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Hırvatistan Cumhuriyeti’nin demokratik parlamenter
bir yapısı var. Devlet yönetimi yasama, yürütme ve yargı
güçlerinden oluşur. Hırvat vatandaşlarını temsil eden Hırvat
Parlamentosu (Sabor) yasa ve Anayasa yapma gücüne
sahiptir. Bununla birlikte, Sabor devletin temel sosyal ve
siyasal unsurlarını kurmakla yükümlüdür. Üyeleri dört yılda
bir seçilen Sabor iki kanatlı olup Anayasa’ya göre en az 100
en fazla 160 üyeden oluşabilmektedir. Sabor’un en önemli
rolü devlet bütçesi onaylama, yasa tasarlama ve onaylama,
hükümetin çalışmalarını denetleme, savaş ve barış ilan
etme ve referandum yapılmasıdır. Kuruluşundan bugüne
(2014 yılına) kadar Hırvatistan’da on beş parlamento partisi
vardır. Devletinin bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana,
iktidar genellikle bu partiler arasındaki en büyük partiler
olan Hırvatistan Demokratik Birliği (HDZ) ve Sosyal Demokrat
Parti (SDP) arasında el değiştirir. SDP merkez sol eğilimli, HDZ
merkez sağ eğilimlidir.
Ombudsman (kamu baş-denetçisi) devlet idaresi ve kamu
otoritesi olan organlarının huzurundaki davada Hırvat
vatandaşlarının anayasal ve yasal hakları koruyan Sabor
tarafından sekiz yıl süre ile seçilen kişidir.
Hırvatistan’daki ombudsman’a kendiniz ulaşabilirsiniz:
Posta adresi: Trg Hrvatskih Velikana 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
Fax: +385 1 6431 628
E-posta: info@ombudsman.hr
Başvuru kabul saatleri: Salı – Cuma 09:00 – 12:00

Hırvatistan’da yürütme gücü hükümet ve
cumhurbaşkanınıdadır.. Hırvatistan Cumhuriyeti Anayasası’na
göre cumhurbaşkanı beş yılık görev süresi için doğrudan
halk tarafından seçilir ama iki dönemden fazla seçilme hakkı
yoktur. Hırvatistan’da cumhurbaşkanının çok görevi var ama
siyasi bir açıdan onun görevlerinin çoğu başbakan yetkileriyle
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kıyaslandığında simgeseldir. Cumhurbaşkanının dış politika
ve güvenlik politikası üzerinde yetkileri vardır, ordunun
başkomutanıdır ve buna ek olarak referandum düzenletme
yetkisi vardır. Hırvatistan hükümeti başbakan, onun
yardımcıları ve bakanlar kurulu tarafından yönetilir. Hükümet
Sabor’e devlet bütçesini ve yasaları teklif eder ve Sabor’un
geçirdiği yasalar uygulanır. Buna ek olarak hukumet dış ve
iç politikayı yürütür, kamu idaresini denetler ve ekonomik
kalkınmanın sorumluluğunu yüklenmektedir.
Yargı gücü ceza mahkemeleri, belediye mahkemeleri,
bölge idare mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, Ağır ceza
mahkemesi, Asliye ticaret mahkemesi, İdare mahkemesi ve
Hırvatistan’da en yüksek mahkeme olan Yargıtay tarafından
yürürlüğüne konulur. Yargıtay kanunların yeknesak
uygulanmasını ve vatandaşların eşitliğini sağlar. Öbür tarafta
İdare mahkemesi yasaları Anayasa’ya uyumlamayı sağlar,
seçimlerin yasallığını denetler ve yasama, yürütme ve yargı
organları arasında yetki çatışmasını çözer.
İçişleri Bakanlığı iltica başvuru işlemleri ile ilgili olumsuz bir
kararı vermişse, idare mahkemesi ikinci aşamada bu sürecini
yetkisini sahiptir.
Hırvatistan’da dört idare mahkemesi var:
Zagreb İdare Mahkemesi, Rijeka Idare Makemesi, Osijek Idare
Mahkemesi, Split Idare Mahkemesi

Sivil toplum sosyal faaliyetlerin tüm katmanlarına katılan özgür
ve özerk vatandaşlardan oluşan topluluklardır. Sivil toplum
kuruluşları kendilerini gönüllü, bağımsız, kâr amacı gütmeyen,
hükümet dışı ve üçüncü sektörü adlandırır. Hepsi örgütlenme
özgürlüğü prensibini paylaşır ve kamu yararına çalışmalara
katkıda bulunur. Sivil toplum devleti denetleme mekanizması
ve muhalefeti olarak anlaşılabilir. Sivil toplum kuruluşlarının
en yaygın türleri hükümet dışı kuruluşlarıdır. Devletin uygun
bir şekilde hitap edemediği her türlü sosyal meseleyi çözme
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amacıyla vatandaşlar tarafından kurulan kuruluşlardır.
Hırvatistan’da en çok spor derneği var, sonra kültür,
ekonomik, tekniksel ve sosyal dernekler, sağlık, hayırseverlik,
çevre derneği ve çocuklar, gençlik ve aile koruma derneği,
savaş gazileri ve mağdurları derneği. Bu dernekler devlet
bütçesinden, Avrupa Birliği fonlarından, çeşitli bağışlardan ve
üyelik aidatlarından finanse edilmektedir. Bir sürü derneğin
yanı sıra, Hırvatistan’da vakıflar, sendikalar, işveren derneği ve
dini toplulukları var.
Hırvatistan’ın kurulduğundan sonra politik seçkinler
Hırvatistan’ın ilk cumhurbaşkanı Franjo Tujdman’la
demokrasinin gelişmesinde sivil toplumunun rolüne fazla
değer vermemiştir, hatta onu ihmal edip 1990’ların sonuna
doğru saygıdeğer aktivistlere ve bazı kuruluşlara karşı
siyasi kampanyalar yürütmüştür. İç savaş boyunca sivil
toplum büyük önem taşıdı çünkü savaş mağdurlarının
bakımına hizmet verdi. 1990’ların ortasinda ekonomik kriz
ve antidemokratik hükümet nedeniyle toplumda dayanışma
güçsüzleşmiştir. 2000 yılında yapılan parlamento seçimlerini
Sosyal Demokrat Partisi kazanmasıyla ve uluslararası baskı
nedeniyle sivil toplumunun gelişebilmesi için yasal çerçeve
daha iyi oluşturulmaya başlar. Fakat, güçlü bir sivil toplumu
inşa etme süreci hala sürmektedir çünkü sivil dayanışma,
aktif uğraş gösterme ve insan hakları mücadelesinin siyasi
ve sosyal koşullardan bağımsız bir şekilde gelişebilecek
seviyesine henüz ulaşmamıştır.
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KÜLTÜREL
FARKLILIKLAR –
NASIL VER NEDEN
OLUŞTURUR?
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1

ZAMAN ALGISI

Davranış
Biba diye bir kız Edi diye bir erkeği yarım saat daha fazla
şehrin merkezinde bekliyor. Zaman geçtikçe Biba daha gergin
oluyor çünkü Edi telefonunu açmıyor. Bir saat bekledikten
sonra, Biba Edi’ye mesaj atıp artık eve gitmeye karar veriyor.
Bir saat sonra, Edi buluşacakları yere geliyor. Onun kafası
karışık, Biba’yı arıyor. Onun orda olmadığını anlayınca
telefonuna bakıyor. Birkaç cevapsız arama yanı sıra, Biba’ın
öfkeli mesajını fark ediyor. Biba’nın davranışına asabı
bozuluyor. Biba’ın tamamen akıldışı bir kişi olduğundan pek
emin olup onu aslında hiç görmek istemediğini düşünerek
evine gidiyor.
Aslında ne oldu?
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Anlam
Batı kültüründe zaman dikkatlice yönetilen bir kaynaktır.
Zaman kullanılan, tüketilen ve küçük birimlere ayrılabilecek bir
kaynaktır. Batı kültüründe zaman doğrusal ve nihai bir kategori
olurken dünyanın diğer tarafında, mesela Güney Amerika’da ya
da Ortadoğu’da zaman daha esnek ve göreceli olarak algılanır.
Farklı kültürlerde zaman algısı da farklıdır
Batı kültürlerinin çoğunda zaman doğrusal ve nihai bir
kategori olarak algılanır. Zaman bölünmüş ve dağıtılmış olur
ve Batı kültürlerinde insan kendi zamanı bir defada tek bir
şeye adamaktadır. Zaman neredeyse somut, aynı zamanda
mahfuz, tüketilmiş ve kayıp olabilir ve sık sık para ile
karşılaştırılmaktadır. Bunun gibi zaman kavramında görevler
münasebetten daha önemlidir. Mesela, bir meslektaşla daha
yakın bir ilişki kurmaktan işini zamanında bitirmek daha
önemlidir. ABD, Britanya, Almanya, İşviçre, Türkiye ve Japonya
bunun gibi zaman algısı olan kültürlerin örnekleridir.
Öte yandan, Doğu kültürlerinin çoğu bir defada daha çok şeyi
halledebilecek esnak bir kategori olarak algılar zamanı. Bu
kültürlerde daima birinin elinin altında yeterli zaman var,gibi
davranılır ve biriyle yakın ilişki kurmak görevlerden daha
önemlidir. Mesela, ortalama Güney Amerika’lı arkadaşıyla
sokakta sohbeti kibarsız bitireceğine işe gecikmeyi daha
çok tercih eder. Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan,
Mısır, Meksika, Hawai bunun gibi zaman algısı kültürlerin
örnekleridir.
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Sonuç
Arkadaşınla buluşacaktınız ve buluşacağınız yere geç geldiyse
bu senin zamanına ve çabalarına saygı göstermemek değil,
sadece sizin önceliğiniz arasında bir farklılık olabilir demektir.
Onun geç kalma sebeplerini dinle sonra ona kendin zaman
düzenleme programını açıkla.
Ya da
Arkadaşınla buluşacaktınız ve geç kalan kişi sensin ve
arkadaşın bunun yüzünden sana gücenirse, herhalde onun
kültüründe geç kalma kabul edilemez. Ona niye geç kaldığını
açıklayıp senin memlekette zamanı nasıl algılandığını anlat.
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2

SÖZSÜZ ILETIŞIM

Davranış
Biba ile Edi iklim değişikliğini konuşuyor. Kendi bakış açısını
anlatırken Biba Edi’nin gözüne dik dik bakıyor ama Edi ondan
bakışlarını kaçırıyor. İkisi de rahatsız hissediyorlar ve bunların
her biri diğerinin kaba olduğunu düşünüyor.
Aslında ne oldu?

Anlam
Batı kültüründe yaşayanlar konuşma sırasında birinin
bakışlarını kaçırmasını sıkıntı, rahatsızlık ve samimiyetsizlik
bir ifadesini anlar. Öte yandan, Asya kültürlerinde konuşma
sırasında birinin gözünün içine bakmaması saygı ifadesi gibi
sayılır, özellikle yaşlı biriyle konuşulursa.
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Sözsüz iletişim niyet ya da niyetsi,z kelimesiz iletişimin
türüdür. Sözsüz iletişim duyguların ifade edilmesi, bir tutum
sergilenmesi, birinin kişiliğini göstermesi ya da sözlü iletişimi
teşvik etmesi için kullanılır.
Sözsüz ifadeleri neler kapsar?
–– yüz ifadeleri
–– ses tonu
–– jestler
–– beden duruşu ya da beden hareketi
–– dokunma
–– bakış
Sözlü iletişimi kolaylaştırmak için yüz ifadeleriyle duygularımızı
gösteriyoruz. Fakat, sözlü iletişimi de kullandığımız zaman
kültürel farklılıklara dikkat etmeliyiz. Konuşma sırasında
gülümseme her kültürde mutluluk ifadesi değildir. Bazı
kültürde utanç gizlemesi ya da anlamayışın anlamını açıklanır.
Ses tonu, güçlü bir iletişim aracıdır ve şöyle belirtilir; ses
yükseltmesi veya ses azalması, hızlı veya yavaş konuşması,
belli kelimelerin vurgulaması, parantezler vb. Kültürel
farklılıklar bu konuda da vardır. Bazı kültürlerde yüksek
sesle konuşma geleneğin bir parçasıdır. Mesela, Polonya’lılar
İtalyanlar’ın gürültülü ve kaba olduğunu düşünebilir.
Ayrıca, jestler ya da el hareketleri iletişimi kolaylaştırır.
Jestlerin bir sürü tipleri var:
Sembollar – sözlü mesajın yerine koyan bir de bağımsız
kullanılan sözsüz jestlerin belli bir kültürün içinde bilinen
anlamı vardır, her nasılsa o jestler kültürlerin arasında yanlış
anlamalara neden olabilir. Mesela, başparmak ve işaret
parmağını birleştirme jestinin olumlu bir göstergesidir ABD’de
ama Almanya’dan ya da Brezilya’dan gelen biri için hakaret
17

ifadesi sayılabilir. Buna benzer olarak başparmak kaldırma
jesti örnek verilebilir; Batı Afrika’da, Yunanistan’da ve Rusya’da
bu jesti hakaret demektir ama Batı Avrupa’daki olumlu bir
gösterges olarak algılanır.
Illüstratörler – bağımsız kullanıldığı zaman anlamsız gelen
jestler sözlü mesaji sergilemek ya da açıklamak
Dokunuş – şefkat, yakınlık, teselli ve bazen üstünlük gösterir.
Her kültürde kabul edebilecek dokunuş usulleri için
yazılmamış kuralları var. El ele tutuşan iki erkek Suudi
Arabistan’da, Mısır’da ve Fas’ta görüldüğünde iyi arkadaşlar
olarak algılanırken diğer ülkelerde sevgili olarak algılanacaktır.
Ayrıca, dokunsal temasın sıklığı kültüre bağlıdır. 2006 yılında
kafelerde yapılan araştırma şunu gösterdi: Bir saatlık süre
içinde Portoriko’lılar 180 kez dokunmuş, Fransızlar 110 kez,
Amerika’lıar iki kez ama İnglizler hiç dokunmamışlardır.
Sonuç
İzleyiniz, öğreniniz, anlamaya ve birbirlerinin geleneklerine
saygı göstermeye çalışınız. Kültür farklılıklar hakkında
konuşmak için olumlu bir hava estirmek önemlidir.

18

3

KİŞİSEL ALAN

Davranış
Biba ile Edi son zamanlarda izledikleri filmi konuşuyorlar.
Konusma sırasında Biba Edi’den uzaklaşırken Edi Biba’ya
yaklaşmaya calışır.
Aslında ne oluyor?

Anlam
Başkalarıyla aramızda koruduğumuz uzaklık her kültürde
farklıdır. Batı kültüründen gelenler başkalarıyla konuşma
sırasında kol uzunluğu mesafesi koymayı tercih ederken
Orta Doğu’da’ gelenler daha az mesafe koyarken hala rahat
hissedebilir.
Kişisel alan kendimizi yakın hissetmediğimiz insanların
girmesine izin vermeyeceğimiz en yakın alandır.
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Dört ana bölgesi vardır:
Mahrem alan: Bu alan kırk beş santimetreye kadar olan
uzaklığı kapsar ve en önemli alan gibi sayılır. Bu mesafe içine
insanlar, çok yakınlarını kabul ederler, mesela anne baba,
çocuklar, sevgililer, yakın arkadaşlar ve akrabalar.
Kişisel alan: Bu alan 1 metre 20 santimetreye kadar bir
mesafeyi kapsar. Kişisel uzaklık iki arkadaşın küçük bir yemek
masasında korudukları uzaklıktır. Bu alanı aile ve arkadaşlar ve
bazen meslektaşlara ayırıyoruz.
Sosyal alan: Bu alan 1 metre 20 santimetreden 3 metreye
kadar alanı kapsar. Bu mesafe toplantılarda, davetlerde,
birbirlerini az tanıyanlar arasında yaratılır.
İş ortamında ise bu mesafenin korunmasına büro araçları,
masalar, koltuklar, ya da sehpa, çiçek gibi araçlar yardımcı
olur.
Genel alan: Genellikle üç metrelik veya daha fazla bir
uzaklığı kapsayan genel alan, ilgi duymadığımız ya da bir
ilişkiye geçmek istemediğimiz yabancılara ayrılmıştır. Asansör
bekleyenler genellikle böyle bir uzaklığı korumaya çalışırlar.
Sonuç
Kişisel alanın geldiğimiz kültüre bağlı olduğunu anlamamız
gerekiyor. Muhataplığınızla nasıl bir kişisel alanın size uygun
olduğunu açıkca konuşabilirsiniz.
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4

SELAMLAR

Davranış
Biba ile Edi ilk defa görüşüyorlar. Ortak arkadaşları onları
tanıştırıyor. Adını söylerken Biba Edi’ye elini uzatıyor. Edi
de Biba’ya elini uzatıyor. Biba’nın el sıkışı sıkı ama Edi’nin
hassastır. El sıkışmanın fazla sürdüğünü düşünerek
ilk Biba elini çekiyor ve Edi’nin hassas el sıkışını zayıf
karakterin işareti olarak yorumlanır. Edi, Biba’nın sıkı el
sıkışına şaşırıp elini hızlı çekerken sinirli bir şekilde el
sıkışmayı bırakıyor.
Aslında ne oldu?

Anlam
Dünyada insanlar çeşitli biçimde selamlaşır. El sıkışma
selamlaşmanın sık sık karşılaşan bir şeklidir, fakat
kültürden kültüre göre değiştirir. Batı kültüründen gelenler
21

sıkı ve kısa süren el sıkışmayı tercih ederken Orta Doğu
kültüründen gelenler hassas ve uzun süren el sıkışmayı tercih
eder. Bazı ülkelerde, mesela Tayland’da ve Suudi Arabistan’da
bir kadın ve bir erkek arasında el sıkışma kabul edilebilir
bir selamlaşma şekli değildir. Öte yandan, Batı ülkelerinde
sadece kadın olduğu için kadınlarla el sıkmama hakaret kabul
edilebilir.
Çeşitli kültürlerde çeşitli selamlaşma şekilleri vardır.
Bazı kültürde selamlaşma sırasında fiziksel temas
tercih edilirken, diğer kültürde insanlar bundan kaçınır.
Selamlaşmalar sözlü ve sözsüz grubuna ayrılabilir ama bir çok
durumda eşleşirmektedir. Hitap edilene göre selamlaşma aynı
zamanda resmi ve resmi olmayan olabilir. Çok yakınlarla belli
bir tüde, öbür yandan yabancılarla ve az tanıdığımız kişilerle
farklı selamlaşıyoruz.
Sözsüz selamlaşma
El sıkışma çok yaygın ve çesitli kulturlerde mevcut bir
sözsüz selamlaşmadir. Niye el sıkışarak selamlaşıyoruz? Bazı
açıklamalarda el sıkışma başkalarına elimizde gizli bir silah
saklamadığımız işareti diye yorumlanmıştır. Hırvatistan’da el
sıkışma resmi ve resmi olmayan selamlaşma için kullanılır ve
cinsiyete bağlı değildir. Buna ek olarak, Hırvatistan’da yakın
kişilerin arasında sarılmak, opüşmek (erkeklerde daha nadir),
sırtını sıvazlama ve el sallama resmi olmayan selamlaşma
olarak kullanılır.
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Sözlü selamlaşma
Sözlü selamlaşma günün belli bir zamanına, bulunduğumuz
vesileye, bir yere gelip gitmemize bağlıdır.
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5

HİTAP ETME VE SAYGI İFADELERI

Hırvatça’da bazı kişilere saygı göstermek için şahıs zamiri
Vi (Siz) ile hitap edilir.
Ne zaman Vi kullanıyoruz?
a)
b)
c)

mesafe belirtmek için tanımadığımız bir kişiye
saygı duyduğumuz bir kişiye
üzerimizde yetki sahibi olan bir kişiye
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Şahıs zamiri Vi saygı göstermek için kullandığında yani ikinci
çoğul kullandığında yüklem hep eril çoğulda.
Yanlış kullanım:
Vi ste mi dala/dao knjigu. Vi ste rekla/rekao istinu.
Doğru kullanım:
Vi ste mi dali knjigu. Vi ste rekli istinu.
Saygı göstermek istersek Vi hep büyük harfle yazarız. İki kişiye
ya da iki kişiden daha büyük bir gruba hitap etiğimiz zaman vi
hep küçük harfle yazarız.
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BAZI KİŞİLER
NİYE ALIKOYMA
MERKEZINE ALINIR?

26

Alıkoyma kelimesi ya da göçmenleri yabancı merkezine
yerleştirme ifadesi basitçe göçmenleri gözaltına almak
anlamına gelir. Avrupan’nın çeşitli bölgelerinde bu ifadeleri
kullanmasıyla alıkoymanın gerçek niyetini ve anlamını
örtbas etmeye çalışılır. Kimliğini saptayıncaya kadar bir
kişinin alıkoyma merkezinde olması gerektiğini söylemek
kulağa acımasız gelmiyor. Öte yandan, sırf bir kişinin kimliği
saptanmadığı için hapse atılması gerektiğini söylemek daha
acımasız geliyor çünkü alıkoyma merkezi aslında gözaltı
demektir.
Avrupa’nın her tarafında her yıl sırf münasip belgeleri olmadığı
için yaklaşık 600 000 gözaltına alınan ya da hapse atılan
göçmen var. Onlar odalara kapatılır, açıkhava sosyal tesisleri
kullanması ve dış dünyayla iletişimi çok sınırlıdır (mesela,
telefon ve İnternet yok, ziyaret çok sınırlıdır). Maksimum
gözaltı süresi birkaç aydan fazladır.
Gözaltı yasal dayanağı
Göçmenlerin gözaltına alınması iki yasayla belirlenmektedir:
1.
Yabancılar Yasası
2. İltica Yasası
Maksimum gözaltı süresi on sekiz ayı bulabilir.
Yabacılar Yasası’nın 124. maddesine göre, aşağıdaki şartlarla
yabancıların üç aya kadar gözaltına alınmasıyla hareket
özgürlüğü kısıtlanır: Hırvatistan topraklarından yabancıları
sınır dışı etme kararı yasayla belirlenen yetkili makam
tarafından alınması durumunda; yabancılar, ulusal güvenliği
tehdit eden bir unsursa ya da suç işlemekten mahkum
edilmişlerse. Fakat, 125. maddesine göre, yabancıların sınır
dışı edilmesini düzenlemek için zaman gerekirse gözaltı süresi
altı aya kadar uzatılabilir. Son olarak, 126. maddeye göre,
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aşağıdaki durumlarda gözaltı süresi bir yıl daha uzatabilir;
yabancı kişisel verilerini yetkili makama vermeyi reddederse,
sahte verilerini sunarsa veya herhangi başka bir şekilde sınır
dışı edilmesini durdurursa ya da temdit ederse, sınır dışı etme
belgeleri teslim edilmesini beklemek için makul nedenler
varsa.
Buna ek olarak, İltica Yasası’nın 74. maddesine göre, aşağıdaki
şartlarla yabancı iltica talebinde bulunan bir kişi olarak altı ay
süre için gözaltına alınabilir:
–– İltica başvuru işlemlerinin sürdüğü müddetçe
Hırvatistan’ı terk etmeye teşebbüste bulunduysa
–– Başkalarının canına ve malına zarar vermesini önlemek
amacıyla
–– Yabancının ulusal güvenliği tehlike atacağını tahmin
edilirse
–– Yabancı, zorla sınır dışı edilmesi süreci sırasında iltica
başvuru işlemlerini başlatırsa
–– Yabancının parmakları kasıtlı zedelendiği için parmak
izleri alınamadığı halde
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PRATIK BIR AÇISINDAN HIRVATISTAN’NIN
ALIKOYMA MERKEZI “JEŽEVO” (TUR. YEJEVO)
Uzun bir zamandır Hırvatistan’daki tek yabancı alıkoyma merkezi
Zagrep’e otuz kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir kasaba
olan Ježevo’dır. Ježevo alıkoyma merkezi 100’den biraz fazla
konaklama kapasitesine sahiptir. Biri Sırbistan’la sınıra yakın
Tovarnik’te ve öbürü Bosna Hersek’le sınıra ve denizin kıyısına
yakın 2015 yılında iki tane yeni yabancılar alıkoyma merkezi
inşa edilmesi planlanıyor. Ježevo’da yaşamak hapse girmek
demektir. Ortak odalarda yatan göçmenlerin diğer ortak yerleşim
birimlerini kullanma hakları vardır. Göçmenler günde birkaç saat
açık bahçeyi kullanma hakkına sahiptir ama alıkoyma merkezini
terketme hakkına sahip değiller. Jezevo alıkoyma merkezinde
olduğu sırada el konulmuş olan nakit para, cep telefonları,
elektronik cihazları ve başka kişisel göçmenlerin eşyalarını
Jezevo’dan ayrıldiktan sonra onlara geri verilir. Jezevo’ya
geldiklerinde yanların parası olan göçmenlerin sadece 300 kuna
(yaklaşık 40 euro) kullanma hakları var ve bu parayla merkezdeki
küçük kantinden kuru yemiş veya telefon kartı alabilirler. Buna
ek olarak, merkezine gelen parası olan göçmenin sınır dışı etme
masraflarını ve Jezevo alıkoyma merkezinde her geçirdiği gün için
200 kuna (yaklaşık 26 euro) ödemesi gerekir.
Ježevo’da yaşayan göçmenlerin dış dünya ile iletişimi son
derece sınırlıdır. Ježevo alıkoyma merkezine geldiği zaman,
göçmen menşei ülkesinin büyükelçiliğiyle ya da konsolosluk
çağrı merkeziyle bir ücretsiz telefon görüşme hakkına sahiptir.
Bunun dışında en fazla üç dakikalık daha bir ücretsiz telefon
görüşme hakkı vardır. Cep telefonuna el konulduğu sürece,
göçmenin merkezin içinde telefon kulübesini kendi ödemek
şartıyla kullanması sağlanmaktadır. Ayrıca, bir gün önce
bildirilmek şartıyla maksimum bir saatlik ziyaret odasında
ziyaret hakkı vardır.
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Göçmen iltica talebinde bulunmazsa “yasadışı” statüsüne girip
Ježevo’ya alıkoyulur.
Ancak, Ježevo’da alıkoyma süresinde ya da sınır dışı edildiği
zaman iltica talebinde bulunmuş olan sığınmacılar bile sınır
dışı edilmekten kaçındığı için iltica talebinde bulunduğu şüphe
altında sık sık alıkoyma merkezinde kalıyorlar.
Alıkoymanın meşruiyet ve gereksinim meselesi kamuoyunun
nadir dikkatini çeker. Hırvatistan’da bir göçmen hiç bir
suç işlemeden gözaltında on sekiz aya kadar kalabilir.
Hırvatistan’da kalan göçmenlerin büyük bir kısmı ilk gözaltı
deneyimini aslında Hırvatistan’da kazanmışlardır.
Göçmenleri zorla alıkoymak, onları hürriyetinden yoksun
bırakmak ve dış dünya ile iletişimi kurmalarını izin vermemek
sırf münasip belgeleri olmayan kişilere göre alınacak makul
bir önlem olup olmadığını kendimize sormamız gerekir.
Hırvatistan’da göçmenler gerçekten bir tehdit midir?
Göçmenler alıkoyma merkezindeki yaşamı sık sık bir damga
gibi içselleştirir; göçmenlerin çoğu alıkoyma merkezine
götürdükleri için onların suç olmadığını hissetmekle beraber
ancak gözaltında bulunan insanların suçlular olduklarını da
bu yüzden kendileriden utanmaları gerektiğini sanıyorlar.
Dolayısıyla, göcmenlerin gözaltı uygulamasına karşı, onun
adaletsizliği ve haksızlığını kamuoyu önünde konuşmak çok
önemlidir. Bu uygulama tamamen hukuka uygun olmasına
rağmen meşru değildir.
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Avrupa’nın ve dünyanın genelinde göçmenlerin gözaltına
alınmasına karşı koyan birkaç inisiyatif vardır. Kimse yasadışı
değildir ağı “Kimse yasadışı değildir” manifestosunu yayınladı.
Göçmenlere ilişkin baskıcı tutumu (gözaltı uygulama gibi)
üreten ve doğrulayan egemen söylemleri eleştiren yeni
söylemler üretmek ve geliştirmek bu ağının amacıdır.
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HIRVATİSTAN
CUMHURİYETİ’NDE
İLTİCA BAŞVURU
İŞLEMLERİNE
KISA GİRİŞ
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İltica başvuru işlemi ülkesinin korumasından yararlanamayan
ya da korktuğu için bu korumadan yararlanmak istemeyen
kişiye uluslararası bir güvenlik mekanizması sunar.
Hırvatistan’daki iltica sistemi ırk, din veya milliyet
nedeniyle bir yabancının hayatını ya da özgürlüğünü
tehlikeye sokabilen, siyasi inanç ya da belirli bir toplumsal
gruba mensubiyeti yüzünden ayrımcılığa uğratabilen ya
da işkenceye, insanlık dışı muameleye maruz bıraktıran
ülkeye iade edilmemesini sağlanmasını gerekmektedir.
Hırvatistan’da ilticaya başvuran mülteciler sığınma hakkı ya
da ikincil koruma elde edebilir.
Irk, din, milliyet, siyasi inanç ya da belirli bir toplumsal
gruba mensubiyeti yüzünden bir kişinin sürgün edilmesi haklı
nedenle dayanan korku varsa ve bu yüzden kendi ülkenin
korumasından yararlanamayan ya da korkusu nedeniyle
yararlanmak istemeyen, vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan bir kişi sığınma hakkına sahip olabilir.
Bir kişinin iltica statüsü hakkı olmadığının belirlenmesi,
ancak menşe ülkesindeki durum nedeniyle (yaşam hakkının
tehdit altında olması, ölüm cezasıyla ilgili yasaklar, işkence
veya insanlık veya onuru zedeleyen muamele vb. nedeniyle)
sınır dışı edilmesi veya geri gönderilmesinin mümkün
olamaması durumunda bu kişiyi geçici bir ikamet izni verilir,
ya da ikincil koruma statüsü sahibi olabilir.
İltica başvurusu yaptınız - bundan sonraki adım nedir?
İltica başvuru işlemlerinizin sonucuyla ilgili karar İçişleri
Bakanlığı tarafından verilir. İçişleri Bakanlığı’nın kararına
karşı İdare Mahkemesi’nin huzurunda dava açılabilir. İltica
başvurusu yaptıktan sonra üç gün içinde size Hırvatistan
Cumhuriyeti’nin ikamet izni olarak kullanılacak kart
verilecektir.
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İltica prosedürü nasıl yürütülür?
İltica başvurusu yaptığınız günden itibaren kabul
sürecini başlar ve altı ay içinde İçişleri Bakanlığı’nın
başvurunuzun sonucuyla ilgili kararı vermesi gerektir. Bu
kararı vermemesi halinde kararı ne zaman vereceğine dair
sizi bilgilendirmesi gerekir. Bu altı aylık süreç içerisinde
sizinle iki kere mülakat yapılacaktır. Bu mülakat sırasında
iltica başvurusunda bulunma gerekçeleriniz ya da iltica
başvurusuyla ile ilgili belgelerinizi belirtmeniz gerekir. Bu
önemlidir çünkü mülakat yetkililerin size iltica statüsünün
verilmesiyle ilgili oluşturacakları kararın temelini oluşturur.
Mülakat sırasında söyledikleriniz tutanaklara geçirilir ve
mülakat sonunda okunur. Söyledikleriniz doğru ve eksiksiz
olarak kaydedildiyse, bunu tutanakları imzalayarak
onaylarsınız. Tutanaklarda herhangi bir belirsizlik varsa,
size açıklanacaktır ve ekleme yapmanız olanağı verilir.
Mülakat sizin anladığınız bir dilde gerçekleştirilmektedir.
Bir çevirmene ihtiyacınız varsa, mülakat yetkilileri mülakat
boyunca mevcut olan size bir çevirmen tahsis eder. İltica
talebinde bulunan kişi olarak mülakat yetkililerinden
hemcinsiniz bir çevirmen isteme hakkınız vardır. Çevirmen,
kişisel bilgilerinizi gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca,
İçişleri Bakanlığı’nın sizin kişisel bilgilerinizin hakkında
ne menşe ülkenize ne de iltica süreci ile ilgilendiren
başka yetkili makamlara bilgi vermesi yasaktır. İltica
başvuru işlemlerinizin sonucunda iltica talebinizin ret
edildiği hallerde, İdare Makhemesi’nin huzurunda dava
açabilirsiniz.
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Hırvatistan Cumhuriyeti’nde iltica talebinde bulunan
kişinin hakkı ne?
––
––
––
––
––
––
––
––

Hırvatistan Cumhuriyeti’nde ikamet ve hareket özgürlüğü
Yaşam ve konaklama uygun fiziki durum sağlanması
Sağlık hizmeti
İlköğretim ve ortaöğretim
Ücretsiz hukuki yardım
İnsani yardım
Din özgürlüğü ve çocukların din öğretim özgürlüğü
İltica başvurusu yapıldığı günden itibaren bir yıllık
çalışma hakkı (başvuru sürecinin tamamlanmadığı halde)

Sığınma statüsü hangi durumda onaylanmayacaktır?
––
––
––

Bir kişinin barışa karşı suç, insanlığa karşı suç, savaş
suçu, ağır cezai suçu işletip ya da Birleşmiş Milletlerin
amaç ve ilkelerine aykırı eylem yapması halinde
Bir kişinin Hırvatistan Cumhuriyeti’nin hukuki sistemi ve
milli güvenliğe tehdit oluşması halinde
Bir kişinin açıklamasında verdiği bilgilerin doğru
olmaması ya da eksik olması, gerçekleri yanlış sunması
veya sahte belgelerin kullanmasıyla dayanan koruma
altında olması halinde
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Hırvatistan Cumhuriyeti’de ikincil koruma altında olan
göçmenlerin hakları nedir?
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Sığınmacılara Hırvatistan Cumhuriyeti’nde ikamet etmek
için beş yıllık, ikincil koruma altında olanlara üç yıllık
verilen oturma izni
Hırvatistan Cumhuriyeti’nın tarafından sağlanan iki yıllık
konaklama
Çalışma
Sağlık hizmeti
Eğitim
Din özgürlüğü ve çocukların din öğretim özgürlüğü
Ücretsiz avukat sağlama
Sosyal refah
Aile birleşmesi ve aile bütünlüğünü sağlamak
Topluma entegrasyonu yardımı

Sığınmacı ya da ikincil koruma statüsü hangi durumlarda
sona erebilir?
––
––
––
––

––

Bir kişinin statüyü gönüllü olarak reddedip menşe
ülkesinin koruma altında olduğunu kabul etmesi halinde
Bir kişinin başka bir ülkenin vatandaşlığını alması ve
onun korumasından yararlanması halinde
Bir kişinin terk ettiği ya da zulüm korkusu nedeniyle
kaçtığı ülkeye gönüllü geri dönmesi halinde
Bir kişinin sığınmacı veya ikincil koruma statüsü alması
sağlayan koşulların sona ermesiyle (mesela, menşe
ülkesinin önemli ölçüde ve kalıcı siyasi degişiklik
hallerinde)
Bir kişinin kaybettiği vatandaşlığını gönüllü yeni
kazanması halinde
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DEVLET IDARELERI
ORGANLARINDAKI
YABANCI
ENTERGRASYONUNDAN
SORUMLULARIN
ADRES LISTESI
KURULUŞ

ADI VE SOYADI

HC Hükümeti’nin İnsan Hakları
ve Ulusal Azınlıklar Bürosu –
koordinasyon birimi

Mr. sc. Branko Sočanac
Entegrasyon ulusal temas
noktası
Lana Velimirović Vukalović,
prof.

Sosyal Politik ve
Gençlik Bakanlığı

Ivana Živković, prof.

İçişleri Bakanlığı

Lana Vučinić

38

GÖREV

SORUMLU KIŞI

Hükümet konağı başkanı

+385 1 4569 358
ured@uljppnm.vlada.hr

Hükümet konağı danışmanı
(İnsan Kaçakçılığı Önlenmesi ve
Uluslararası İşbirliği Dairesi)

+385 1 6303 092
lana.vukalovic@uljppnm.vlada.hr

Kıdemli Danışman
(Yaşlılara Bakım, Madde Bağımlısına
ve Mültecilere Hizmet)

+385 1 5557 180
ivana.zivkovic@mspm.hr

İçişleri müffetişi ve entegrasyon
memuru (Yabancılar ve Iltica
Dairesi, İltica Dairesi)

+385 1 4570 968
lvucinic@mup.hr
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KURULUŞ

ADI VE SOYADI

Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığı

Ana-Maria Pavić, prof.

Çalışma ve Emeklilik
Sistemi Bakanlığı

Ivana Guberović

Sağlık Bakanlığı

Božica Šarić, dipl.iur.

İnşaat ve İmar Bakanlığı

Andriana Pozojević,
dipl.ing.arh.

Bölgesel Kalkınma ve
AB Fonları Bakanlığı

Anna Maria Radić

Barış Araştırmaları Merkezi

Julija Kranjec

Hırvat Kızılhaçı

Maja Kadoić

İmar ve İskan Bakımı
Devlet Ofisi

Maja Radočaj
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GÖREV

SORUMLU KIŞI

Kıdemli Danışman (Standart,
Stratejileri ve Özel programlar
Yönetimi)

+385 1 4594 472
ana-maria.pavic@mzos.hr

Kıdemlı ortak (İşgücü Piyasası
ve İstihdam Sektörü)

+385 1 6109 219
ivana.guberovic@mrms.hr

Daire başkanı (Hukuk ve Mali İşler
Müdürlüğünün Avrupa Birliği
düzenlenmesi gözetimi)

+385 1 4607 630
bozica.saric@miz.hr

Kıdemlı Danışmanı (İnşaat ve
Binalarda Enerji Verimliliği Bürosu)

+385 1 3782 447
andriana.pozojevic@mgipu.hr

Bakan Danışmanı
(Bakan ofisi)

+385 1 6172 567
anna-maria.radic@mrrfeu.hr

Lider (İltica ve Entegrasyon
Politikaları ekibi)

+385 1 4820 094
julija.kranjec@cms.hr

Göçmenlerin koruma hizmeti

+385 1 6185 444
+385 99 2496 705
maja.kadoic@hck.hr

Başkan Danışmanı

+385 1 6172 531
maja.radocaj@duosz.hr
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GÖÇMENLERIN
ENTERGRASYONUNDAN
SORUMLU OLAN SIVIL
TOPLUM KURULUŞLARI –
ENTERGRASYON
KOORDINASYONU
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Sivil toplumu, Hırvatiıstanda yaşayan, sosyal harekete aktif ilgi
gösteren vatandaşlar oluşturur. Vatandaşlar, bireysel olarak ya
da grup halinde sosyal etkinliklerde bulunabilmektedır. Aynı
toplumsal mesele veya olayla ilgilendikleri zaman vatandaşlar
genellikle sivil inisiyatif gruplarında toplanırlar. Hırvatistanda
farklı meselelere (mesela çevre bakımı, insan hakları, hayvan
hakları) odaklanan çok sivil toplum kuruluşları vardır. Sivil
toplum kuruluşları hükümetin kurumlarının bir parçası
değillerdir. Fakat, toplumda belli şeylerin kalitesini artırdıkları
için, hükümetin kurumlarıyla çalışırlar. Sivil toplum kuruluşları
kendi projelerinde, çalışmalarına sık sık gönüllülerini
çalıştırırlar. Gönüllüler kendi çalışmaları için maddi karşılık
almadan bir faaliyette aktif rol oynayan vatandaşlardır.
Gönüllülerin yaptığı her şey onların boş zamanlarından ve
kendi motivasyonundan kaynaklanır.
2011 yılında Barış Araştırma Merkezi sığınmacılara, iltica
talebinde bulunanlara ve ikincil korumadan yararlanan
yabancılara çeşitli sosyal hizmetlerin sağlamasına kapasiteye
sahip olanlar sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiği
Entegrasyon koordınasyonunu diye bir ağı kurdu. Entegrasyon
koordinasyonunun amacı sığınmacılara, iltica talebinde
bulunanlara ve ikincil korumadan yararlanan yabancılara
gelecekteki sosyal hizmetleri saglayacakların bağlantısının
kurmasıdır.
Entegrasyon koordinasyonunun her üyesi başka bir konu ile
uğraşmaktadır.
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KURULUŞ

SORUMLU KIŞI

HCK - Hrvatski crveni križ
(Odjel za azil i migracije)
Hırvat Kızılhaçı
(İltica ve göç dairesi)

Dubravkin trg 11
Tel: +385 1 6185 444
Mob: +385 99 2496 705

Sorumlu kişi: Maja Kadoić

UNHCR - Ured Visokog povjerenika
Ujedinjenih naroda za izbjeglice
Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği Ofisi

Radnička cesta 41/7
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3713 555

Sorumlu kişi: Borka Vukelić

hpc - Hrvatski pravni centar
Hırvat Hukuk Merkezi
Sorumlu kişi: Lana Tučkorić
Tatjana Holjevac

izazov - Udruga za promicanje
prava i socijalizacije
djece i mladih
Çocukların ve Gençlerin
Hakları ve Sosyalleştirmesi
Teşvik Etmesi Derneği
Sorumlu kişi: Spomenka Oblak
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Andrije Hebranga 21
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4854 934

A. G. Matoša 64
44 320 Kutina
Tel: +385 44 681 333
Mob: +385 98 750 248
+385 98 886 283

FAALIYETLER
––
––
––
––
––

––
––

––

Ders çalışmaya, kitap, giysi, ilaç, gıda almaya yardım etmek,
kütüphane ve kulüp üyeliği, yol, ev masrafları ile yardım
etmek, imarete ve kamu ulaşıma giriş
Diğer şehirlerden Kızılhaç derneğiyle birlikte çalışmak
Çocuklar ve kadınlar dahil etmek
Fondan tarafından sağlanan doğru mali destek (mesela, geçici
oturum izni mali desteği)
HPC, HCK ve CMS projelerine destek, hukuki ve psiko-sosyal
yardım, entegrasyon yardımı
Talebi üzere, iltica talebinde bulunanlara ve ikincil korumadan
yararlananlara hukuki yardım
İltica talebinde bulunanlar ve ikincil koruma yararlananların
“Savunmasız göçmenlerin arasında işkence mağdurlarının
korunması Projesi” kapsamında psikolojik danışmanlık
programlarına katılımı
Çocuklar ve kadınlarla kamusal yaratıcı atölyeler ve etkinlikler
(5 yaş altındaki anne babasıyla gelen çocuklar, 5 ile 18 yaş arası
çocuklar ve daha yaşlı gençlere de açıktır)
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KURULUŞ

SORUMLU KIŞI

MMH - mreža mladih Hrvatske
Hırvatistan’ın Gençlerin Ağı
Sorumlu kişi: Monika Rajković

Vladimira Nazora 22
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4573 937

status m - Centar za unapređenje
profesionalnog rada s mladima
Gençlerle Mesleki İş Geliştirme
Merkezi

Petrova 69
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2300 447
Mob: +385 98 1838 781

Sorumlu kişi: Natko Gereš

iskra - Centar za edukaciju
i savjetovanje
Eğitim ve Danışma Merkezi

Krešimira Kovačevića 4
10 360 Zagreb
Mob: +385 98 322 289

Sorumlu kişi: Željka Mazzi

Cesi - Centar za edukaciju,
savjetovanje i istraživanje
Eğitim, Danışma ve
Araştırma Merkezi
Sorumlu kişi: Nataša Bijelić
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Nova cesta 4
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2422 800

FAALIYETLER
––
––

Kısıtlı imkanları olan gençler için eğitim (kurslar ve atölyeler)
Hırvatistan genelinde genç kuruluşlarına gençlerin katılımı

––

Erkeklerin ve oğlanların cinsiyet eşitliğine dayalı toplumunun
yaratmasına katılımı
Gençlerin destek verilmesinin ve onların olumlu rol modelleri
önemi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi
Stratejilerin ve planların hazırlanmasında erkeklerle çalışmanın
hususiyeti ve potansiyelini vurgulamak

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Çocuklar ve ebeveynler ile psiko-sosyal çalışma
Nüfus: 3 ile 7 ve 7 ile 12 yaş arası çocuklar, genç kulüpleri,
ebeveynler ile atölyeler
Danışmanlık: işsiz kadınlar ve engelli insanlar için
Denetleme
Gençler ve kadınlar ile çalışmak
Eğitsel etkinlik ve bilgileri (gençlik ilişkilerin şiddeti önlenmesi,
cinsel ve üreme sağlığı hakları)
Kadın istihdamının güçlendirilmesi ve kadınların toplumdaki
aktif rol alması teşvik edilmesi
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KURULUŞ

SORUMLU KIŞI

ženska soba - Centar za
seksualna prava
Cinsel Hakları Merkezi

Maksimirska cesta 51 A
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6119 174

Sorumlu kişi: Paula Zore

B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi
emancipiran. (AktIf ol. Azat ol.)
Udruga za promicanje i zaštitu
ženskih ljudskih prava
Kadınların İnsan Hakları
Korunması ve Desteklenmesi
Derneği

Selska cesta 112 a
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4663 666

Sorumlu kişi: Senka Sekulić-Rebić

Cms - Centar za mirovne studije
Barış Araştırma Merkezi
Sorumlu kişi: Tea Vidović

Selska cesta 112 a
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4820 098

fade in - Fantastično
dobra institucija
Muhteşem bir Kurum

Nova Ves 18, 2. kat
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4667 817

Sorumlu kişi: Martina Globočnik
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FAALIYETLER
––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––
––

Tıbbi, hukuki ve psikolojik danışmanlık, cinsel şiddet
mağurlarına ve onların aile üyelerine destek ve duruşma hazırlık
proğramı sağlanması
Cinsel sağlık ve cinsel haklara ilişkin bilgiler
Gençlerin cinsel taciz önlemesi eğitsel tedbirleri
Cinsiyet eşitliği
Cinsiyete dayalı her türlü şiddetin mücadele edilmesi ve
önlenmesi
Vukovar-Srijem ilinde şiddete maruz kalmış kadınlara ve onların
çocuklarına varlıksal koruma ve psiko-sosyal desteğ sağlanması

Entegrasyon sürecinde bulunan göçmenlere ve yabancılara
destek
Göçmenlere ve yabancılara hukuki destek
Kültürleararası atölyeler
İltica ve göç ile ilgili konularda kamu savunculuğu
Kamusal film ve video yapmak isteyen genç sanatçilar için bir
platform
Belgesel dizi ve filmlerin üretimi
Kamusal filmler eğitimi
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KURULUŞ

SORUMLU KIŞI

zagreb pride - Queer-feministička
i antifašistička udruga
Queer Feminist ve Antifaşist
Derneği

Pierottijeva 11 (Medika club)
10 000 Zagreb
Tel: +385 95 9021 445

Sorumlu kişi: Daniel Martinović

cni - Centar za nove inicijative
Yeni Girişimler Merkezi
Sorumlu kişi: Lovorka Marinović

dpp - društvo za psihološku pomoć
Psikolojik Yardım Derneği
Sorumlu kişi: Martina Čarija

KLJP - Kuća Ljudskih prava
İnsan Hakları Evi
Sorumlu kişi: Milana Romić

kud – Koordinacija udruga
za djecu
Çocuklar Kuruluşları
Koordinasyonu
Sorumlu kişi: Krešimir Makvić
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Iblerov trg 9
10 000 Zagreb
Tel: +385 98 384 655
Ulica kneza Mislava 11
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4826 111
+385 1 4826 112
Selska cesta 112 c
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6413 710

Prilaz Gjure Deželića 30
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4846 306

FAALIYETLER
––
––
––

––
––
––
––
––

Eğitim, araştırma, savunculuk, güçlendirme ve doğrudan
eylem
LGBT insanları, cemiyeti ve normatif olmayan ailelerinin
korunması desteklenmesi
Toplumun tamamının mücadele edilmesi, insan hakları
korunarak ve saygı gösterilerek her türlü ayrımcılığın ortadan
kaldırılması üzerinde çalışıyor
Çalışma odağı: Göç ve iltica sisteminde refakatsız çocuklarla
çalışmak
Eğitim ve araştırma
Çocuklar, gençler ve reşitler için psikolojik destek - bireysel
ve grup destek
Psikoterapi sağlanması
Psikolojik destek alanında araştırmalar ve tavsiyeler

––
––
––

İnsan hakları ihlallerinin mağdurlarına hukuki destek
Kütüphanenin kullanımı
İnsan Hakları Evi’nin odaları toplantı ve eğitim proğramları için
kullanılması

––

Çocukların hakları ve ihtiyaçlarına anlayış, hoşgörü ve saygı
ilkesine dayanarak Çocuklar Kuruluşları Koordinasyonu
çocukların refahını ve menfaatını savunur. Çocuklar Kuruluşları
Koordinasyonu’nun amacı Çocuk Haklarına dair Sözleşme
uyarınca tüm çocukların haklarının etkin korunacağı bir
toplum yaratılması ve tüm çocukların, özellikle herhangi bir
nedenle sosyal yoksun veya marjinal olanların en iyi kalitesi bir
yaşamının sağlanmasıdır.
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KURULUŞ

SORUMLU KIŞI

irmo - Institut za razvoj i
međunarodne odnose
Gelişme ve Uluslararası
İlişkiler Enstitüsü

Ulica Ljudevita
Farkaša Vukotinovića 2
p.p. 303, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4877 460

Sorumlu kişi: Senada Šelo-Šabić

NESsT Croatia
Amacı Gütmeyen İşletme
ve Sürdürülebilirlik Ekibi

Jurja Neidhardta 4
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3022 703

Sorumlu kişi: Andreja Rosandić

cedra - Cluster za eko-društveni
razvoj i inovacije
Eko-Sosyal Gelişim ve
Yenilikleri Kümesi

Vlaška 40
10 000 Zagreb
Tel: +385 91 1557 717

Sorumlu kişi: Vera Djokaj

attack! - Autonomni
kulturni centar
Özerk Kültür Merkezi
Sorumlu kişi: Sanja Burlović
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Pierottijeva 11 (Medika club)
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6197 223

FAALIYETLER
––
––

İltica ve göç alanında araştırma
İltica ve göç alanında bilimsel makalelerin yayınlanması

––
––

Sosyal girişimciliğin gelişmesi danışmanlığı
Iş planlarının oluşturulması

––
––

Sosyal kooperatiflerin kurulması tavsiyeleri
Eğitim

––
––

Kültürel programları düzenlenmesi
Özerk Kültür Merkezi’nin kültürel programlarına mültecilerin
katılımı
Mültecilerin katılması teşvik edildiği kültürlearası faaliyetler

––
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