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Sivil toplumun gelişmesi ve karar verme süreçlerinde etkin rol oynaması, dayanışma 

ve güven içinde kurulan birlikteliklerle mümkün. Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum 

Destek Programları ile güçlenen sivil toplum kuruluşları (STK) farklı kanallardan 

kurdukları köprüler ile toplumun sesini duyuruyor, sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sunmaya devam ediyor.

Bu sayımızda, engelli haklarından kadın-erkek eşitliğine, üretici ve işçilerin haklarının 

güvenceye alınmasından tüketici haklarının korunmasına, bölgesel iş ağlarından yeni 

nesil kooperatiflere ve azınlık hakları konusunda farkındalık yaratılmasına ortaklaşa 

çözümler geliştiren projelerin çeşitli kanallardan kurdukları ağları yakından göreceğiz.

Dönüşüm ve ilerleme için artık yalnızca fiziksel erişimin yeterli olmadığı son yıllarda, 

dijital mekanizmalar hayatımızda daha fazla yer etmeye başladı. Bahsedeceğimiz 

projeler, kurdukları diyalog ve iş birlikleriyle ortak sorunlar için hareket ederken 

dijital dönüşümün de bir parçası oldu. 

Engelli Bireyler ve Aileleri Geliştirme Merkezi Derneği koordinatörlüğündeki 

“Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” Projesi, engelli hakları alanında çalışan 

STK’lar ve kamu kuruluşları arasında engelli haklarıyla ilgili diyaloğun iyileştirilmesine 

yardımcı olurken, oluşturulan E-Öğrenme platformuyla bireylerin engelli haklarını 

öğrenme sürecinde teorik bilgilerini geliştirmeleri için açık alan sağladı. Türkiye’de 

kadın-erkek eşitliği adına yıllardır önemli çalışmalar yürüten Uçan Süpürge Vakfı, 

“Eşitlik için E-Geçiş” Projesiyle herkesin ulaşabileceği kadın-erkek eşitliği dijital 

platformunu hayata geçirdi.

Engelli hakları alanında çalışan STK’lar, Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin  

 

öncülüğünde oluşturulan platform ile işitme engellilerin haklarının görünür kılınmasını 

sağladı. Bu alanda farkındalık yaratmak için yıllardır çalışan başka bir STK, Puruli Kültür 

Sanat Derneği, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ortaklarıyla engelli bireylerin sinema 

etkinliklerine katılımının önündeki engellere ve bu engellerin aşılması için gereken 

çözümlere dikkat çekti.

Sosyal girişimler, daha iyi ticaret koşulları sunarak ötekileştirilmiş üreticilerin ve işçilerin 

haklarını güvence altına almak için yola çıkan “Adil Ticaret Ağı”nda buluşurken, Türkiye, 

Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’dan STK’lar sürdürdükleri diyalog ve iş birliği ile 

Türkiye’deki tüketicilerin korunmasına yönelik önemli adımlar atarak bir “Politika 

İzleme Ağı” oluşturdu.

Bu sayımızda ayrıca “Güçlü Kurum, Güçlü Bölge” ve “Güçlü Bölge, Güçlü Sivil 

Toplum” yaklaşımıyla federasyonların, derneklerin ve üyelerin birbirleriyle bağlantı 

kurabilecekleri bir dijital platform oluşturulmasını sağlayan “Bölgesel İş Ağları” 

Projesinin ve “Bizler yeni nesil kooperatifleriz” diyerek sürdürülebilir kalkınmaya 

katkıda bulunan bir dijital platforma imza atan “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” 

Projesinin çalışmalarına göz atacağız.

Türkiye’deki azınlık vakıfları arasındaki diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesini katkı sunan, 

azınlıkların ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirmek ve ön yargıları yıkmak için 

harekete geçen “Despertar İzmir” Projesi ise “Her Kanaldan Diyalog” sayımızın son konuğu.

Dayanışma ve birliktelik içinde yeni köprülerin kurulduğu, sürdürülebilir diyaloğun 

farklı kanallardan devam ettiği bu ilham verici projelerin yol göstermesi umuduyla… 

Keyifli okumalar diliyoruz.
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Engelli Bireyler ve Aileleri Geliştirme Merkezi Derneği (EBAGEM) 

koordinatörlüğünde Romanya’dan ADAPTO (Gençler Arası Eşitliği Teşvik 

Derneği) ortaklığında hayata geçirilen “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler 

Kuralım” Projesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü iş birliği ile birçok faaliyete imza atarak tamamlandı. 

Bugüne kadar birçok AB projesinde koordinatör ve proje ortağı olarak 

yer alan EBAGEM’in Başkanı Ayda Yeter Serin, bu kapsamda engeli olan 

SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG 
İLE KURULAN KÖPRÜLER

Türkiye ve AB’deki STK’lar ve kamu kuruluşları arasında engelli haklarıyla ilgili diyaloğun iyileştirilmesine ve yeni ortaklıklar 
kurmaya katkı sunmak amacıyla yola çıkan ‘Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım’ Projesi, yolculuğunun sonunda kurulan 
köprüler üzerinde başarıyla yol almaya başladı.

bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine katkıda bulunmak, sosyal hayata 

katılımlarını artırmak, kişisel ve mesleki yönden gelişmelerine destek olmak 

amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirtiyor. Serin, engellilik alanında faaliyet 

gösteren STK’ların gelişimine destek olmayı, bu alanda kamu ve STK’lar 

arasında iş birliği geliştirmeyi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ağ kurma 

çalışmalarında yer almayı kendilerine misyon edindiklerini de belirtirken, bu 

sebeple “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” Projesine büyük önem 

verdiklerini dile getiriyor.



4

PROJENİN KİLOMETRE TAŞLARI
Arama konferanslarından ağ oluşturma faaliyetlerine, çalışma ziyaretlerinden 

eğitim materyalleri oluşturmaya, diyalog toplantılarından eğitim 

programlarına, uluslararası zirveden çevrim içi bir eğitim platformuna birçok 

faaliyeti kapsayan proje, belirlenen dört kilometre taşı üzerinden yürütüldü.

DİYALOG VE AĞ İLETİŞİMİ

Diyalog ve ağ kurma sürecinin ilk adımı olarak biri Mersin’de, diğeri Köstence’de 

olmak üzere iki “Arama Konferansı” gerçekleştirildi. Bu konferanslarda öncelikle 

Engeli Olan Bireyleri (EoB) hedefleyen sosyal politikaların oluşturulması ile 

EoB’yi ve ailelerini hedefleyen etkinliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca 

yerel aktörlerin temsilcilerine, engellilik alanında AB müktesebatına ilişkin 

stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik, mevcut durum hakkında daha fazla 

bilgi edinebilmeleri için açık alan sağlandı.

İkinci olarak Türkiye’de engellilik alanında çalışan 20 kuruluş ile Romanya’da 

engellilik alanında çalışan 15 kuruluş ağ oluşturma faaliyetlerine davet edilerek 

“Engelsiz Ağ” oluşturuldu. Romanya’ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, 

engellilik alanında çalışan STK’lar ve kamu kuruluşlarıyla Türkiye-AB arasında 

iş birliği geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

Diyalog ve Ağ İletişim faaliyetleriyle ilgili son olarak, yerel girişim becerilerini 

artırmak ve engelli bireylerin ve ailelerinin haklarından tam olarak 

yararlanmaları için aktif aktörlerin iletişim kapasitelerini geliştirmek ve iş 

birliği fırsatları yaratmak amacıyla üç platform toplantısı düzenlendi. 
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EĞİTİM MODÜLÜ GELİŞTİRME

Proje kapsamında, Engeli olan Bireyler ve aileleri ile çalışan eğitmenlerin, daha 

sonraki çalışmalarında metodolojik ihtiyaçlarına cevap vermek için, engellilik 

hakları, aktif katılım ve vatandaşlık gibi konularda eğitim modülünün içerik 

geliştirmesi yapılarak, Eğitmen Eğitimi El Kitabı hazırlandı.

AB-TÜRKİYE FARKINDALIĞI VE
YAYGINLAŞTIRMA

Proje faaliyetlerinin son kilometre taşı olan farkındalık ve yaygınlaştırma 

çalışmalarına yönelik atılan önemli adımlardan birisi, Romanya’ya gerçekleştirilen 

çalışma ziyaretinde düzenlenen “Engellilik Alanında Avrupa İş birliği” Semineri 

oldu. Ayrıca proje kapsamında Engeli olan Bireyler ve ailelerini hedefleyen 

etkinlikler düzenleyen paydaşlara yönelik “Eğitim El Kitabı” hazırlandı. Engelli 

hakları, engellilerin aktif katılımı ve erişilebilirlik konularına dikkat çeken kısa 

animasyon filmler hazırlanarak filmler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. 

Proje kapsamında son olarak 10 Aralık 2021 Dünya İnsan Hakları Günü’nde 

Mersin’de 10 ülkeden 200 katılımcıyla “Uluslararası Engellilik Zirvesi” düzenlendi. 

Projenin sürdürülebilirlik bağlamında önemli çıktılarından bir diğeri ise, her tür 

engeli olan birey ve eğitmenler tarafından erişilebilir bir platform olarak tasarlanan 

ve yedi modülden oluşan E-Öğrenme platformu oldu. Eğitmenlerin engelli haklarını 

öğrenme sürecinde teorik bilgilerini geliştirmeleri için açık alan sağlamayı amaçlayan 

platforma https://ebridges.org/tr/ adresi üzerinden ulaşılabilir.

KAPASİTE GELİŞTİRME

Türkiye ve Romanya’daki STK’lardan ve kamu kurumlarından eğitmenler ve 

gençlik çalışanları, metodolojik kapasitelerini geliştirmek ve engelli hakları, 

yaygın eğitim, deneyimsel öğrenme metodolojisi, aktif katılım ve vatandaşlık 

üzerine bir eğitmen eğitimi programına katıldılar. Eğitim katılımcıları kurulacak 

olan E-Öğrenme platformuna destek olmak amacıyla platformun geliştirilmesi 

sürecine de dahil oldular.

https://ebridges.org/tr/
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Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarının sağlanması, aktif 

vatandaşlık becerilerinin güçlendirilmesi ile insan hakları konusunda örgütlü 

ve bütüncül hareket etmeleri amacıyla yürütülen proje kapsamında yedi 

bölgeden STK’lar bir araya gelerek kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir müfredat 

geliştirdi. Proje ile STK’ların kadın hakları, insan hakları, kadın-erkek eşitliği, 

katılım ve savunuculuk gibi konularda kapasitesinin artırılması sağlandı.

Proje sorumlusu Ceren Kurt, “Eşitlik için E-Geçiş” Projesine başlarken Vakıf 

olarak kadınların ve kadın örgütlerinin mücadelesine olan inançla yola 

çıktıklarını belirtirken, hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor: “Uçan Süpürge’nin 

vizyonu, kadınların güçlendiği ve kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı, herkes 

için adil bir dünyaya kavuşmak için değişim yaratmak. Bu değişimi yaratırken 

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE 
‘E-GEÇİŞ’

Türkiye’de kadın-erkek eşitliği adına yıllardır önemli mücadeleler veren Uçan Süpürge Vakfı, Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü 
Dönemi kapsamında desteklenen ‘Eşitlik için E-Geçiş’ Projesiyle herkesin ulaşabileceği dijital bir platform hayata geçirdi. 

şiddet, yasal haklar, temsil eşitsizliği, görünürlük, üretme ve yaratma gibi 

birçok farklı konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.”
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Dijital platformun oluşturulması sürecinde Uçan Süpürge Vakfı, Türkiye’nin 

yedi bölgesine giderek ağ kurma ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. 

Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Van illerinde gerçekleşen 

toplantılarda, dijital platformun içeriği ve görünümü hakkında kadın sivil 

toplum örgütleri ile birlikte çalışıldı. Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan 

“e-Eşitlik Dijital Öğrenme Platformu” ortak katılım ile kamuoyuna tanıtıldı.

“Herkes İçin Eşitlik” sloganıyla oluşturulan platform, sadece kadınlar ya da 

STK’lar için değil, kadın-erkek eşitliği konusunda güncel ve doğru bilgileri 

öğrenmek isteyen herkes için tasarlandı. Herkesin, her yerden, her zaman ve her 

kanaldan ulaşabilmesi için hazırlanan platform dört ana modülden oluşuyor:

 • Temel kavramlar

 • Hukuk 

KADIN HAKLARI ALANINDA ÇALIŞAN 
STK’LAR BİRLİKTE

 • Medya ve yeni medya

 • Savunuculuk 

Görme engellilerin de platforma erişimi için her bir modül seslendirildi. 

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar 

sertifika almaya hak kazanıyor. Kadın-erkek eşitliğine dair detaylı ve bilimsel 

bilgileri hem yazılı içeriklerle hem de videolarla öğrenmek isteyen herkes 

platforma eesitlik.ucansupurge.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Proje koordinatörü İlayda Önal, projenin önemine ilişkin görüşlerini paylaşırken 

proje aracılığıyla kadın-erkek eşitliği ile ilgili Türkiye’nin dört bir yanından 

STK’larla buluşup bu konudaki kapasitenin geliştirilmesini sağladıklarını, 

projenin kadın hakları hareketi için oldukça önemli bir kazanım olduğunu 

düşündüğünü ifade ediyor.

http://eesitlik.ucansupurge.org.tr
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Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin (VİED) İstanbul’dan İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) ortaklığıyla yürüttüğü 
‘İşitme Engelli STK’ları Birlikte’ Projesi, oluşturulan platform ile işitme engellilerin haklarının görünür kılınmasını sağladı. 

“Türkiye’nin dört yanından gelen STK’lar ile Van’da düzenlediğimiz dört 

çalıştay sonucunda bir platform kurduk. Bu platformda; kurumsal kapasite, 

savunuculuk, lobi faaliyetleri, engelli hakları, iş birliğinin sağlanması ve 

birlikte daha güçlenmek adına çalışmalar yürüttük.” Van İşitme Engelliler 

ve Aileleri Derneği’nde proje sorumluları projenin kazanımlarını bu sözlerle 

özetliyor.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında sürdürülen proje, 

STK’lar arasında iyi yapılandırılmış bir diyalog kültürünün geliştirilmesiyle, 

sivil katılımın güçlendirilmesine ve işitme engelli STK’larının kamu 

İŞİTME ENGELLİ STK’LARI 
ORTAK PLATFORMDA
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politikalarını etkileme ve değiştirme kapasitelerinin artırılmasına destek 

sunulması amacını taşıdı.

Proje süresince platformu oluşturmak adına, engelli hakları, savunuculuk ve 

kampanya, iletişim ve organizasyon konularında çeşitli eğitimler düzenlendi; 

ihtiyaç analizine yönelik çalıştaylar gerçekleştirildi. 15 ay boyunca yapılan 

çalışmalar sonucunda Türkiye’nin yedi bölgesinden 14 STK, https://

isitmeengellilerplatformu.org/ adresi üzerinden de çalışmalarını görünür 

kılan ve proje ile aynı adı taşıyan bir platform oluşturdu. 

Platform, işitme engelli ve sağırların haklarını görünür kılmak ve bu hakların 

korunması alanında hizmet veren STK’lar arasındaki iş birliğini geliştirmek 

üzere hayata geçirildi. Platform ayrıca, her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı 

ve işitme engelli ve sağır bireylerin istismarını, mevzuattan kaynaklı 

yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmek ve önlemek için, STK’ların izleme 

ve savunuculuk kapasitelerini güçlendirecek çalışmalar yapmayı hedefliyor. 

“İşitme Engelli STK’lar Birlikte” platformu, çalışmalarında Birleşmiş 

Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili maddeler olmak üzere, ulusal 

ve uluslararası yasaları temel aldığını dile getiriyor.

https://isitmeengellilerplatformu.org/
https://isitmeengellilerplatformu.org/
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“Bu proje ile Türkiye’de ve Avrupa’da sinemaya erişim alanında çalışan 

STK’ları bir araya getirerek çeşitli lobi faaliyetleri, atölye, raporlama gibi 

çalışmalar gerçekleştirdik. Kamu spotu, anket gibi çıktılar aracılığı ile engelli 

bireylerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engelleri tanımladık. 

Bu konuda çözümler sunmaya, engelli bireylerin sinemada temsillerini 

güçlendirmeye ve Türkiye’de erişilebilir kültürel etkinlikler düzenleyen 

kurumlarla iş birlikleri kurmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdik.”

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi kapsamında gerçekleştirilen 

“Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” Projesi koordinatörü Ezgi Yalınalp, 

projede yapılan faaliyetleri anlattığı konuşmasında projeden beklentilerini 

DÖNGÜYÜ KIRMAK: 
ERİŞİLEBİLİR SİNEMA

de şöyle dile getiriyor: “Projemiz ile uzun vadede politika yapıcıların bu 

tür çalışmalara ilgisinin artmasını ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını 

umuyoruz.”

Puruli Kültür ve Sanat Derneği koordinatörlüğünde Polonya’dan Socio–

Cultural Society of Koszalin’in iş birliği ile yürütülen projenin iştirakçileri 

İngiltere’den Carousel Project, Almanya’dan KLAPPE AUF! Kurzfilmfestival, 

Belçika’dan Extra & Ordinary People asbl ve İspanya’dan Associació Inclús 

oldu. Ezgi Yalınalp, kendi ülkelerinde erişilebilir film festivalleri düzenleyen bu 

kurumlarla, kişilerin sinemaya eşit koşullarda erişebilmesi için fikir alışverişi 

yaptıklarını ve çözüm önerileri ortaya koymaya çalıştıklarını belirtiyor.

 

Sinema endüstrisinin politikalarının, uygulamalarının ve fiziksel altyapılarının engelliler açısından iyileştirilmesi hedefiyle 
yürütülen ‘Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema’ Projesi, engelli bireylerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engellere 
ve bu engellerin aşılması için gereken çözümlere dikkat çekti.



11

ERİŞİLEBİLİR GÖSTERİMLER İÇİN 
MİNİMUM KOTA

Engelli bireylerin sinemaya erişimini sağlamak için yapılan faaliyetlerden bir 

diğeri, “Erişilebilir Gösterimler İçin Minimum Kota” oldu. Bu faaliyet, gösterim 

mekânı sahiplerinin ve dağıtım şirketlerinin gösterimlerinin belirli bir yüzdesini 

erişilebilir hale getirmesini amaçladı. Bu kapsamda bir video film ile tanıtıcı bir 

broşür hazırlandı ve bu araçlarla geniş kapsamlı lobi faaliyetleri yürütüldü.

‘SİNEMAYA ERİŞİM HAKTIR’

Peki, “Sinemaya Erişim Haktır” sloganıyla yola çıkan projede hangi amaçlarla, 

ne tür faaliyetler gerçekleşti?

ERİŞİLEBİLİR MEKÂN SERTİFİKASI

Sinemada erişime dair kısır döngüyü kırmak için yapılan faaliyetlerden biri, 

bir sertifikasyon programının tanımlanması ve tanıtılması oldu. Bu kapsamda 

“Erişilebilir Mekân Sertifikası”nın kriterleri, projenin ortakları ve iştirakçileri ile 

sinema ve erişilebilirlik alanında çalışan aktörlerin ve temsilcilerin katkılarıyla 

tanımlandı. Sertifikasyon sürecinin ana hatlarını çizmeden önce, Avrupa 

ülkelerinde bu konudaki iyi uygulamalar üzerine bir araştırma yapıldı. 2022 

yılının Nisan ayında yapılan bir atölye çalışması ile sertifikasyon sürecinin 

kriterleri belirlendi.

ENGELLİ BİREYLERİN SİNEMADAKİ TEMSİLLERİNİ 
ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Hazırlanan kamu spotu ile, engelli bireylerin sinema ve TV’deki yetersiz 

ya da yanlış temsillerine dikkat çekildi. Ayrıca başrolünde engelli bir kişinin 

bulunduğu sinema filmlerinin çevrim içi erişilebilir gösterimi yapıldı ve 
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ENGELLİ BİREYLERİN SİNEMAYA GİTMESİNİN ÖNÜNDEKİ 
ENGELLERİ TANIMLAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Engelli kişilerin sinemaya gitmesinin önündeki engelleri ortaya koyan bir anket 

çalışması yapıldı. Film festivalleri, engelli dernekleri, sinema sektörü temsilcileri 

katılımı ile çevrim içi bir atölye gerçekleştirildi. Atölyede anket sonuçları 

katılımcılar ile paylaşılarak sorunlar ve olası çözümler tartışıldı. Atölye çıktılarının 

yer aldığı bir rapor hazırlandı.

İLGİLİ AKTÖRLERLE AĞ OLUŞTURMA FAALİYETLERİ

Kültür-sanat hayatına erişim konusunda faaliyet gösteren aktörler arasındaki 

etkileşim ve iş birliğinin artırılması hedeflendi. Bu kapsamda, alanda aktif STK 

ERİŞİLEBİLİR KÜLTÜREL ETKİNLİKLER  
WEB PLATFORMUNUN KURULMASI

Engelli bireylerin erişilebilir kültür-sanat aktiviteleri hakkında daha kolay 

bilgiye erişmelerini sağlamak amacıyla erişilebilir kültür-sanat etkinliklerinin 

ve mekânlarının listelendiği ve haritalandığı bir web platformu kuruldu.

“Kültür sanat etkinliklerine eşit erişimin bir hak olduğuna inanıyoruz” 

yaklaşımını benimseyen Kültüre Erişim Platformu, düzenledikleri etkinliklerde 

erişilebilirlik pratiklerine yer veren ya da kültür-sanat erişilebilirlik alanında 

savunuculuk faaliyeti yapan 17 kurumdan oluşuyor. Platformla ilgili ayrıntılı 

bilgiye https://www.kultureerisim.com/tr adresinden ulaşılabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapım şirketleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleşen çevrim içi bir buluşma düzenlendi.

ve aktivistlerin dahil olacağı bir Kültüre Erişim Platformu kuruldu ve platform 

üyeleri ile biri çevrim içi, biri fiziksel olmak üzere iki adet toplantı gerçekleştirildi.

https://www.kultureerisim.com/tr
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Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Döneminde hayata geçirilen “Sosyal Girişimler 

için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye” Projesi ya da kısa adıyla “Adil 

Ticaret” Projesinin amaç ve hedeflerini, INOGAR Kooperatifi’nin Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca şu sözlerle açıklıyor: “Projemizin amacı ticaretle 

ilgilenen girişimcilerin küresel adil ticaret ağına bağlanabilmeleri sürecini 

kolaylaştırmaktı. Ayrıca girişimcilerin adil ticaret uygulamaları, tedarik 

zincirleri ve pazarı konusunda savunuculuk faaliyetleri yapmalarını sağlamak 

da bir diğer hedefimiz oldu.”  

INOGAR Kooperatifi ve Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO) ortaklığıyla yürütülen 

proje kapsamında kurulan ve Türkiye’deki sosyal girişimleri bir araya getirerek 

bir topluluk oluşturan Adil Ticaret Ağı ile sosyal girişimlerin adil ticaret iş 

SOSYAL GİRİŞİMLER ‘ADİL 
TİCARET AĞI’NDA BULUŞUYOR

Türkiye’den sosyal girişimler ile Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO) arasında karşılıklı diyaloğu geliştiren ‘Adil Ticaret’ Projesi 
ile WFTO’nun adil ticaret konusundaki birikimi Türkiye’ye aktarıldı, Türkiye sosyal ekonomi ekosistemindeki paydaşların adil 
ticaret uygulamaları konusundaki farkındalığının artırılması sağlandı.

uygulamalarını ve üretimini yaygınlaştırmasına ve bunları küresel Adil Ticaret 

topluluğu ve pazarlarına bağlamasına yardımcı olundu. 

Projede ticaret ile ilgilenen girişimcileri küresel Adil Ticaret Ağına bağlamak 

için adil ticaret uygulamaları, adil ticaret tedarik zincirleri ve pazarı hakkında 

eğitimler gerçekleştirildi ve savunuculuk çalışmaları yapıldı. Adana, 

Ankara, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere yedi ilde 

gerçekleştirilen eğitimler ve yuvarlak masa toplantılarıyla sosyal girişimler 

arasındaki iş birliği güçlendirildi. Proje koordinatörü Çiğdem Çiyitoğlu “Adil 

Ticaret” Projesiyle Avrupa ya da dünya genelinde çok fazla bilinen bir konuyu 

Türkiye’de uygulamaya başlayarak girişimler için bir etki yarattıklarını, adil 

SOSYAL GİRİŞİMLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
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ticaret kavramının Türkiye’de bilinir hale gelmesini sağladıklarını dile getiriyor.

Proje kapsamında oluşturulan Adil Ticaret Türkiye Ağı, uygulayıcılardan politika 

yapıcılara kadar tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladı. Sosyal girişimciler, 

hükümet, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bu ağ, WFTO ve 

küresel topluluklarının yardımıyla Türkiye’den sosyal girişimler için bağlantılar 

kurmak, destekleyici politikalar ve fırsatlar başlatmak üzere tasarlandı.

Türkiye’de adil ticaret kavramını anlatan ve sosyal girişimciler ve sosyal ekonomi 

paydaşları için adil ticaret pratiklerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik 

bilgilendirici ve farkındalık artırıcı faaliyetler yürüten “Adil Ticaret” Projesinin 

Kapanış Toplantısı Haziran 2022’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı Mert Fırat, INOGAR Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca ve Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje 

Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katıldığı “Avrupa Birliği Proje Fonları 

KAPANIŞ TOPLANTISI VE ADİL TİCARET PROTOKOLÜ

ve Adil Ticaret Türkiye Projesi” oturumu ile açılan toplantıda “Türkiye’de Adil 

Ticaret Örnekleri Deneyim Paylaşımı” başlıklı bir de panel düzenlendi. 

Adım Adım, Açık Açık Kurucusu ve INOGAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Itır 

ERHART moderatörlüğünde İhtiyaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan, adil 

girişim BebeMoss Üretim Planlama Uzmanı Nihal Ergin ve Good4Trust Kurucusu 

ve INOGAR Kooperatifi Ortağı Uygar Özesmi’nin katılımıyla gerçekleşen panelde 

Türkiye’de adil ticaret pratiklerinin nasıl hayata geçirildiğine dair örnekler 

paylaşıldı. 

Dünya Adil Ticaret Örgütü’nün Garanti Sistemi Direktörü Tamara Cobussen’ın 

WFTO ve Alternatif İş Modelleri’nden bahsettiği bir oturum ile devam eden 

Kapanış Toplantısında, projenin en önemli kazanımları arasında yer alan iş birliği 

protokolü de INOGAR ve Dünya Adil Ticaret Örgütü arasında imzalandı.
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“Adil Ticaret” Projesinin faaliyetleri ile çıktılarının yer aldığı, https://adilticaret.

org/ adresinden ulaşılabilen internet sitesi adil ticaretin tanımını ve adil ticaret 

organizasyonlarının çalışmalarını aşağıdaki şekilde ayrıntılıyor.

“Adil ticaret, uluslararası ticarette daha fazla eşitlik arayan diyalog, şeffaflık 

ve saygıya dayalı bir ticaret ortaklığıdır. Daha iyi ticaret koşulları sunarak 

ve ötekileştirilmiş üreticilerin ve işçilerin haklarını güvence altına alarak 

sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur.”

“Sadece ticaretten daha fazlası olan Adil Ticaret; insanları ve gezegeni kârın 

önüne koyan bir iş ve ticaret vizyonu sunarak, yeni ekonominin kurumsal 

ADİL TİCARET NEDİR?

modellerini sergileyen bir kavram olarak yoksulluk, iklim değişikliği, kadın-

erkek eşitsizliği ve adaletsizlikle mücadele eder.”

“Adil Ticaret Organizasyonları, misyonlarının özü olarak adil ticarete açık 

bir bağlılığa sahiptir. Bilinçli tüketiciler tarafından desteklenen bu şirketler, 

çiftçileri ve üreticileri iyi çalışma koşulları ve çalışmaları için adil ödeme elde 

etmeleri için desteklemekte aktif olarak yer almakta ve ayrıca geleneksel 

uluslararası ticaretin kurallarında ve uygulamasında değişiklikler için 

farkındalık ve kampanyalar yapmaktadır.”

“Küresel WFTO üyeliği, 82 ülkeden 400’den fazla doğrulanmış Adil Ticaret 

Kuruluşundan oluşmaktadır. WFTO’nun tüm üyeleri ve ürünlerinde WFTO 

Garantili Adil Ticaret etiketini kullanmak isteyen kuruluşlar, WFTO tarafından 

‘Adil Ticaretin 10 İlkesi’ne göre doğrulanır ve denetlenir.”

https://adilticaret.org/
https://adilticaret.org/
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STK’LAR TÜKETİCİLERİ 
KORUMAK İÇİN 
GÜÇLENİYOR
Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan STK’lar, Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Döneminde yer alan ‘Tüketicinin 
Korunması için STK’ların Kapasitesinin Artırılması’ Projesinde sürdürdükleri diyalog ve iş birliği ile Türkiye’deki tüketicilerin 
korunmasına yönelik önemli adımlar atarak bir Politika İzleme Ağı oluşturdu.

2021 yılının Nisan ayında başlayarak Haziran 2022’ye dek 15 ay boyunca 

süren proje Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TUKOBİR) 

koordinatörlüğünde yürütüldü. Romanya’dan InfoCons’un (Tüketiciyi Koruma 

Derneği) eş faydalanıcı olarak yer aldığı projenin iştirakçileri ise Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Bulgaristan Ulusal Aktif 

Vatandaşlar Derneği ve İtalya’dan Tüketici Savunma ve Çevre Derneğiydi. 

Türkiye’de tüketicinin korunması için sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla 

yürütülen proje kapsamında ilgili STK’ların kurumsal kapasitelerinin 

güçlendirilmesi, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin geliştirilmesi, kurulan 

uluslararası STK ağı ile en iyi uygulamaların paylaşılarak tüketicinin korunmasına 

ilişkin politika sorunlarının çözülmesine yardımcı olunması hedeflendi.

PROJEDE NELER YAPILDI?
Nisan 2021’de başlayan projede, öncelikle tüketici örgütlerinin kurumsal 

kapasitesini geliştirmek için kamusal iletişim stratejileri, savunuculuk, 
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lobicilik, proje döngüsü yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim 

kapasitesi geliştirme konu başlıkları altında bir dizi eğitim düzenlendi, bu 

eğitimlerden 120 STK temsilcisi faydalandı.

Politika İzleme Ağının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerine başlayan 

projede, bu amaca ulaşmak için başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere politika 

yapıcı çeşitli kurumlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi, ilgili makamlarla 

koordinasyon toplantıları ve bir çalıştay düzenledi. Bu etkinliklerin sonucunda 

STK’larla yapılan yaygınlaştırma toplantısında projenin metodolojisi, çıktıları 

ve sonuçları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Projenin en önemli kazanımı olarak Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve 

Macaristan’dan STK’ların katılımıyla bir Politika İzleme Ağı oluşturuldu. 

Türkiye’de tüketici haklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmaları, 

uygulama ve yasaları izlemek, politika önerisi geliştirmek ve yıllık izleme 

raporu hazırlamak amacını taşıyan ağın halihazırda 18 üyesi bulunuyor. 

Tüketici dernekleri bu ağın bir parçası olmak için https://tuketici.eu/forum/

pia/ adresli internet sitesini ziyaret ederek gerekli adımları takip edebilir.

POLİTİKA İZLEME AĞI

https://tuketici.eu/forum/pia/
https://tuketici.eu/forum/pia/
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TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal’a göre “Bölgesel 

İş Ağları” ya da kısa adıyla BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve 

‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ yaklaşımı ile yerelden bölgesele ve ulusala 

uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak. Sürdürülebilir kalkınma 

ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete 

geçirilmesi gerektiğini belirten Ünal, bunun yolunun da o bölgede faaliyet 

gösteren ekonomik aktörler, STK’lar, iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel 

yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından 

geçtiğini belirtiyor.

‘Bölgesel İş Ağları’ Projesi ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonlarının kurumsal 
kapasiteleri ve proje geliştirme becerileri güçlendirildi, üyelerin sivil toplum bilinci artırıldı.

‘GÜÇLÜ KURUM, GÜÇLÜ BÖLGE, 
GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM’: 
BÖLGESEL İŞ AĞLARI

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi kapsamında TÜRKONFED’in 

yürütücülüğünde hayata geçirilen ve on iki ay süren “Bölgesel İş Ağları” 

Projesi üç aşamadan oluştu. 

Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED), Mevlâna Sanayi ve İş 

Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED), Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları 

Dernekleri Federasyonu (DASİFED) Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 

(DOĞUSİFED), İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) 

ise projede yer alan diğer kuruluşlar oldu.
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TÜRKONFED çatısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasitelerini ve 

proje geliştirme becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje faaliyetleri 

üç aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada, üye federasyonların tam zamanlı 

personelinin mesleki bilgilerini, yetkinliklerini ve ağ içindeki iş birliğini geliştirmek 

için bir eğitim programı geliştirildi.

Projenin ikinci aşamasında bölgesel kalkınmada “açık inovasyon” yaklaşımı 

ile vatandaşların ilgisini çekecek fikir yarışmaları düzenlendi. Bu yarışmalarda 

yaratıcı ve yenilikçi fikirler TÜRKONFED ile birlikte üye federasyonların seçiciler 

kurulları tarafından ödüllendirildi. Yarışmalarda, Anadolu’da sivil toplum 

kapasitesinin geliştirilmesi, iş birliklerinin artırılması, ortak akıl ile bölgesel 

kalkınma için projeler oluşturulması ve bölgesel kalkınmaya yönelik tasarlanacak 

projelerin geliştirilme aşamasına toplumun da dahil olabilmesi hedeflendi. 

Bu yarışmalar İPEKYOLUSİFED (Erzurum, Erzincan, Bayburt), DOĞUSİFED (Van, 

Bitlis, Hakkâri, Muş, Bitlis), DASİFED (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), 

MEVLANASİFED (Konya, Karaman), TRAKYASİFED’in (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne) 

ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Projenin üçüncü aşamasında ise TÜRKONFED’e üye tüm federasyonların, 

derneklerin ve üyelerin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform 

oluşturuldu. Feyyaz Ünal’a göre proje için oluşturulan dijital platform, üyeler 

arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı 

projelerin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturacak. Ünal aynı zamanda 

yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olmasıyla, ortaya çıkacak başarının 

da çarpan etkisini artıracağını belirtiyor.

Federasyonlar, dernekler ve üyeleri arasında iletişimi artıran, iş ağlarını 

güçlendirerek potansiyel iş birlikleri yaratan, kurumsal kapasitenin gelişmesine 

destek olan Bölgesel İş Ağları platformuna https://bia.turkonfed.org/ adresi 

üzerinden ulaşılabilir.

ADIM ADIM BİA PROJESİ

https://bia.turkonfed.org/
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BİZLER YENİ NESİL  
KOOPERATİFLERİZ
Yeni nesil kooperatifler, ‘NewGenCoop’ Projesi ile iş birliği ve savunuculuk becerilerini geliştirdi, sürdürülebilir kalkınmaya etki 
yaratan dijital platformda bir araya geldi.

Genç İşi Kooperatif, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler 

Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma iş birliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, 

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Döneminde yürütülen “Yeni Nesil 

Kooperatifler Topluluğu” Projesi ya da kısa adıyla “NewGenCoop” ile karar 

alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin 

işletme yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladı.

Projenin hedef kitlesi, Türkiye’de kooperatifçiliği geleneksel anlayışın ötesine 

taşıyarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve 2012 Dünya Kooperatifçilik Yılı 

sonrasında iç yapılanmalarında reforma giden kooperatiflerden oluştu. Sektörel 

ve coğrafi çeşitlilik ön plana çıkartılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 

belirlenen 30 kooperatif, bu projeyle geliştirilen diyalog ve iş birliği sayesinde 

Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin gelişmesine ivme kazandırdı.



21

“Birlikte çalışan ve emek süreçlerini birlikte yürüten oluşumlar.” 

“Yeni bir iş yapma modeli.”

“Bir ekosistem yaratıp bu ekosistemin de kendi içinde değer yaratmasını 

sağlamak.”

“Gerçekten dayanışmanın sürdürülebileceği ve bunun yaşatılabileceği bir 

topluluk.” 

Bu sözler, Ocak 2022’de düzenlenen Ağ Kurma Çalıştayına katılan temsilcilerden 

bazılarının yeni nesil kooperatifleri ve yeni nesil kooperatifçilik kavramını 

tanımladığı sözler.

İzmir’de gerçekleştirilen, yeni nesil kooperatiflerin ağ oluşturma ve savunuculuk 

süreçlerinde operasyonel kapasitelerini güçlendirmek için tasarlanan Ağ Kurma 

Çalıştayında proje ortaklarının yanı sıra 31 kooperatiften 35 temsilci yer aldı.

KOOPERATİFLER PLATFORMDA BULUŞUYOR

15 aylık uygulama içinde, yeni nesil kooperatiflerin envanterini çıkarıp bir araya 

getiren bir veri tabanı ve dijital bir platform hazırlandı. Proje ekibi, yeni nesil 

kooperatiflerin iş birliği ve savunuculuk yapmalarına imkân tanıyacak dijital 

platformun birlikte tasarlanması amacıyla bir tasarım çalıştayı düzenledi. 

YENİ NESİL KOOPERATİFLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Katılımcılar çalıştayda hem mevcut ulusal ve uluslararası kooperatif temsil 

yapılarını hem de benzer yapıdaki oluşumları tanıyarak fikir alışverişinde bulundu. 

“Etkili ve İşbirlikçi Yönetişim ve Yönetim” ve “Savunuculuk” üzerine eğitimler 

verildi, gençlik komitesi, kooperatif girişimciliğini destekleyen programlar ve yeni 

nesi kooperatiflere ilham verebilecek yenilikçi iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.
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Çalıştayda dijital platformun işlev, tasarım ve içeriği üzerine görüş alışverişinde 

bulunuldu. Genç İşi Kooperatif ve Albatros Bilişim Kooperatifi Girişimi 

tarafından kolaylaştırılan çalıştayın çıktıları, dijital platformun içerik ve 

işlevini doğrudan belirleyici oldu ve kullanıcı kooperatiflerin beklentilerini ve 

ihtiyaçlarını tasarıma yansıtmaya olanak verdi.

alan ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler ve STK’ların katılımıyla 

düzenlendi. Konferansta proje çıktıları ilgili paydaşlarla paylaşılırken, bundan 

sonraki süreçte yeni nesil kooperatiflerin beklenti ve hedefleri tartışıldı.

Konferansta ayrıca iki farklı panel düzenlendi. “Yeni Nesil Kooperatifler 

Topluluğu 3 Yıllık Eylem Planı: Kapsam, Amaç ve Öngörüler” adlı panele, proje 

kapsamında kurulmuş olan üç çalışma grubundan birer temsilci konuşmacı 

olarak katılarak çalışma gruplarını temsilen üç yıllık eylem planını oluşturmak 

üzere yapılan çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

“Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatiflerin Örgütlülüğü ve İş Birlikleri” 

panelinde yer alan konuşmacılar, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmaya 

sunacağı katkı konusundaki fikirlerini paylaştı. Konuyla ilgili Avrupa’da yapılan 

çalışmalar ve bu çalışmaların sürdürülebilir kalkınmaya etkisini anlatarak 

ekonomik ve sosyal olarak sıkıntılı zamanlarda, Türkiye’de taban örgütlerinin 

ve marjinalleştirilen grupların kooperatifler altında nasıl örgütlendiğini dile 

getirdiler.

Genç İşi Kooperatif ortağı Yıldız Başaran, https://newgencoop.org/ adresinde 

yer alan platformun, dileyen kooperatiflerin konuya ilişkin geniş çaplı bilgi 

alabileceği tanıtım kısmının yanı sıra üye kooperatiflerin birbirleriyle iletişim 

halinde olabilecekleri forum bölümü ve kendilerini tanıtabilecekleri bir alan 

barındıracak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Projenin son etkinliği olan kapanış konferansı Haziran 2022’de Ankara’da, 

proje ortakları, uluslararası temsilciler, kooperatifçilik ekosisteminde yer 

https://newgencoop.org/


23

DESPERTAR
’UYANIŞ’ İZMİR

İzmir Musevi Cemaati Vakfı, ‘Despertar İzmir’ Projesi ile, nüfusu giderek azalmakta ve yaş ortalaması yükselmekte olan İzmir 
Musevi Cemaati’ni başta İzmir olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirmek ve ön yargıları yıkmak 
için harekete geçti.

“İzmir Musevi Cemaati’nin Kapsayıcı Liderlikle Güçlendirilmesi” ya da kısa 

adıyla “Despertar İzmir” Projesi Nisan 2021–Haziran 2022 döneminde, İzmir 

Musevi Cemaati Vakfı’nın daha aktif ve demokratik katılımla güçlenmesi 

amacıyla yürütüldü. İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği’nin 

ortaklığıyla hayata geçen proje diğer azınlık vakıfları için “İzmir Modeli” 

oluşturulmasını, Yahudi tarihi konusundaki bilincin artırılmasını, mevcut 

önyargıların azaltılmasını, genç Musevi nesillerin Türkiye’ye ve yerel 

topluluklarına olan bağlarının daha da güçlenmesini hedefledi.

Proje koordinatörü Ceki Hazan, Ladino dilinde “uyanış” anlamına gelen 

“Despertar” çalışmaları ile İzmir Musevi Cemaati bünyesinde yer alan kişi 

ve kurumların yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum çevrelerinde daha 

etkin ve katılımcı roller üstlenmesini sağladıklarını belirtirken sözlerine şöyle 

devam ediyor: “Projede amacımız, küçülmekte ve yaşlanmakta olan İzmir 

Musevi Cemaati’nde kadınları ve gençleri yönetime daha aktif bir şekilde 

dahil etmek ve İzmir’deki sivil toplum örgütleri ve belediyelerle iş birliğimizi 

artırmaktı. Projenin sonunda İzmir’de büyük bir zirve düzenledik ve projedeki 

kazanımlarımızı Türkiye’deki diğer azınlık cemaati vakıflarıyla paylaştık.”

Proje etkinlikleri, başta Yahudi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatleri vakıflarının 

temsilcileri olmak üzere akademisyenler, ilgili STK’lar, kamu kurum ve 

kuruluşları ile paydaşların katılımıyla Nisan 2022’de İzmir’de düzenlenen 

“Azınlık Cemaat Vakıfları Zirvesi” ile sona erse de projenin 15 aylık sürecinde 

gerçekleştirilen faaliyetler bununla sınırlı kalmadı.
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“Despertar İzmir” Projesinin hazırlık dönemi olan 2021 Nisan ve Mayıs 

aylarında, yönetim kuruluna dâhil olmak isteyecek yaklaşık 30 gönüllüyle ilk 

çalışmalar başladı. Bu süreçte stratejik planlama, dâhil etme eğitimleri gibi 

ortalama 24-32 saatlik eğitim serileri düzenlendi.

Temmuz 2021’de projenin öncelikli hedef grupları arasında yer alan kadınlara 

yönelik düzenlenen kadın-erkek eşitliği ve kadın hakları temalı eğitim 

serisinde, kadın ve insan hakları alanında çalışan aktivist ve avukatların 

eğitmenliğinden faydalanıldı.

Ağustos 2021’deki faaliyetler ise projenin bir diğer hedef grubu olan 12-18 

yaş arasındaki gençlere yönelik planlandı. Çevrim içi eğitimlerin ardından üç 

HEDEF GRUPLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

günlük bir kamp ile gençlik katılımı ve gençlik demokrasisi konuşuldu, İzmir 

çevresindeki Yahudi kültür alanlarına günlük geziler düzenlendi. 

2021 sonbahar aylarında projenin üçüncü hedef grubu olan diğer azınlık 

vakıfları üyeleriyle çeşitli tematik toplantılarda bir araya gelinerek ortak 

sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı, iş birliği imkânları üzerine fikir 

alışverişinde bulunuldu. Projenin son döneminde ise, süregelen faaliyetlerle 
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“Etkinlikte İzmir’de yaşayan farklı kültürlere ait tatlar, ezgiler İzmirlilerle 

buluştu. Sergiler, paneller ve eğitimlerle İzmirliler, eski İzmir’e, İzmir’in çok 

kültürlü yaşamına dair yeni bilgiler edindi.” 20-27 Mart 2022 tarihleri arasında 

düzenlenen “Kültürlerarası Festival”in içeriği bu sözlerle özetleniyor. Bir 

hafta süren festival sergi, konser ve eğitimlerin yanı sıra çeşitli yarışmalara ve 

atölyelere de ev sahipliği yaptı.

“Group de Smyrne” ve “İzmirlis” konserleri ile Rum ve Judeo-Espanyol ezgilerine 

yer verilen festivalde, Çağdaş Drama Derneğinin düzenlediği “Müze Eğitimi” ile 

çalışmalar devam etti. Ayrıca proje ortağı Kentimiz İzmir Derneği tarafından 20 

çocuğa 3D Yazıcı Eğitimi verildi ve bu kapsamda çocuklar çok kültürlü yaşam 

hakkında tasarımlar yaptı. 

“Osmanlıdan Günümüze İzmir’de Çokkültürlü Yaşam” paneli ve 200’den fazla 

yarışmacının yer aldığı İzmir’deki Yahudi Kültürel Miras noktalarında geçen 

“Hazine Avı” yarışması da festivalin diğer etkinlikleri oldu.

BELGESEL: İZMİR SEFARAD KADINLARI EL ELE

“Despertar İzmir” Projesi kapsamında bir de belgesel film çekildi, “İzmir Sefarad 

Kadınları El Ele” isimli belgesel, 2022 yaz aylarında çeşitli dernek ve vakıfların 

iş birliğiyle beyazperdede izleyiciyle buluştu. Belgeselin yönetmeni Sarit Bonfil, 

KÜLTÜRLERARASI FESTİVAL

yola çıkış noktasını ve belgeselin hikâyesini şöyle aktarıyor: “Ceki (Hazan) bana 

bir belgesel yapma önerisiyle geldiğinde, kadınlara odaklanmanın ‘Despertar’ 

Projesinin amacıyla örtüşeceğini düşündüm ve zihnimde konu o anda 

şekilleniverdi: Geçmişten günümüze İzmir Yahudi toplumundaki kadınların 

topluma katkıları. Konuyu geniş bir perspektiften ele almayı düşündüm. 

Kurumlarımızda (Liga, Azil, Talmud-Tora, vb.) ya da toplumsal fayda sağlayan 

projelerde (Sefarad yemek kitabı, Parohet projesi, vb.) yer alan kadınlarımız 

belgeselin ana konusu…”

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek, azınlık vakıfları arasındaki diyalog ve 

iş birliğinin geliştirilmesini sağlayan bir intraneti de barındıran internet sitesine 

https://www.izmirjcc.org/ adresinden ulaşılabilir.

birlikte İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın proje kapsamında düzenleyeceği 

“Kültürlerarası Festival” hazırlıklarına ayrıldı.

https://www.izmirjcc.org/ adresinden ulaşılabilir.
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