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Merhaba!

Şehr-i İstanbul’un bunca hengamesinin arasına sivil toplum örgütlerinin sesleri-
ni, değiştirme arzusu ve çabalarını Festival’le katalım istedik. Deyim yerindeyse 
kervanı yolda düzdük. Bütün çabalarımıza rağmen bir yıl boyunca yersiz ve 
yurtsuz kaldıktan sonra, tam da festivale uygun bir mekanı, Küçükçiftlikpark’ı 
buluşmaya mekan eyledik.

Festival isimsiz olmaz denince, “biz kimiz?”
Festival temasız olmaz denince, “ne istiyoruz?”
sorularının cevaplarını yan yana getirdiğimizde “Sivil Sesler Festivali” ismi ve 
“Sivil Toplum ve Değişim” teması çıktı ortaya. 
 
Peki ya festival etkinlikleri, eğlencesi, coşkusu diye düşünürken Türkiye’nin fark-
lı illerinden ve dünyanın değişik ülkelerinden yüzlerce sivil toplum örgütünün 
başvurusu düştü www.sivilsesler.org sitesine.

Ne yazık ki Festival’de herkese yer ayıramadık. Gelecek festivallerde onlarla bu-
luşmanın yollarını bulmaksa şimdiden gündemimizde.
 
Festivali, yürütmekte olduğumuz ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
‘Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyalogun Gelişmesinin Destek-
lenmesi’ projesi kapsamında gerçekleştirdik. Festival’in devamlılığını sağlayabil-
mek ise en büyük amacımız, ancak sizlerin desteği olmadan bu amaca ulaşmanın 
zorluğunu da biliyoruz.
 
Seslerini ve emeklerini yan yana koyarak festival fikrinin Festival’e dönüşmesin-
de verdikleri katkılardan dolayı sivil toplum örgütlerine teşekkür etmek yeter mi 
bilmiyoruz, ancak zikretmeden geçemezdik.
 
Sivil Sesler Festivali’nin ilkini geride bırakırken, şimdi ikincisini iple çekiyoruz.
 

2009 Eylül
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)

Festival isimsiz olmaz 
denince, “biz kimiz?”
Festival temasız olmaz 
denince, “ne istiyoruz?”
sorularının cevaplarını yan 
yana getirdiğimizde “Sivil 
Sesler Festivali” ismi ve 
“Sivil Toplum ve Değişim” 
teması çıktı ortaya.

I. Giriş
İlk Buluşma İçin
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“Sevgili	Sivil	Toplum	Örgütü	
Temsilcileri,	Değerli	Konuklar,	

Sivil	Toplum	Geliştirme	Merkezi	
olarak	sizlerin	katılımı	ile	düzenlemiş	
olduğumuz	Sivil	Sesler	Festivali’ne	
hepiniz	hoş	geldiniz.	

Festivali	düzenlerken	yola	çıkış	
amacımız	Türkiye’nin	farklı	bölgel-
erinde,	farklı	tematik	alanlarda	aktif	
olarak	çalışan	sivil	toplum	örgüt-
lerini	bir	araya	getirmek,	aralarındaki	
diyaloğun	ve	işbirliğinin	güçlenmesine	
olanak	sağlamaktı.	Farklılıklarımızın	
zenginlik	olduğunu	ve	bu	farklılıkların	
birlikte	yaşayabileceğini	herkese	
göstermek;	çeşitli	alanlarda	iş	
birliklerinin	oluşmasına,	sivil	toplum	
örgütlerinin	birlikte	hareket	etmel-
erini	sağlamaya	katkıda	bulunmak;	
ortaklaşılması	gereken	konularda	
diyalog	ortamı	sağlamak;	temel	
haklarda,	anayasal	ilkelerde,	temel	
özgürlükleri	oluşturan	noktalarda	
buluşmamızı	sağlayacak	diyalogların	
gelişmesine	katkı	sunmaktı.	Festival,	
sivil	toplum	örgütlerinin	bir	güç	olma-
ya	başladığını,	kamu,	yerel	yönetimler	
ve	uluslararası	düzeyde	etkili	olmaya	
başladığını,	değiştirme	gücünün	var	
olduğunu	gösterecektir.	

Türkiye	demokratikleşme	açısından	
önemli	bir	süreçten	geçiyor.	Acaba	ger-
çekten	demokratik	bir	toplum	haline	
gelebilecek	miyiz	sorusunun	cevabı	
ise	sivil	toplum	örgütlerinin	demokra-
tik	rejim	içerisinde	oynadıkları	rolle	
doğrudan	ilişkili.	Katılımcı	demokra-
sinin	mekanizmaları	yerleşmedikçe,	
demokrasi	sadece	bir	oy	verme	
rejiminden	daha	ileri	gidemez	ve	
demokratik	standartların	yükselm-
esinden	bahsedilemez.	Sivil	toplumun	

bütün	aktörlerine	bu	sürecin	gelişmesi	
için	önemli	roller	düşüyor.	Aksi	
takdirde	demokrasi	siyasetçilerin,	
bürokratların	ve	sadece	üst	düzeyde	
olanların	demokrasisi	olmaktan	ileri	
gidemiyor.	

Sivil	toplumunun	aktörleri	aynı	
zamanda	kendi	arasında	da	diyaloğu	
ve	işbirliğini	güçlendirmelidir.	
Sorunlarımızı	çözebilmenin	en	önemli	
yolu	birlikte	konuşabilmek,	diyalog	
geliştirebilmektir.	Baskıyla	ve	zor-
lamayla	hiçbir	sorunun	çözülmediğini	
biliyoruz.	Demokrasilere	katılımcılık	
ve	dinamizmini	veren	sivil	toplumun	
kendisidir,	bu	nedenle	diyaloğa,	
birlikte	çalışmaya	ve	ortak	çözümler	
üretmeye	ihtiyacımız	var.	

Umuyoruz	ki	Sivil	Sesler	Festivali	
katılımcı	demokrasinin	gelişmesine,	
demokratik	bir	anlayış	ve	bu	anlayışla	
işleyen	bir	sistemin	gelişmesine	katkı	
sunacaktır.	Çünkü	insan	haklarının	
ve	temel	özgürlüklerin	hayat	bulması	
ancak	demokratik	standartların	yük-
seltilmesi	ile	mümkün	olacaktır.	Festi-
val,	sizlerin	katılımı	ve	desteği	ile	de-
mokratik	bir	anlayışın	yaygınlaşması	
yolunda	bir	adım	olacaktır.

Bu	yıl	ilkini	düzenlediğimiz	‘Sivil	
Sesler	Festivali’	farklı	tematik	alan-
larda	çalışan	sivil	toplum	örgütlerinin	
festivali	olması	bakımından	bir	ilk.	
Umarız	amacımıza	ulaşmak	açısından	
festivalde	başarılı	oluruz	ve	gelecek	
yıllarda	da	devam	etme	şansını	
yakalarız.	

Hepinize	katkılarınız	ve	katıldığınız	
için	teşekkür	ederiz.”

Levent Korkut
STGM	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Sivil Sesler Festivali’ne Hoşgeldiniz!
“Festivali düzenlerken yola 
çıkış amacımız Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde, farklı 
tematik alanlarda aktif 
olarak çalışan sivil toplum 
örgütlerini bir araya getir-
mek, aralarındaki diyaloğun 
ve işbirliğinin güçlenmesine 
olanak sağlamaktı.”
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“Merkezi	Finans	ve	İhale	Birimi	
olarak	yürütmekte	olduğumuz	hibe	
programlarına	sivil	toplum	örgütleri	
olarak	katılımınızı	bekliyoruz.	Çünkü	
sizin	katılımınız	olmadan	başarının	
olmayacağını	biliyoruz.	Yapılan	
çalışmaların	istenilen	hedeflere	
ulaşabilmesi	için	işbirliklerinin	
ve	sivil	katılımın	geliştirilmesine	
önem	veriyoruz.	Festival	bu	amaca	
ulaşmamız	için	önemli	bir	araçtır	ve	
sivil	toplum	alanında	destek	verilen	
diğer	programlar	gibi	bu	festivalin	
sürdürebilirliğinin	sağlanmasını	hep-
inizden	rica	ediyoruz.”

Gazali Çiçek
Merkezi	Finans	İhale	Birimi	

“Sivil	Sesler	Festivali	Türkiye’de	sivil	
diyaloğun	geliştirmesi	için	yürütülen	
faaliyetlerden	biridir.	Festivalin	en	
önemli	amaçlarından	biri,	demokratik	
bir	toplumda,	özellikle	vatandaşları	il-
gilendiren	hususlarda	gerekli	ve	önem-
li	tartışmaların	yapılmasına	fırsat	
sağlayacak	ortamı	hazırlamaktır.	

Festival	aracılığı	ile	AB	üyesi	ül-
kelerdeki	sivil	toplum	örgütleriyle	
Türkiye’deki	sivil	toplum	örgüt-
leri	arasında	ortaklık	fırsatları	
doğacaktır.	Bu	festival	sayesinde	
yereldeki	küçük	ölçekli	sivil	toplum	
örgütlerinin	görünürlülüğü	artacak,	
farklı	sivil	toplum	örgütleri	bilgi	ve	
deneyimlerini	paylaşacaklar…	

İster	uluslararası	ister	ulusal	ve	yerel	
düzeyde,	sizlerin	yaptığı	çalışmalar	
büyük	bir	önem	ve	değer	taşımaktadır.	
Bizler	ortak	çalışmalarınızın	devam	
etmesini	ümit	ediyoruz.”

Lise Pate
Avrupa	Birliği	Türkiye	Delegasyonu

“Bu festival sayesinde 
yereldeki küçük ölçekli 
sivil toplum örgütlerinin 
görünürlülüğü artacak, 
farklı sivil toplum örgütleri 
bilgi ve deneyimlerini 
paylaşacaklar…”
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Alan Kikuchi-White 
(S.O.S Uluslararası Çocuk Köyü – İsviçre)

Uzun zamandır çocuk alanında çalışan Alan Kikuchi-White, aynı zamanda bir 
psikolog. Merkezi Cenevre’de bulunan, çocuk haklarının korunması ve çocukla-
rın temel ihtiyaçlarının sağlanması için 1949’da kurulmuş olan S.O.S Children 
Village International’da (S.O.S Uluslararası Çocuk Köyleri) savunuculuk ve 
iletişim faaliyetlerini yürütüyor. Örgüt 132 ülkede aynı alanda faaliyet gösteren 
diğer örgütlerin arasındaki iletişimi ve iş birliklerini sağlıyor. Temel sorumlu-
luklarından bir diğeri ise uluslararası deneyimleri ulusal düzleme, yereldeki ya-
şanan önemli sorumları ise uluslararası tartışmaların gündemine çekebilmek. 
Alan, hem kişisel hem de örgütünün yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak yapa-
cağı konuşmaya temel bir soruyla başlıyor;

	‘Haklarımızın	korunması	ve	taleplerimizin	karşılanması	için	yapılması	gere-
ken	çalışmalara	yasa	yapıcıların	ve	politikacıların	ilgisini	nasıl	çekebiliriz?’

Uluslararası Af Örgütün’nün İskoçya’daki şubesinde görev yaparken yaşadığı 
bir olayı anlatıyor. 1999-2000 yılları arası, hem Birleşik Krallık hem de İskoçya 
hükümetinin düzenlemeleri nedeniyle sığınmacı ve mülteci politikalarının 
son derece sorunlu olduğu bir devre. İzlenen genel politika ise bu insanların 
merkezlerden uzaklaştırılarak daha izole alanlarda yaşamaya itilmesi üzerine 
kurulu. İskoçya hükümetinin aldığı bir kararla, kayıt altına alınan sığınmacılar 
gelir düzeyi ve barınma kalitesinin oldukça düşük, işsizlik oranının yüksek bir 
bölge olduğu Side Hill’e gönderiliyorlar. 

Alan daha sonra gelişen olayları şöyle özetliyor; “bu	durum	beraberinde	
yabancı	düşmanlığı,	ayrımcılık	gibi	sorunları	da	getirdi.	Ön	yargılar	topluluk	
içinde	çatışmalara	neden	olmaya	başladı,	medyada	yayınlanan	haberler	de	
var	olan	durumu	pekiştiriyordu.	Yaşanan	önemli	sorunlardan	biri	ise	sığın-
macılara	temel	ihtiyaçlarını	karşılayabilmeleri	için	nakit	para	yerine,	para	
karşılığı	olarak	verilen	kuponlarla	alışveriş	yapmalarını	zorunlu	kılan	uygu-
lamaydı.	Alışverişler	sırasında	bu	insanlara	farklı	fiyatlar	uygulanıyor,	yasal	
olarak	herhangi	bir	geri	ödemenin	nakit	para	karşılığı	yapılması	mümkün	
olmadığı	için	harcamalar	olduğundan	yüksek	gösterilerek	satıcılar	tarafından	
haksız	kazanç	elde	ediliyordu”.

Dünyadan Sivil Sesler 
paneline üç farklı ülkeden 
üç farklı alanda çalışan 
aktivisti davet ettik. Panele 
katılan Alan Kikuchi-White 
çocuk, Rada Boric kadın, 
Xeina Koutentaki ise gençlik 
alanındaki deneyimlerini 
bizlerle paylaştılar. Panelin 
kolaylaştırıcılığını ise Özlem 
Gürses üstlendi.

II. Forumlar ve Paneller
Dünyadan Sivil Sesler  
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Sığınmacıların ayrımcılığa maruz 
kalmadan yaşayabilecekleri bir alan 
yaratmak en büyük temennileri olsa da 
sorunları çözmeye adım adım gitmeye 
karar veriyorlar. İlk olarak, sığınmacı-
ların alış verişlerinde kupon kullanma-
ları nedeniyle karşılaştıkları engelin 
aşılmasına yönelik lobi faaliyetleri 
başlatılıyor. İskoç Parlamentosu’nda 
konuya hassas olabilecek üyeleri ve 
politikacılar belirleniyor. Daha sonra 
konuya en “açık” olan üç parlementer-
den bir tam günlerini sığınmacıların 
yaşadığı birer evde geçirmeleri talep 
ediliyor. Amaç, o zaman kadar başkala-
rından dinledikleri sorunları deneyim-
leyerek görebilmelerini sağlamak. 
Uygulama gerçekten işe yarıyor, gün 
sonunda yapılan basın toplantısında üç 
parlamenter de bu uygulamanın iyileş-
tirilmesine yönelik yapılacak değişiklik 
için çalışacaklarını açıklıyorlar. Bir yıl 
sonra uygulama tamamen kaldırılarak, 
sağlanan maddi destek nakit kullanı-
mına çevriliyor. 

Alan’ın konuşmasında vurgu yaptığı 
noktalardan bir diğeri ise toplumsal al-
gının ve farkındalığın değiştirilmesi ile 
ilgili. Bunun gerçekleşmesinin ise yasal 
değişiklikler ve uygulamaların doğru 
yapılması ile mümkün olduğunu belir-
tiyor. Buradaki en temel sorumluluk ise 
sivil toplum örgütlerine düşüyor. 

Rada Boric 
(Kadın Çalışmaları Merkezi –
Hırvatistan)

Feminist ve barış aktivisti olan Rada 
Boric, Zagreb’deki Kadın Çalışmaları 
Merkezi’nde akademisyenlik yapıyor. 
Sadece Hırvat kadınlar için değil, böl-
gede savaşa maruz kalan farklı etnik 
kökenlere sahip kadınlar için yaş ve 
cinsel yönelim gibi farklar gözetmek-
sizin uğraşlar vermiş bir hareketin 
içinden geliyor.

Rada, savaş süresince ve savaştan 
sonra yürüttükleri savaş karşıtı 
hareketten, kurdukları Kadın Savaş-
zedeler Merkezi deneyimlerinden, 
kadınların maruz kaldıkları cinsi-
yete dayalı şiddet üzerine yoğunlaş-
tıkları çalışmalardan bahsediyor. 
Dahil olduğu savaş karşıtı hareket 
nedeniyle ülkelerinde vatan haini 
ilan edildiklerini anlatıyor ve ekliyor	
“savaş	karşıtı	hareketi	sadece	barış	
zamanlarında	değil,	aksine	tam	da	
savaşın	ortasındayken	yürütebilmek	
önemli…”.	Savaş söz konusu olduğun-
da, asıl odaklanılan konunun savaş 
süresince gerçekleşen cinsiyete 
dayalı şiddet olduğunu, fakat savaş 
sonrasında maruz kaldıkları şiddetin 
de göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. 

“Başlarda,	savaş	süresince	gerçek-
leşen	tecavüzlerle	ilgili	suçluların	
hiçbir	ceza	almadı,	bu	konuda	yü-
rüttüğümüz	lobi	çalışmaları	netice-
sinde	konunun	medyada	büyük	bir	
yankı	bulmasını	sağladık…	İngiltere,	
Almanya	ve	İspanya’dan	aktivistlerin	
uluslararası	arenadaki	destekleri	
sayesinde,	Eski	Yugoslavya	Savaş	

“Toplumsal algının ve farkın-
dalığın gerçekleştirilebilmesi 
yasal değişiklikler ve uygula-
maların doğru yapılmasıyla 
mümkün”.
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Suçluları	Mahkemesi,	kadınların	
maruz	kaldıkları	tecavüzün	savaş-
la	ilişkisini	kurmanın	yanı	sıra,	
tecavüzü	bir	insanlık	suçu	olarak	
dile	getirdi.	Bu	karar	neticesinde,	
1990’ların	sonunda	tecavüzle	suç-
lanan	pek	çok	erkek	15,	20,	30	yıllık	
hapis	cezası	aldılar…	Bu	konuda	elde	
edilen	başarıların	gündelik	yaşamda	
gerçekleşmeye	devam	eden	benzeri	
suçlar	konusuna	da	yansımalarını	
bulacağına	inanıyoruz”.

Sivil toplum tanınmadığı takdirde 
demokratik bir vatandaşlığın olama-
yacağını söyleyen Rada , “Hırvatistan	
ve	Türkiye	AB’ye	üyelik	kriterlerini	
karşılamak	için	uğraşıyorlar.	Bu	
konu	sadece	dokümanları	doldur-
makla	ilgili	bir	süreç	değil,	asıl	önem-
li	olanın	uygulamalardır” diyor. 

Rada, Feminist bir aktivist olarak, 
toplumların bugüne kadar hep erkek 
egemen yönetimlerle çekip çevrildi-
ğini, durumun gittikçe kötüleşmesi 
nedeniyle belki de sıranın artık 
kadınlarda olduğunun düşünülmesi 
gerektiğini savunuyor. 

Xeina Koutentaki 
(Eylem	Halinde	Vatandaşlar	–	
Yunanistan)

“Citizens in Action” (Eylem Halinde 
Vatandaşlar) adlı küçük bir sivil toplum 
örgütünden gelen Xeina Koutentaki 
gençlik alanında çalışıyor. Xeina, diğer 
sivil toplum örgütleriyle ilişkiler kur-
manın ve deneyim paylaşmanın nasıl 
küçük değişimlere yol açtığını ve asıl bu 
küçük değişimlerin bir umut kaynağı 
olduğunu anlatıyor. 

Aralık 2008’de, Alexis Grigoropoulos’un 
polis tarafından öldürülmesiyle binlerce 
gencin sokakları işgal etmesinden 
bahsederek başlıyor konuşmasına. “Bu	
işgal	sadece	tek	bir	cinayetle	ilişkilendi-
rilebilecek	bir	durum	değil;	daha	ziyade,	
gençlerin,	yıllardır	toplum	tarafından	
dışlanmalarının,	izole	edilmelerinin	ve	
görmezlikten	gelinmelerinin	neticesinde,	
umutsuzluklarını,	itirazlarını,	nefretleri-
ni	ve	korkularını	kendi	usulleriyle	ifade	
etmeleriyle	ilgili”.

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da sınırlı 
olanağa sahip gençlerin desteklenmesi 
konusundaki tartışmaları hatırlatan 
Xeina, gençler söz konusu olduğunda 
bu kategoriye dahil herkesin sınırlı ola-
nağa sahip olduğunun akılda tutulması 
gerektiğini söylüyor. 2005’te İtalya, İs-
panya, Portekiz, Fransa ve Litvanya’dan 
benzer amaçlarla yola çıkmış diğer sivil 
toplum örgütleriyle bir araya geldik-
lerini anlatan Xeina, gençlerin sadece 
ulusal ve uluslararası düzeyde değil, 
yerel düzeyde dahi katılımlarının çok 
zor olduğu düşüncesinden yola çıkarak, 
girdikleri uzun soluklu bir projeden elde 
ettikleri deneyimi paylaşıyor. 

“Savaş karşıtı hareketi 
sadece barış zamanlarında 
değil, aksine tam da savaşın 
ortasındayken yürütebilmek 
önemli…”. 
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“Gençlik	alanında	çalışan	örgütler	ola-
rak	aklımızda	şu	sorular	vardı;	Yerel	ge-
lişme	sadece	politikacılara	bırakılarak	
gerçekleştirilebilinir	mi?	Tüm	vatandaş-
lardan	istenilen	tek	şey	vakti	geldi-
ğinde	oy	kullanmaksa,	gerçekten	bir	
katılımdan	söz	etmek	mümkün	mü?	Bir	
örgütün,	yerel	düzeydeki	bütün	aktörler	
arasında	ortaklıklar	kurmadan	bir	deği-
şim	yaratması	olanaklar	dahilinde	mi?	
Avrupa	Birliği	üyesiysek	ve	bir	Avrupa	
topluluğu	oluşturmak	için	çalışıyorsak,	
bu	Avrupa	boyutunu	yerelde	bir	değişim	
yaratmak	için	kullanabilir	miyiz?”.

Bütün bu sorulara cevap verme 
girişimi sonucunda ise, Avrupa’nın 
kapılarını yerel gençlik örgütlerine 
açmayı hedefleyen “Crossroad (Kavşak) 
Projesi” çıkıyor ortaya. Projenin amacı, 
yerel ve/veya bölgesel makamları, 
gençlik sivil toplum örgütleri ve gayrı 

resmi gençlik gruplarını da içeren 
yerel örgütlerin kurulmasına destek 
olmak ve rehberlik etmek. 

Projenin Yunanistan ayağını, Atina 
yakınlardaki bir deniz kasabası olan 
Oropos ve Corfu yakınlarındaki küçük 
bir köy olan Pelekas adında iki küçük 
yerleşim yerinde gerçekleştirmeye 
karar veriyorlar. Proje kapsamında bü-
tün yerel aktörlerle düzenli toplantılar 
yaptıklarını; bu toplantılar aracılığıyla 
yerel gerçekliği algılamaya, genç nüfu-
sun isteklerini ve yaşadıkları zorlukları 
öğrenmeye çalıştıklarını; başta politi-
kacıların gençliğe, gençliğinse her-
kese duyduğu güvensizliği gidermek, 
gençliğe dair politikaların eksikliği ve 
yerelde gençlik sivil toplum örgütlerinin 
olmaması gibi sorunları çözmek için 
çalıştıklarını anlatıyor. 

“Oropos’ta	2002’den	beri	gençlik	
çalışma	kampları	düzenlenmekteymiş.	
Yerel	makamların	bu	kamplardan	bek-
ledikleri	ise	iyi	kalpli	bir	grup	gencin	
bir	araya	gelerek,	okulun	duvarlarını	
boyamaları,	ağaç	dikmeleri,	yerel	
festivallerde	çalışmalarından	ibaret-
miş.	Ancak	Kavşak	Projesi	Oropos’ta	
uygulanmaya	başladığından	itibaren	
bazı	değişiklikler	yaşanmaya	başla-
dı.	Oropos’ta	yaşayan	gençler	çevre	
sorunları	konusunda	seslerini	kimseye	
duyuramadıkları	için,	2007’de	dü-
zenlenen	çalışma	kampını	bu	konuya	
ayırmaya	karar	verdiler.	Bölgede	yaşa-
yan	ve	diğer	ülkelerden	gelen	gençlerin	
katılımıyla	su	kirliliği	konusunda	bir	
kampanya	düzenlendi.	Önceleri	kendi-
lerini	dinleyecek	kimseyi	bulamadılar.	
Kampın	sona	ermesinden	birkaç	hafta	
sonra,	nehrin	suyuna	dair	araştırma-

ların	sonuçları	geldi	ve	suyun	çok	kirli	
olduğu	ve	kullanılmaması	gerektiği	or-
taya	çıktı.	Bunun	üzerine	yerel	halkın	
da	harekete	geçmesiyle	konu	gündeme	
taşındı	ve	kasabaya	başka	temiz	bir	
kaynaktan	su	getirilmesi	sağlandı.

Bir	diğer	örnekse	Oropos	
Hapishanesi’yle	ilgili.	Bu	hapishane	
diktatörlük	yıllarında	pek	çok	demokrat	
kişinin	hapsedilip	işkenceye	uğradığı	bir	
yer.	Hiç	kimse	bu	hapishaneyle	ve	neyi	
simgelediğiyle	ilgilenmezken,	gençler	ve	
aktif	vatandaşlar	bu	konuyla	ilgilen-
meye	karar	verdi.	Bunun	üzerine	2009	
yılında	düzenlenen	uluslararası	çalışma	
kampı	‘Demokrasi	ve	İnsan	Hakları’	
konusuna	adandı.	Amaç,	terk	edilmiş	
hapishaneyi	bir	eğitim	merkezi	ve	de-
mokrasi	ve	insan	hakları	müzesine	dö-
nüştürmekti.	Yerel	makamlar	bu	konuda	
hala	direnç	gösteriyorlar	ve	böyle	bir	dö-
nüşümün	etkisini	anlamayı	reddediyor-
lar.	Ama	ben	inanıyorum	ki,	yerel	nüfus	
ve	sivil	toplum	örgütleri	konuya	gittikçe	
daha	çok	ilgi	göstermeye	başladıkları	ve	
çaba	sarf	etmeye	devam	edecekleri	için	
hedeflerine	ulaşabilecekler”.

Xeina bütün bu süreç boyunca Eylem 
Halinde Vatandaşlar örgütünün akti-
vistleri olarak ne kadar değiştiklerinden 
bahsediyor. Başarının en büyük etken-
lerinden birinin sosyal ilişkiler kurmak 
ve sabretmek olduğunu öğrendiklerini; 
insanları faaliyetlere davet etmenin ye-
terli olmadığını, bunun yerine fikrin ilk 
ortaya çıkış anından en son faaliyetin 
değerlendirilmesine kadar, hep beraber 
düzenlemenin önemini anladıklarını 
soylüyor ve ekliyor “en	önemlisi	de	
küçük	eylemlerin	büyük	değişimler	
yaratabileceğine	artık	ikna	olduk”.	

“…en önemlisi de, küçük 
eylemlerin büyük değişimler 
yaratabileceğine artık ikna 
olduk”. 
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Sivil Toplum Örgütleri’nin 
Türkiye’deki demokratik-
leşme sürecine katkıları ve 
üstlendikleri rollerle ile ilgili 
bir panel düzenledik.

Yard. Doç. Dr. Gülgün Erdo-
ğan Tosun (Ege Üniversitesi) 
ve Yard. Doç. Dr. A. Vahap 
Coşkun’un (Dicle Üniver-
sitesi) konuşmcı olarak 
katıldıkları panelin kolay-
laştırıcılığını Ayhan Bilgen 
(STGM) üstlendi.

Ayhan Bilgen: 
Demokrasi ve sivil toplum ilişkisini, 
demokratik standartların yükseltil-
mesinde sivil toplumun rolünü konuş-
mak için birlikteyiz. Genel anlamıyla 
sivil toplumun üstlendiği rol demok-
rasiye ilişkin değerlendirmeleri de 
içeriyor.  Bu değerlendirmeyi yapar-
ken sivil toplumun hem demokrasi 
hem kendi rolüne ilişkin algısının da 
irdelenmesi gerekiyor sanırım.

Vahap Coşkun:  
Sivil toplum ve demokrasi birbirle-
riyle bağlantılı konular. Sivil toplum 
derken genelde  hükümetlerle ilişkisi 
olmayan, hükümet dışı olan bütün 
örgütlenmeleri kastediyoruz. Sivil 
toplumun bir değer ifade edebilmesi 
için devletle kurduğu ilişkinin biçimi-
ne bakmamız gerekiyor. Kamu adına 
yetki kullananların hesap verebilir 
hale getirilmesi, kamu yetkisini 
kullananların sivil toplum tarafından 
kontrol ve denetiminin sağlanması 
sivil toplumun rolünü ne kadar etkin 
oynadığı ile ilgili.

Bir toplumda çatışmalı alanlar varsa, 
sivil toplumun rolü daha çok önem 
kazanıyor. Ortada bir çatışma varsa 
ve barışın temin edilmesi gerekiyor-
sa, sivil topluma daha fazla ihtiyaç 
olduğunu söyleyebiliriz.  Sivil toplum 
çatışmalı alanı barış eksenli yakla-
şımla değerlendirir. Güvenlik eksenli 
bakış ise daha farklı bir yaklaşımı 
benimser. Herhangi bir sorun sade-

ce güvenlik ve şiddet eksenli olarak 
ele alınması sorunun çözümsüzlüğe 
götürür. 

Türkiye’de demokrasiyi engelleyen 
birçok sorun var, başörtü meselesi, 
laiklik meselesi, Kürt sorunu, gay-
rimüslimlere yapılmış olan ayrımcı-
lıklar. Bütün bu sorunların mağduru 
olanları gören, mağduriyetlerine son 
vermeye çalışan bir dil ve çözüm yön-
temin oluşturulması gerekiyor.

Bu sorunların en temelinde ve diğer 
bütün sorunları tetikleyen, daha ağır 
ve çözümsüz noktaya taşıyan problem 
Kürt sorununa gösterilen yaklaşımdır. 
Faili meçhul cinayetler, yerinden edil-
meler, eşitlik ilkesinin yok sayılması 
ve genel olarak ayrımcı uygulamalar 
giderek yargı makamları tarafından 
normal görülmeye,  hukuk dışı uygula-
maların kabul gören uygulamalar 
olmasına yol açıyor. 

Yanlış yöntemde ısrar etmek,  sürekli 
olarak sorunu aynı şekilde çözmeye 
çalışmak sorunun kangren olmasına 
yol açıyor. Bu dönemde geliştirilmeye 
çalışılan demokratikleşme ya da Kürt 
açılımı yöntemde bir değişiklik yarat-
mayı hedefliyor.  Sorunun demokratik 
ve barışçıl bir yöntemle çözülmesi bir 
fırsat ve bu fırsatın sivil toplum kuru-
luşları tarafından değerlendirilmesi 
gerekiyor.

Bugüne kadar bir şekilde devletin 
resmi ideolojisinin empoze  edilmeye 
çalışıldı. Silahla ve güçle olmayaca-

Sivil Toplum ve Demokratikleşme
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ğının topluma anlatılması gerekiyor, 
Bunu devlet yapamaz, sivil toplumun 
gerçekleştirmesi gerekiyor. Kısaca, 
sivil toplumun barış ortamını anlat-
ması gerekiyor. Bu savaşta en değerli 
varlıklarını kaybetmiş insanların 
acılarına duyarlı olmak gerekiyor. 

Sivil toplum aynı zamanda izleme 
görevi yapmalı. Toplum adına bir izle-
me yapmak, kim tarafından yapılırsa 
yapılsın, bize uzak yakın demeden, 
herhangi bir yanlışa kapılmadan, de-
mokratikleşme sürecini baltalayacak 
işler yapanların kimliğine bakılmak-
sızın afişe edilmesi gerekiyor.

Ayhan Bilgen: 
Vahap Coşkun sivil toplum örgüt-
lerinin nitelikleri ve rolüne ilişkin 
değerlendirmeler yaptı. Özellikle 
sivil olabilmek için hükümetlerden 
bağımsızlığının önemini, yapılma-
sı gerekenler açısından kamunun 
denetlenmesi, çatışmalı konularda 
etkin rol üstlenmek ve izleme yapmak 
noktasında rollerimizi bir kez daha 
hatırlatmış oldu. Buradan sonra sivil 
toplum örgütlerinin kamu iktidarı 
karşısındaki rollerini ve sivil talep-
lerin kamuyu etkileme olanaklarını 
tartışmaya geçebiliriz.

Gülgün Erdoğan Tosun: 
Demokratikleşme yukarıdan aşağıya 
bir hareketlilik olduğu sürece anlam-
sız ve içi boş kalıyor. Devlete karşı 
bir hareketlilik yaratmak ise siyasal 
kültürümüzde yok. Toplumun üze-
rinde baskı çok olduğu için aşağıdan 

yukarıya bir baskı gelemiyor. Taban-
dan bir hareketi çok yaygınlaştıramı-
yoruz.  Sivil toplumun kendi içindeki 
enerjisini bölen, bozan bu baskıcı 
hükümeti kendi iç dinamiklerimiz 
yerine, Avrupa birliği, ABD engellesin 
diye bakabiliyoruz. İşin kötüsü sivil 
toplum da halen bu yolu izliyor. Aksi-
ne önce kendisinin, yani sivil toplu-
mun gücünün farkına varıp harekete 
geçmesi,  yol göstermesi lazım.

Üçüncü sektör olarak sivil toplumu 
tartışıyoruz, bu kamusal alanda sivil 
toplumun özelleştirilmesi demek. 
Kendi içimizde devletin gösterdiği ve 
açtığı yoldan değil, kendi taleplerimi-
zi oluşturduğumuz, kendi yolumuzu 
belirleyebildiğimiz zaman ancak 
demokratik açılımdan bahsedebiliriz.  

Sivil toplumun demokratikleşmeye 
katkıda bulunabilmesi için gereken 
temel unsurlardan birisi, sivil toplu-
mun devlet iktidarını sınırlamasıdır, 
bunu sınırlayabildiği oranda demok-
ratikleşmeye hizmet edebilir . Bu sı-
nırlama; devletin hem hesap verebilir 
hale gelmesi hem de siyasal katılımın 
sağlanması demektir.

Zengin ve çoğulcu bir sivil toplum ne 
yapar? Bu kutupların çatışan çıkarla-
rını uzlaştırma rolü üstlenir.  Çatışan 
çıkarları uzlaştırmaya çalışıyor mu 
sivil toplum? Toplumsal güveni nasıl 
üreteceğiz? Toplumsal güven insanla-
rın sivil toplum içinde bir araya gelip 
hareket etme isteklerini artıran önem-
li bir faktördür. Demek ki Türkiye’de 
sivil toplumun ve demokratikleşme 
sürecindeki rolünü incelerken bizim 
devletin ne yaptığı ne ettiğine değil, 

bizim ne yaptığımıza bakmak gere-
kiyor. Diğer türlü, bu durum sürekli 
bir ışık etrafında dönerek,  devletin 
uydusu gibi davranmaktan öteye 
gidemiyor.

Demokratikleşme çift yönlü işlemesi 
gereken bir süreç, hem aşağıdan yuka-
rıya, hem yukarıdan aşağıya. Bunun 
yolunu bulmalı ve bu rolün gereklerini 
yerine getirebilmeliyiz.

Ayhan Bilgen: 
Gülgün Tosun, sivil toplumun aracılık 
rolünün sınırları ve işlevi dışında, 
katettiğimiz gelişmenin seyrini ve 
geldiğimiz noktadaki açmazları ve 
çözüm önerilerini paylaştı bizlerle. 
Siyasal katılım ve yenilikçiliğin altını 
özellikle çizdi. Önümüzdeki  tablo, ya-
şanan tüm gelişmelere rağmen, sivil 
toplumun hem kendisi ile ilgili hem 
de kamu iktidarını demokratikleştire-
bilmesi açısından önümüzde uzun bir 
yol olduğunu gösteriyor.
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Nejat Taştan (STGM): 
Yasal mevzuat açısından örgütlenme özgürlüğünü konuşmak için bir aradayız. 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Ocak ayında başlayan ve altı ay süren 
Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası’nı yürüttü.  Kampanya öncesinde Türkiye 
genelinde örgütlenme özgürlüğüne ilişkin toplumsal algı araştırması yapıldı. 
Bu araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 85’i yasaların, 
örgütlenme özgürlüğünün etkin olarak kullanılması için yeterli  olmadığını dü-
şünüyor.  AB ile müzakere sürecinde örgütlenme özgürlüğü  alanında  yapılan 
yasa değişiklikleri ile geldiğimiz noktayı ve örgütlenme hakkının etkin kullanı-
mı için nasıl yasalara ihtiyacımız var sorusunu tartışacağız.

Başak Ersen (TÜSEV): 
AB uyum süreci kapsamında 2004 yılında Dernekler ve Vakıflar Kanunları değişti. 
Yeni yasa ile dernek kurmak kolaylaştı, çocuk dernekleri gibi yeni yapılanma 
modelleri yasaya girdi. Derneklerin denetim esasları yeniden düzenlendi ve beyan 
usulu esas alındı. Derneklerin denetim ve işlemleri ile ilgili yetkiler emniyet 
müdürlüklerinden alınarak, yeni yasa ile kurulan Dernekler Dairesi Başkanlığı’na 
verildi. Bu düzenleme ile kolluk kuvvetlerinin dernekler ile ilgili yetkileri kısıtlan-
mış oldu. Taşınmaz mal edinme engeli kaldırıldı. Yurtdışından yardım alma konu-
sunda önceden izin alma kaldırıldı, yardımın bildirim esasına geçildi. Temsilcilik 
açılması ve platform kurulması ile düzenlemeler yapıldı. Kamu yararı statüsünün 
kazanılması ile kolaylıklar getirildi. Ancak Kamu yararı statüsünün Bakanlar 
Kurulu’nca verilmesi, siyasi değerlendirmelere dayanarak bu statüyü kazanılması-
nı veya kazanılmamasını etkileyen bir durum olarak varlığını koruyor. 

Vakıflar Kanunu’nda Dernekler Kanunu’ndan daha ileri düzenlemeler yapıldı. 
Mal edinme ve tasarrufta bulunma ile ilgili ilerleme var. Ayrıca içinde sivil 
toplum temsilcilerinin de bulunduğu Vakıflar Meclisi’nin oluşturulması önemli 
bir gelişme. Meclisin 15 üyesinden 5’i sivil toplum temsilcisi. 

Hem dernekler hem de vakıflar açısından yeni yasaların uygulanmasında 
ciddi sıkıntılar ise devam etmekte. Derneklerin en az yedi kurucu üye sayısına 
sahip olması gerekliliği, üyelik ile ilgili kısıtlamalar, örneğin memurların üye 
olamaması, yabancı uyrukluların dernek kuramaması veya üyelikleri ile ilgili 
kısıtlamalar, dernek tüzüklerinde çalışma alanlarının çok sıkı düzenlenmek 
zorunda olması, dile ilişkin kısıtlamalar, yayın çıkarma konusundaki sorunlar, 
denetim uygulamaları ve idari para cezalarının  yüksekliği belli başlı sorun 
alanları olarak varlığını sürdürüyor. 

Sivil Toplum Örgütleri 
temsilcileri ile bir araya 
geldiğimiz festivalde, örgüt-
lenebilmek için ne kadar 
özgürüz sorusuna yanıt 
bulmaya çalıştık. 

Nejat Taştan’ın (STGM) 
kolaylaştırıcılık yaptığı 
panele, Helsinki Yurttaşlar 
Derneği’nden Emel Kurma 
ve Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı’ndan Başak Ersen 
konuşmacı olarak katıldılar.

Örgütlenme Özgürlüğünü Tartışıyoruz 
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Nejat Taştan (STGM): 
Başak’ın anlattıkları yeni yasal dü-
zenlemeler sorası ortaya çıkan tablo, 
yani iyileştirilmiş halimiz. 2004 yı-
lında çıkan Dernekler Kanunu 2009 
yılında ihtiyaçlarımız karşılayamaz 
hale gelmiş durumda. Sivil toplum ör-
gütleri yeniden yasal değişikler talep 
etmekte. Bu noktada belki “farklı bir 
alternatif var mı?” sorusuna cevap 
aramalıyız.

Emel Kurma (HYD):
Farklı bir alternatif var,  dernekler 
yasasına ihtiyacımız yok, örgütlenme 
hakkının bir yasayla düzenlenmesi 
de gerekmiyor. 

Özgür ve demokratik bir hayat ile 
ilgili neler yapılabilir ve bu konu-
daki sorunlar nelerdir? Özgürlük ve 
demokrasiden ne anlıyorsak taleple-
rimizi de ona göre şekillendirebili-
riz. Süreç içinde yapılan reformlara 
kanabiliriz ya da uygulamanın nasıl 
olacağını dayatan kuralları işlemez 
hale getirebiliriz. Hür, eşit ve özgür 
olduğumuz kabulünden hareket 
etmeliyiz.  Yaptığımız faaliyetlerle 
ilgili devlete beyanda bulunmak 
zorundayız. 

Tüzüğünüze uygun bir faaliyet için 
mi para alıyoruz sorusunu devlet de-
ğil ancak ve ancak derneğin üyeleri 
sorgulayabilir. Özgürlük ve örgütlen-
me anlayışımız prosedürlere göre mi 
biçim almalı?  Örneğin, dil ile ilgili 
sorunlar fiili durumu yasalaştırmak 
için yapılmış düzenlemelerden bi-
ridir. Var olan Yabancı vakıflar üze-

rinde denetimi sağlayabilmek için 
bütün yazışmaları Türkçe’ye çevirti-
liyor. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde 
90’ların ortalarından beri bu konuda 
çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz nok-
tada Dernekler Yasası’na gerek bile 
olmadan, Medeni Kanun, Ceza Kanu-
nu, Terörle Mücadele gibi kanunlar 
zaten bu tür düzenlemeleri  yapıyor-
lar. Almanya’da Dernekler Yasası yok, 
Lübnan’da  yok. Lübnan cemiyetler 
düzenlemesini Medeni Kanun etra-
fında çözüyor. Almanya’da mahkeme-
ye gidiyorsunuz. Sadece dernek olduk 
demeniz yeterli. Dernekler Dairesi 
ise yol gösterici konumuna giriyor. 
Örgütlenme özgürlüğü bunun nere-
sinde? Sivil alanın üzerinde polislik 
ile ilgili bir derdimiz yoksa örgütlen-
me özgürlüğü ile ilgili bir sorunumuz 
yok demektir. 

Nejat Taştan (STGM):  
Terörle Mücadele Yasası, üç kişinin 
bir araya gelmesini, yasadışı örgüt 
oluşturmak için yeterli sayar ve 
cezalandırırken, dernek kurmak için 
en az yedi kişinin bir araya gelmesini 
zorunlu tutan bir yasal sistemle karşı 
karşıyayız. Emel’in, “Neden bildirim? 
Bu bildirimin arkasında ne var?” 
soruları bende ‘kendi kendimizi ih-
bar etmemizi istiyorlar’ çağrışımını 
uyandırdı. Darbeler ülkesi olmanın 
ihbarcı geleneğini sürdürmemizi 
bekliyorlar herhalde.  Sivil toplum ör-
gütlerinin gücü,  yurttaşlık algımızla 
ilgili bir durum. Dernekler yasasını 
istemiyorsak yurttaşların örgütlen-
me hakkının kısıtlanmasını istemi-
yorsak, talep etmemiz gerekiyor.

Emel Kurma (HYD): 
Bildirimde bulunma zorunluluğu ile 
özgürlüğe ilişkin düşünceniz  ara-
sında kalabilirsiniz. Beni bu duruma 
bırakan da bu prosedürün varlığıdır. 
Ben zaten ne yapıyorsam basınla 
paylaşıyorum. Neden bu çelişkiyi 
yaşıyoruz? Sistem gayet uygun bir 
gözaltı geleneğini sürdürüyor. Bu 
prosederün varlığı önemli bir sorun. 
Avrupa’da bugün ‘bir Dernekler Da-
iresi kuralım’ deseniz ortalık ayağa 
kalkar. Dernekler için böyle bir 
yasaya gerek yok. Biz neden böyle 
şeylere ihtiyaç duyuyoruz ki, biz 
neyi nasıl yapacağımızı söylenmeye 
mecbur muyuz? 

Kamu yararı, göreceli-devlet politi-
kaları ile yakından ilgili. Zihniyet 
değişikliği ile ilgili olarak da, neyi 
yapıyorsak zihniyetimiz de öyle 
şekillenmeye başlayacak. Kaldıralım 
dernekler yasasını, beş seneye kal-
maz ihtiyaç duymadığımızı görece-
ğiz. Zihniyet fiiliyat ile biçimleniyor. 
Ne zaman ki bu düzenleme kalkar, o 
zaman hayat farklılaşır. 

Nejat Taştan (STGM): 
Örgütlenme özgürlüğünü sadece sivil 
toplum örgütleri açısından konuş-
maya çalıştık. Örgütlenme hakkını 
düzenleyen Sendikalar Kanunu ve 
Siyasi Partiler Kanunu’nun ne kadar 
demokratik olduğu da tartışılıyor 
Türkiye’de. Örgütlenme alanın demok-
ratikleşmesi ise ancak devletin bu 
alandan ne kadar elini çektiği ile ilgili 
herhalde?
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Uluslararası Af Örgütü tarafından düzenlenen panelde sivil toplum örgütü 
çalışanlarının yeterince örgütlü olup olmadığı, çalışma koşulları ve alanda 
karşılaştıkları problemler tartışıldı. Panele konuşmacı olarak Bilgi Üniversitesi 
STK Biriminden Laden Yurttagüler ve Sosyal-İş Sendikası temsilcisi Mustafa 
Ağuş katıldılar.

Sivil toplum örgütü 
çalışanları, çalışma alanları 
söz konusu olduğunda ne 
kadar örgütlü sorusunun 
cevabını arayan panel, 
festivalin ilgi çeken 
etkinliklerinden birisiydi.

Daha Örgütlü Bir Toplum İçin 
Örgütlü Sivil Toplum 
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Çocuk Hakları Sesli Tarihi
(Ankara Çocuk Hakları Platformu)

Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuk Hakları Sözlü 
Tarihi adında bir söyleşi düzenledi. Söyleşi, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 20. 
yılında Türkiye’de son yirmi yıldaki gelişmeleri konuşmak, tartışmak, nerede olduğu-
muzu görmek ve eskiden yapılanlardan ders almak amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Doğası 
(Doğa Derneği)

Doğa Derneği doğanın korunması için sivil toplumun farklı alanlarıyla yürüttükleri 
çalışmaları festival katılımcılarıyla paylaşmak amacıyla, Türkiye’nin Doğası isimli 
bir söyleşi düzenledi. Söyleşi öncesinde, hem Doğa Derneği’ni hem de doğayı anlat-
mak için, Doğa Derneği Başkanı Güven Eken’in hazırladığı Kırmızı Boşluk Filmi’nin 
gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından örgütün kadın, engelliler, gençler ve 
otizmliler üzerine çalışan diğer sivil toplum örgütleriyle kurduğu işbirliklerinden ve 
bu ortaklıkların kazandırdığı tecrübelerden söz edildi. 

Sivil Toplum Örgütleri’nin 
kendi çalışmalarından 
örnekler verdikleri seminer 
ve söyleşiler, hem deneyim 
paylaşımı hem de farklı 
örgütlere yeni yaklaşımlar 
sunması açısından oldukça 
verimliydi.

III. Söyleşi ve Seminerler



Otizm ve Yaşam Aile Sohbetleri ve 
“Şirinler Korosu”
(Türkiye Otizm Platformu)

Otizm Platformu, otizmden etkilenen bireylerin aileleriyle buluştukları Otizm ve 
Yaşam-Aile Sohbetleri adında bir söyleşi gerçekleştirdi. Oluşumun ana hedeflerinden 
biri, otizmden etkilenen aileleri bir araya getirerek onları bilgilendirmek ve otizmle 
mücadele konusunda güçlendirmek. Bu hedefi yerine getirmek için, İstanbul gibi 
büyük bir metropolde daha önce denemedikleri “aile sohbet toplantısı” formatını 
festival vasıtasıyla alana taşıdılar. 

Şirinler Korosu
Otizmli çocuklardan oluşan Şirinler Korosu ise festivalin en ilgi çeken bölümle-
rinden biriydi. 
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“Otizm teşhisi almış veya 
riski bulunan Türkiye 
vatandaşı her çocuğun, 
kanuni ve sosyal hakları 
çerçevesinde yaşam ve 
rehabilitasyon şartlarının 
düzenlenmesi, çocukların 
sağlıklı, güvenli ve mutlu 
bir geleceğe sahip olması 
için gerekli çalışmaların 
yapılması gerekiyor.”
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Dünya’dan Lobi ve 
Savunuculuk Örnekleri
UPR için Lobi ve Savunuculuk Atölyesi
Alan Kikuchi-White

“Başka	bir	evrensel	örneği	olmayan	mekanizma	Universal	Periodic	Review	
(UPR),	üye	ülkelere	temel	haklar	ve	özgürlükler	konusunda	hassas	olmaları	
gerektiğini	hatırlatmaktadır.	Aracın	temel	amacı,	insan	haklarının	bütün	ülke-
lerde	geliştirilmesine	katkı	sağlamak	ve	insan	hakları	ihlallerinin	gerçekleştiği	
yerler	neresi	olursa	olsun	bunları	ortaya	çıkarmaktır.”

UPR, 15 Mart 2006’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi ve 
İnsan Hakları Konseyi’nin 60/251 sayılı kararıyla hayata geçirildi. BM İnsan 
Hakları Konseyi gözetiminde yürütülen, ülkelerin kendilerinin işlettikleri 
bu mekanizma, devletlere, insan haklarını geliştirmek için neler yaptık-
larını ve yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdikleri gösterme imkânı 
sağlıyor. UPR, 15 Mart 2006’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul 
edilen ve İnsan Hakları Konseyinin kendisini düzenleyen 60/251 sayılı 
kararla hayata geçirilmiş. Bu sayede 2011 yılı itibarı ile her üye ülkede insan 
haklarının durumu incelenmiş olacak. 

Atölyede, raporlama sistemi ve sivil toplum örgütlerinin bu raporlamayı nasıl 
gerçekşeltirebilecekleri ile ilgili teknik detaylar sunuldu.

Festivalin en ilgi çeken 
bölümlerinden olan atölye 
çalışmalarında sadece dene-
yim paylaşmakla kalmadık, 
yerinde uygulamalar yapma 
fırsatı da bulduk.

IV. Atölyeler
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Alternatif Ekolojik Çözümler 
Atölyesi 
İmeceevi Ekolojik Çözümler Derneği

İmeceevi Ekolojik Çözümler Derneği, festivalin ilk gününde, Alternatik Ekolojik 
Çözümler ismiyle bir atölye düzenledi. Atölye, doğal maddelerle, para harca-
madan ve doğayı kirletmeden, temizleme yapma olanaklarını, basit bilgilerle 
yaşamımızda önemli değişiklikler yapabileceğimizi gösteren bir çalışmaydı.

Feminist Aktivizm ve Sanat
“Onun Yediğinden Yemek İstiyorum: 
Aktivist Yemek Kitabı”
Rada Borić

Sivil Sesler Festivali’ne Hırvatistan’dan katılan feminist aktivist ve öğretim 
görevlisi Rada Borić, “Onun Yediğinden Yemek İstiyorum: Aktivist Yemek Kitabı” 
adında, gündelik işler yüzünden bitap düşmüş ve yeni fikirlerin eksikliğinden 
muzdarip olan aktivistlere, kendi çalışmalarını nasıl sunacakları ve/veya kadın-
lar için önemli olan konularda topluma nasıl seslenecekleri konusunda ilham 
vermek amacıyla, feminist aktivizm ve sanat temalı bir atölye çalışması düzenle-
di. Rada, “Onun Yediğinden Yemek İstiyorum” ismi için, restoranlarda başka bir 
masadaki müşterinin yemeğini işaret ederek sipariş verenlerden ilham almış. 

“Feminizm	her	hali	ile	politika	ile	ilişkilidir.	Feminist	aktivistler	için	en	büyük	risk,	
yeni	fikirlerle	ortaya	çıkamamak	ve	“burn	out”	dediğimiz	tükenmişlik	sendromudur.	
Eskiden	8	Martlarda,	sokaklarda	güller	dağıtarak	yürümek,	afişler	ve	posterler	ha-
zırlamak	gibi	şeyler	yapardık.	Ancak	artık	bunların	hiçbiri	ilgi	çekmiyor	ve	amacımı-
zı	gerçekleştirmemize	hizmet	etmiyor.	Hedef	kitlemize,	yaptığımız	şeylerin	kadınlar	
için	olduğunu	nasıl	anlatacağız?	Temel	sorunumuz	budur.	Bunun	için	de	feminist	
aktivistler	sanatı	kullanmak	zorunda.	İstanbul	Bienaline	gitmişsinizidr.	Bosnalı	
bir	kadın	sanatçı,	savaşta	tecavüze	uğrayan	kadınların	alçıdan	maskelerini	yapıp,	
maskelerin	altında	onlar	hakkında	bilgilere	yer	verdi.	Bu	o	kadınların	gerçekten	
savaşın	mağdurları	olduğunu	göstermek	için	çok	çarpıcı	bir	yöntem.	Biz,	mesela,	
Zagreb’in	en	büyük	meydanına	tebeşirlerle	küçük	bir	alan	çizdik,	etrafına	direkler	
dikip,	bu	direklere	polislerin	kullandığı	girmenin	yasak	olduğunu	belirten	şeritlerle	
çevirdik.	Alanın	ortasına	da	“Hırvatistan’da	kadınlar	için	güvenli	olan	tek	alan”	
yazdık.	Bu	çok	etkili	bir	eylem	oldu	ve	gerçekleştirmek	için	sadece	20	euro	harcadık.”
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Sosyal Girişimcilik Atölyesi
GENÇTUR

I.
GENÇTUR’un düzenlediği ‘Sosyal Girişimcilik Atölyesi’ yoğun ilgi gören aktivi-
telerden biriydi. Hülya Denizalp yaptığı sunumda, katılımcılara sosyal girişim-
ciliğin ne olduğunu anlattı.

“Sosyal	girişimcinin	tipik	özellikleri	yeni	fikirler,	yaratıcılık,	farkındalık,	inatçı-
lık,	sabırsızlık,	gözüpeklik,	çıraklık,	esneklik,	mutluluk	ve	bulaşıcılıktır.	Sosyal	
girişimci	toplumdaki	sorunu	tanımlar,	durumdan	vazife	çıkarır	ve	iş	fikrine	
dönüştürür.”	

II.
Atölyenin ikinci bölümüne katılan Buğday Derneği’nden Viktor Ananias katı-
lımcıların sosyal girişimcilikle ilgili sorularını yanıtladı.

Sosyal girişimci için kaynak sorunu çok önemli. Bu konuda deneyimli olmak 
önemli değil mi?
Proje çok sağlamsa, projeyi finanse edecek kaynaklara ulaşılmaması söz konu-
su değil. Sosyal girişimcinin fikirleri tohum gibi. O tohum, toprağa düşmese 
de, tohum suya ulaşmasa da, tohum çimlenmese de tohum. Bütün bu süreçler 
boyunca tohumu yanında taşıma sabrını gösteren kişi sosyal girişimci aslında. 
Sosyal girişimci tohumun potansiyelinin farkındalığına sahip olan kişi. Sosyal 
girişimci dünyaya özgür bakmak zorundadır. Kalıplardan çıkmalıdır. Koşullar 
zaman içinde oluşacaktır. Sosyal girişimci yola çıkar ve yürür, onu destekleyen 
koşulları kullanır. Örneğin Buğday Derneği, hiçbir projesine kaynak bularak 
başlamadı, biz başladık ve kaynağı yarattık. Bir sosyal girişimci bir işe “kaynak 
var” diye başlamaz.

Sosyal girişimcilik ortadaki yanlışları düzeltmek değil midir?
Benim için değildir. Beni motive eden doğrular. Yanlışa karşı koymak şu anın, 
şimdinin hastalığı. Kendimizi bir şeye karşı konumlandırırsak, kendimize yan-
lışlar diye bir alan belirleyip ona yönelik çalışırsak, kendimizi sadece karşımız-
daki o şeyle sınırlamış oluruz.
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Gençler de 
Katılıyor mu?
Xenia Koutentaki 

Festivale Yunanistan’dan katılan Xe-
nia Koutentaki, ‘Gençler de Katılıyor 
mu?’ isimli atölye çalışması ile 
“katıl-ama-manın” nedenlerini 
tartışılması sağlayarak ‘katılım’ için 
gerekli koşulların neler olduğuna 
ulaşmaya çalıştı. 

“Gençlerin	katılımından	söz	edecek-
sek	işe	önce	kendimizi	sorgulayarak	
başlamalıyız.	İşe,	günlük	işlerde	
gençlere	ne	kadar	yer	ayırdığımızı	dü-
şünerek	başlamalı,	gençleri	yaklaşımı-
mızın	sürekli	bir	öğretmenlik	çerçeve-
sinde	gerçekleşip	gerçekleşmediğini	
sorgulamalıyız.	Gençlerin	yetişkinlere	
benzemelerini	mi	istediğimiz	sorusu-
na	dürüstlükle	cevap	verebilmeliyiz”

İklim, Gençlik, 
Adalet
İklim İçin Gençlik Girişimi

‘İklim İçin Gençlik Girişimi, İklim, 
Gençlik, Adalet’ başlıklı bir atölye 
düzenledi. Dünyanın hemen yer yanın-
da aktif vaziyette olan gençlik iklim 
hareketlerinin Türkiye’de eksikliğini 
çeken bir grup genç tarafından ortaya 
atılan girişimin ilk çıkışı Sivil Sesler 
gibi geniş katılımlı bir festival aracılı-
ğıyla gerçekleşmiş oldu.

Maske Yapım 
Atölyesi
Hangar Sanat Derneği

Hangar Sanat Derneği, festival ka-
tılımcılarıyla birlikte ‘Maske Yapım 
Atölyesi’ düzenledi. Etkinlikte, dernek 
üyeleri ve atölyenin katılımcıları artık 
malzemeler kullanarak maskeler 
yaptılar. 

“Amacımız,	artık	malzemeleri	kulla-
narak	ve	etkinlik	katılımcılarını	da	
aktif	kılarak,	eğlendiğimiz	ve	kişisel	
yaratıcılığımızı	kullandığımız,	bir-
likte	yaratma	çalışmaları	gerçekleş-
tirebilmek.”
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Bez Çanta Atölyesi 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, ‘Bez Çanta Atölyesi’ ile festivale 
katıldı. Atölyede, katılımcılarla birlikte, her evde bulunabilecek eski kıyafetler 
ve malzemeler kullanarak bez torbalar yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen atölyeyi 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Şişli Belediyesi ortaklığı ile ku-
rulmuş olan, Feriköy’deki %100 Ekolojik Pazar’ın üçüncü kuruluş yıldönümün-
de İTÜ Hayatı Poşetleme grubu ve Slowfood Gençlik Gıda Hareket ile birlikte 
gerçekleştirdi. 

“Fikrin	çıkış	noktası	insanların	naylon	ya	da	kağıt	poşet	kullanmayı	bırakma-
larını	ve	evdeki	eski	tişört	ve	diğer	malzemelerle	bez	torba	yapımının	hiç	de	zor	
olmadığını	göstermekti.	Atölyeyi	gördüğü	ilgi	üzerine,	imkan	buldukça	tekrarla-
maya	karar	verdik.”

Etkili Eylem 
Nasıl Yapılır?
Genç Siviller – Siyasal Ufuk 
Hareketi Derneği 

Genç Siviller ‘Etkili Eylem Nasıl Yapı-
lır?’ adında katılıma açık bir sunum 
düzenlediler. Sokakta yaptıkları 
eylemleri ile tanınan grup, yanlarında 
getirdikleri eylem tarifini festival 
katılımcıları ile paylaştılar. 

“Önce	efkâr	saati	beklenir,	ardından	
vicdan	üstüne	biraz	cesaret,	biraz	
zeka	ve	biraz	mizahla	karışık	bir	sosla	
fırına	atılıp,	piştikten	sonra	hiç	beklet-
meden	servis	edilir.”
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Kadınlar İçin Kota İstiyoruz
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER)

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, ‘Kadınlar için kota istiyo-
ruz!’ adında bir etkinlik düzenlendi. “Neden kadınların temsili? Neden 
KOTA?” konularının tartışıldığı etkinlikte KA-DER’in genel ve yerel seçimle-
rin kampanya süreçlerinde kullandığı yöntemler katılımcılarla paylaşıldı. 

“KA-DER’in	Türkiye’de	verdiği	mücadele,	karar	alma	mekanizmalarında	tem-
sil	eşitliğini	sağlamaya	yönelik.	Yürüttüğümüz	kampanyada,	parlamentoda	
fırsat	eşitliğini	sağlamak	için	yüzde	otuz	üç	kota	talep	ettik.	Kadınlar	temsil	
mekanizmalarından	uzak	duruyorlarsa,	bunun	nedenlerine	bakmak	lazım.”

Festivale katılan örgütlerin 
çalışma alanlarıyla ilgili 
gösterdikleri belgeseller ve 
kısa filmler çoğumuzun baş-
ka bir yerde izleme imkanı 
bulamayacağı çalışmalardı. 
Belgesel ve filmlerin izinde 
hem sorunlarımızı hem de 
sorularımızı paylaşma im-
kanı bulduk.

V. Belgesel, Kısa Film ve 
Söyleşiler
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Hasankeyf Sular Altında 
Kalmasın
Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

Tarih: 2009
Süre: 20 dakika
Yapım: Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nin kendi imkanları ile hazırladığı belgesel 
Hasankeyf’in tarihi, iklimi, coğrafyası ve konumu hakkında izleyenleri bilgi-
lendirmenin yanı sıra, Ilısu Barajı’nın yapılması durumunda karşılaşılması 
muhtemel sonuçları göstermesi açısından önemliydi. 

Belgesel’in ardından yapılan söyleşide barajın inşa edilmesi durumunda 199 
yerleşim biriminin ortadan kalkacağını, 78 000 insanın yerinden edileceğini, 
bu kadar kısa bir süre için vazgeçilecek tarih ve kültür mirasının bir daha asla 
geri getirilemeyeceğini ifade etti. 

“UNESCO	Dünya	Mirası	Komitesi	Hasankeyf’i	Dünya	Mirası	olarak	ilan	etmeyi	
önerdi,	zira	Mısır’da	piramitler	bile	dünya	mirası	sayılmak	için	konulan	10	
ölçütten	7’sini	karşılarken,	Hasankeyf	9’unu	karşılıyor.	Hasankeyf’in	dünya	
mirasının	bir	parçası	ilan	edilmesi	için	çalışmalarımızı	sürdürmeliyiz.”

Müsabaka
Ortaca İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Klübü Derneği

Üyeleri ve yöneticileri işitme engellilerden oluşan örgütün en büyük özelliği 
60’a yakın lisanslı sporcusunun olması. Örgüt, müsabakalarının yer aldığı 
tanıtım filmini festivalin ilk günü katılımcılarla paylaştı.
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Şev-İrem-Nar
Diyarbakır Sanat Merkezi Derneği (DSM DER)

ŞEV  > Yıl: 2009, Süre: 10 dakika, Yönetmen: Ali Kemal ÇINAR
DOLAP  > Yıl: 2006, Süre: 8 dakika, Yönetmen: Ali Kemal ÇINAR
İREM > Yıl: 2008, Süre: 25 dakika, Yönetmen: M. Sait KORKUT
HÜCRE > Yıl: 2007, Süre: 8 dakika, Yönetmen: M. Sait KORKUT 

Festivalde, Diyarbakır Sanat Merkezi’nin sinema odaklı atölyelere katılan 
üyeleri tarafından çekilen dört kısa film gösterildi.

“DSM	DER	olarak,	sanatın	evrensel	ve	birleştirici	gücünden	hareketle,	sana-
tın	yalnızca	büyük	şehirlerde	değil,	Diyarbakır	gibi	zengin	tarihi	ve	kültürel	
bir	mirasa	sahip	olan,	potansiyelin	mevcut	işleyiş	ve	olanaksızlıklar	nede-
niyle	sanatsal	üretimlere	dönüştürülemediği	yerlerde,	sanatla	ilgili	aktör-
lerin,	eşit,	katılımcı	ve	özgür	oldukları	bir	ortamda	üretimde	bulunmalarını	
destekliyoruz.”

Dalyan ve Caretta Carettalar
Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği

Yapım: Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 
(DEKAMER)

Dalyan Kültür ve Çevre Koruma Derneği, dünyada sadece belli yaşama 
alanına sahip olan carettaların çevre ile ilişkisini ve önemini vurgulamak 
amacıyla hazırladığı belgeselle dinazorlardan çok daha uzun yaşayan ve 150 
milyon yıldan fazla süredir dünyada bulunan deniz kaplumbağaların yok 
olma tehlikesine dikkati çekti. 

“Son	yıllarda	artan	doğa	tahribatı,	kirlilik	ve	sahildeki	yapılaşmalar	birçok	
türü	etkilediği	gibi	carettaları	da	etkiliyor.	Nesli	tehlike	altında	olan	bu	
canlılara	gereken	hassasiyeti	göstermezsek,	gelecek	kuşaklar	bu	canlıları	
göremeyecekler	ve	en	önemlisi	milyonlarca	yıl	önceden	gelen	bu	türü	kaybe-
deceğiz.”
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Ara – Raiser / 
216 – Sardunya
Kültür Sanat Girişimi Derneği

Film Adı: Ara
Yıl: 2009
Süre: 4 dakika
Yönetmen: Berkant Halil Erdem

Film Adı: 216
Yıl: 2009
Süre: 12 dakika
Yönetmen: Hemi Behmoaras

Film Adı: Razor 
Yıl: 2008
Süre: 8 dakika
Yönetmen: Hemi Behmoaras

Film Adı: Diriliş
Yıl: 2006 
Süre: 5 dakika
Yönetmen: Halit Aktı

Film Adı: Control/Error/Play
Yıl: 2006 
Süre: 3 dakika
Yönetmen: Yasemin Tükelay, Miray 
Caner, Yelta Kön

Film Adı: Evladiye
Yıl: 2008 
Süre: 5 dakika
Yönetmen: Eray Mert

Film Adı: Sardunya
Yıl: 2008 
Süre: 18 dakika
Yönetmen: Mustafa Emin 
Büyükcoşkun

Film Adı: Peşinde
Yıl: 2007 
Süre: 3 dakika
Yönetmen: Yiğit Kocagöz

Film Adı: Eski Kazan
Yıl: 2007 
Süre: 15 dk
Yönetmen: Murat Pay

Film Adı: Unus Mundus
Yıl: 2007
Süre: 4 dakika
Yönetmen: Senem Tüzen

Kültür Sanat Girişimi Derneği, fes-
tival katılımcıları için 10 kısa film 
gösteriminde bulundu. Filmlerde 
geçen yüzyılın hala içselleştirileme-
miş değerleriyle hızla ilerleyen çağ 
arasında bocalayan modern insan 
anlatılıyordu.

Uyan, 
Kafayı Ye, 
Sonra 
Aklını Başına 
Topla
Küresel Eylem Grubu

Süre: 12 dakika
Yönetmen: Leo Murray

Küresel Eylem Grubu, Leo Murray 
tarafından hazırlanmış olan “Uyan, 
kafayı ye, sonra aklını başına topla” 
isimli bir animasyon gösterimi ger-
çekleştirdi. 

“Enerji	verimliliği	ve	enerji	tasarrufu	
yapılabilir.	Kullanılan	tüm	binala-
rın	yalıtımı	yapılabilir,	otomobiller	
kaldırılıp,	yerine	rahat,	konforlu,	ucuz,	
yaygın	raylı	toplu	taşımacılık	sistemi	
getirilebilir.	

Bütün	bunları	yapabilecek	olanlar	ise	
tek	tek	bireyler	değil.	Bütün	bunları	
küresel	düşünüp	yerel	örgütlenen,	
çok	büyük	uluslararası	bir	hareket	
yapabilir.	Ancak	böyle	bir	hareket,	
sınırlarla	bölünmüş	olsa	dahi,	küre-
sel	bir	sorun	olan	iklim	değişikliğini	
durdurabilir.”	
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Klitoris Nedir? 
Namus Nedir?
Filmmor Kadın Kooperatifi

Klitoris Nedir? 
2002, 
Renkli, 
DV, 
7 dakika, 
Türkçe, İngilizce Altyazılı
Yönetmen: Melek Özman / Filmmor 
Kadınların Sinema Atölyesi 

Namus Nedir?
2008, 
Renkli, 
DV, 
15 dakika, 
Türkçe

Filmmor Kadın Kooperatifi, 
Türkiye’de kadınlara, erkeklere ve 
cinsiyet rollerine dair yerleşmiş 
yargıların yeniden düşünülmesi, 
sorgulanması ve dönüşmesine katkı-
da bulunmak amacıyla iki kısa film 
gösteriminde bulundu. 

‘Klitoris Nedir?’ adlı ilk film, kafe, so-
kak ve üniversitelerde, kadınların ve 
erkeklerin ‘klitoris nedir?’ sorusuna 
verdiği – ya da veremediği – cevapları 
içeriyor. 

Türkiye’nin dört ilinde ‘namus nedir?’ 
sorusuna kadınlar ve erkeklerin 
verdiği cevaplarla hazırlanan ‘Namus 
Nedir?’ ise namusun nasıl kadınlarla 
özdeş, muğlak ve mutlak olduğunun 
çarpıcı bir özeti.

Gözmece
Çocuklar için Adalet Çağrıcıları

Süre: 45 dakika
Yönetmen: Aydın Sevinç

Çocuklar için Adalet Çağrıcıları, TMK (Terörle Mücadele Kanunu) Mağduru 
Çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve gerekli hassasiyetin 
oluşmasına katkı sağlamak için, Gözmece isimli belgeselin gösterimini gerçek-
leştirdi. 28 Mart 2006 tarihinde yaşanan olaylar ve sonrası, gerçek görüntüler 
eşliğinde anlatan belgesel adını Diyarbakırlı çocukların oyunlarından almış. 
Olayların içinde bulunan çocuklar ve yaşamını yitiren çocukların aileleri, arka-
daşları ve kardeşleri, yaşadıklarını, hissettiklerini gördükleri şekliyle anlatıyor. 

“Tüm	dünyadaki	gibi	‘suçlu	çocuk	yoktur’,	‘suça	itilen	çocuk	vardır’	tanımını	
kabul	eden	ve	‘ceza’nın	çocuğa	uygulanacak	en	son	yaptırım	olduğunu	öngören	
Çocuk	Koruma	Kanunu	Türkiye’de	de	mevcut.	Ama	yeni	TMK,	bu	kanunu	da	
yok	sayıyor	ve	12–18	yaş	grubu	çocuklara	çocuk	değilmiş	gibi	işlem	ve	mua-
mele	yapıyor…	Bugün	bu	sorun	bölgesel	olarak	özellikle	Doğu	ve	Güney	Doğu	
Anadolu’da	olmak	üzere	Türkiye’nin	her	yerinde	ve	yine	özellikle	Kürt	çocukları-
nı	hedef	alacak	şekilde	sayısal	ve	sosyal	çapı	giderek	büyüyen	bir	sorun	olarak	
yaşanıyor”.	
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Başörtülü 
Kadınlar Neyi 
Konuşur? & 
Ne Giymemeli?
Başkent Kadın Platformu

Başkent Kadın Platformu, “Neyi 
Giymemeli” başlıklı belgesel gösteri-
minin hemen ardından, birçok kişinin 
çok merak ettiği bir şeyi; başörtülü 
kadınların başörtüsünden başka ne-
leri konuştuklarını meraklılarına ger-
çek delilleri ve ispatlarıyla anlattılar.

Belleklerdeki İstanbul
Tarih Vakfı

Tarih: Mart 2006 
Yer: İstanbul
Yönetmen: Tamer Üstel
Süre: 30 dakika
Yapım: Tarih Vakfı

Tarih Vakfı tarafından, son 60 yıldır göçle gelenler ve gidenlerin öyküsüyle 
değişen İstanbul’u ele alan ‘Belleklerdeki İstanbul’ adlı belgeselin gösterimi 
yapıldı. İstanbul’a gelenlerin yanlarında getirdikleri, gidenlerin yanlarında 
götürdükleri toplumsal pratikler nelerdi? Farklı kültürel toplumsal ya da etnik 
grupların bir arada yaşadıkları mahallelerde toplumsal hayat nasıldı? Bu soru-
lara 1953’de Bulgaristan’dan İstanbul’a gelenlerin, 1960’lı yıllarda İstanbul’dan 
Yunanistan’a gidenlerin ya da son 5 kuşaktır İstanbullu olanların yaşam anlatı-
larıyla karşılık bulunmaya çalışılıyor.
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Utanç Duvarı
Uçan Süpürge

Utanç Duvarı’nı oluşturma fikri, Uçan Süpürge’nin kurulduğu günden bu 
yana kesintisiz sürdürdüğü ‘toplumsal cinsiyet ve medya’ odaklı çalışmala-
rına dayanıyor. Utanç Duvarı’nı oluşturan parçaların her biriyle, medyadaki, 
ağırlıklı olarak da haber medyasındaki erkek egemen kodlarla yüzleşilmesi-
ni sağlamayı hedefleyen Uçan Süpürge, bu duvarın cinsiyetçi ve ırkçı olma-
yan, kadınları ikincilleştirmeyen, yabancılaştırmayan, marjinalleştirmeyen, 
ötekileştirmeyen bir medya ortamı oluşturulmasına dikkati çekiyor. 

“Utanmıyor	musunuz?	Gazete	satışını	arttırmak	için	biz	kadınları	arka	say-
faya	kenar	süsü	yapmaya;	sürmanşete	bir	cazibe	notu	olarak	bedenlerimizi	
yapıştırmaya;	her	dakika	maruz	bırakıldığımız	şiddeti	üçüncü	sayfalarda	
deşifre	etmeye;	siyaset	ve	ekonomi	gibi	ağır	konuları	bizden	uzak	tutmaya;	
televizyonlarda	en	niteliksiz	programlara	‘kadın	seyirci	istiyor’	kılıfı	uydur-
maya;	haber	bültenlerinde	kadınların	sesine	kulak	vermek	yerine	‘çamaşır	
makinesinde	ayran	yapan	kadın’,	‘selülitini	gizleyen	kadın’	veya	‘başkasının	
kocasını	ayartan	kadın’	gibi	erkek	egemen	uyduruların	tadını	çıkarmaya;	
reklamlarda	cinsiyetçiliğin	âlâsını	yapmaya;	internet	sitelerinde	bedenleri-
mizi	ticarete	elverişli	hale	getirmeye;	her	fırsatta	bizi	yok	saymaya,	yağma-
lamaya	utanmıyor	musunuz?..”

İki gün boyunca festival 
alanını renklendiren sergiler, 
kadından gençliğe, ayrım-
cılıktan çevreye, geniş bir 
yelpazede yer alan konulara, 
farklı gözlerden bakma ola-
nağı sağladı.

VI. Sergiler
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İçimizdeki 
Sesler
Ruh Sağlığında İnsan Hakları 
Girişimi Derneği (RUSİHAK)

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişi-
mi Derneği’nin (RUSİHAK) düzen-
lediği “İçimizdeki Sesler” sergisi 
altı ruh sağlığı hastanesi ve altı 
SHÇEK’e bağlı bakım merkezinden, 
%10’u çalışanlar, diğerleri kurum-
dan hizmet alan zihinsel engelli ya 
da psikiyatrik tanılı kişiler olmak 
üzere toplam 200 kişinin katıldığı 
çalışmalarda yapılan etkinliklerin 
ürünleri. Sergideki resimler ise bu 
ürünlerin fotoblog kayıtlarından 
oluştu.

2. Dünyadan Kadın Resimleri
Femin & Art Trabzon Kadın Sanatçılar Derneği 

Femin & Art’ın düzenlediği 2. Dünyadan Kadın Resimleri Sergisi, geçtiğimiz 
yıl ilki düzenlenen Uluslararası “Dünya Kadınlarının Tuvalinde Trabzon” 
Resim Festivali’nde katılan üç ülkeden 35 kadın sanatçının yapmış olduğu 
10 seçki resimden oluştu.

“Sanat	en	güçlü	araçtır.	Evrensel	dili	vardır.	Biz	sanatçıların	görevlerinden	
biri	de	toplumsal	konularda	farkındalığın	artmasına	katkı	sağlamaktır.	
Femin	&	Art,	mesajımızı	iletmek	için	kullandığımız	bir	mekandır.”
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Genç Kareler 
Fotoğraf 
Sergisi
Kısa Dalga Gençlik Merkezi 

 “Genç Kareler”, 3 aylık fotoğraf 
atölyesi sonrası hazırlanan, Eyüp ve 
civarında yaşayan gençlerin atölyede 
edindikleri deneyimler sonucunda, 
kendi belirledikleri konularla/alan-
larla ilgili çektikleri fotoğrafları içe-
riyor. Fotoğrafların teması, ayrımcı-
lık, kimlik, yaşadıkları mahalleler, 
ÖSS sınav kaygısı gibi gençlerin 
kendilerini ifade etmek istedikleri, 
dert edindikleri konuları içerdi. 

Şiddetsiz Fotoğraf Sergisi
Türkiye Gençlik Federasyonu

Türkiye Gençlik Federasyonu’nun düzenlediği Şiddetsiz Fotoğraf Sergisi’nde 
çevre kirliliğine ilişkin fotoğrafların yanı sıra hayvana ve insana yapılan 
şiddete yönelik görüntülerden oluştu. 
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Toplum Gönüllüleri Vakfı, İstanbul 2010, 
Bilgi Üniversitesi Gençlik Birimi

Toplum Gönüllüleri Vakfı, İstanbul 2010 ve Bilgi Üniversitesi Gençlik Birimi 
ortaklığıyla düzenlenen Yaşayan Kütüphane festivalin her iki gününde de 
okuyucularla bir araya geldi. Her kitabın bir insan olduğu ve okuyuculuğun 
kitapla okurun sohbeti şeklinde gerçekleştiği Yaşayan Kütüphane’nin kata-
loğu 20 farklı konu başlığı ve 24 kitaptan oluştu. Kitaplar,  Rum, Alevi, Arap, 
gay, görme engelli, HIV+, transeksüel, lezbiyen, Kürt, Yahudi, Ermeni, ressam, 
psikolog, barmen, başörtülü, şizofren gibi toplum tarafından önyargı besle-
nen karakterlerden seçildi. Festival süresince Yaşayan Kütüphane’de 270 adet 
okuma gerçekleştirildi. Bazı okumalar çok okuyuculu olduğundan, toplamda 
380 okuyucu Yaşayan Kütüphane deneyimini yaşamış oldu. 

Hiç canlı kitap olur mu deme-
yin! Yaşayan kütüphanenin 
24 canlı kitabı 400’e yakın 
kişi tarafından festival bo-
yunca tekrar tekrar okundu.

VII. Diğer Aktiviteler
Yaşayan Kütüphane
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Seks işçiliğini bırakan ve hayatını devam ettirmek için, börek açan, gazete 
dağıtan, kazak ören, yeri geldiğinde aktif siyasete katılan Esmeray’ın, midye 
standından Cadının Bohçası’na uzanan yolculuğu ile ilgili KAOS GL dergisinde 
107. sayısında yayınlanan söyleşinin bir bölümünü sizlerle paylaşmaktan mem-
nuniyet duyarız.

Seks işçiliği yapmaya nasıl karar verdin ve bırakmaya nasıl karar verdin? 
…
Aslında	yapmaya	karar	vermedim.	Bırakmaya	karar	verdim…	bu	kimlikle	
ortaya	çıkan	insanların	hemen	hemen	tamamı	seks	işçiliği	yapıyor	ve	tran-
seksüel	kimliğini	yaşamak	istiyorsan	seks	işçiliği	yapmak	bir	normdur…	İlk	
zamanlar	çok	ahlaki	bir	yerden	reddediyordum.	..	“Neden	bu	kimlikte	yaşadı-
ğım	için	buna	mahkum	oluyorum”	diye	soruyordum.	

Cadının Bohçası ile kendi 
hayat hikayesinden yola 
çıkarak toplumda ayrımcı-
lığa uğrayan bütün travesti 
ve transeksüellerin yaşadık-
larını trajikomik bir şekilde 
anlatan Esmeray davetimizi 
kırmadı, midye tepsisini kap-
tığı gibi festivale geldi. Cadı-
nın Bohçası’ndan saçılanları 
kah gülerek kah duygulana-
rak, kah derin düşüncelere 
dalarak topladık. 

Cadının Bohçası (Stand-Up)
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Peki bırakma sürecin… 
…
Politik	bilince	vardıktan	sonra,	çok	ciddi	bir	şekilde,	seks	işçiliğinin	erkek-
liliği,	şiddeti	yeniden	yeniden	üreten	bir	alan	olduğunu	görüyorsun...	Eğer	
transeksüelsem	bana	dayatılan	tek	bir	meslek	var.
...
Ben	hiç	kimseye	seks	işçiliğini	bırak	demedim.	Buna	kimsenin	hakkı	yok.	
Seks	işçiliği	yapmak	istemeyenler	için	alternatifler	yaratılmadan	bir	şey	
diyemezsin.	Bugün	ise,	seks	işçilerin	sosyal	haklarını	kullanmalarını	sağla-
mak	için	mücadele	edebiliriz.	Seks	işçilerinin	yaşam	hakkı,	sendikal	hakları,	
örgütlenme	hakları	alanında	mücadeleleri	desteklenmelidir.	Bunun	bazen	
çelişkisini	yaşıyorum.	Bir	yandan	hiç	kimse	seks	işçisi	olmasın	diyorum,	
bir	yandan	da	sendikalaşma	hakları	için	mücadele	etmemiz	gerekir	diye	
düşünüyorum.	

Trans	hareketin	içindeyim	ama	harekete	çok	fazla	yön	vermeden	mücade-
le	ediyoruz.	Bir	arkadaşımız	öldüğünde	sokağa	çıkıyoruz.	Ama	hem	trans	
bireyler	için	hem	de	seks	işçiliği	alanında	taleplerimizi	şekillendirmemiz	
gerekiyor.	Bunun	yanında	seks	işçiliği	alanını	sorgulamak	gerekiyor…

(Daha sonra) hangi işlerde çalıştın? 
Hemen	iş	bulamadım.	Seks	işçiliğini	bıraktım	ve	bana	iş	vermek	zorunda-
sınız	gibi	bir	dayatmayı	söylemek	benim	için	çok	kolaydı.	Ancak	ben	bunu	
yapmadım.	“Biz	sana	borç	veriyoruz,	geri	ödeyeceksin”	diye	dayanışmayla	
ayakta	kaldım	ama	bunun	yanında,	börek	yaptım	sattım.	Kazak,	şal	ördüm.	
Pazartesi	cafesi	gibi	cafelerde	çalıştım.	En	son	işim	de	midyecilik	aslında.	
Midyecilikten	sonra	da	stand-up	üzerinden	devam	ediyorum.	Ancak	ayakta	
kalmak	için	başka	işler	yapmam	gerekiyor.	Bakacağım.	

Cadının Bohçası ile LGBTT harekete çok önemli bir katkı sunuyorsun. 
Cadının Bohçası nerelerde açıldı?
Cadının	Bohçası,	Ankara,	İstanbul,	Van,	Eskişehir,	İzmir,	Çanakkale,	Diyar-
bakır,	Adana’da	gösterildi.	

Üniversitelerden	çok	fazla	talep	geliyor.	Daha	önce	oyunu	izleyen	toplumsal	
cinsiyet	üzerine	ders	veren	hocalar,	öğrencilerini	oyunu	izlemeye	gönderiyor-
lar.	İstanbul’da	da	üniversitelerden	öğrenciler	izlemeye	geliyor.	Bunun	önem-
li	olduğunu	düşünüyorum.	Üniversitelerdeki	eğitim	sistemini	de	dönüştüre-
bilecek	bir	umut	olarak	değerlendiriyorum.	Küçücük	bir	kıvılcım	da	olabilir	
diye	düşünüyorum*.	

* Söyleşinin tamamına KAOS-GL dergisinin 107. sayısından ulaşabilirsiniz.

“Daha önce oyunu izleyen 
toplumsal cinsiyet üzerine 
ders veren hocalar, öğren-
cilerini oyunu izlemeye 
gönderiyorlar. İstanbul’da 
da üniversitelerden öğrenci-
ler izlemeye geliyor. Bunun 
önemli olduğunu düşünü-
yorum. Üniversitelerdeki 
eğitim sistemini de dönüş-
türebilecek bir umut olarak 
değerlendiriyorum. Küçücük 
bir kıvılcım da olabilir diye 
düşünüyorum.”
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Konserler
Bandista

Bandista konseri, festivalin en plansız- programsız, korsan konseriydi. 
Grup, açtı müzikli evini bize, en koşulsuz misafirperverliğiyle…

Festival’in en renkli ve 
en sesli bölümünü ise 
Türkiye’nin doğusundan 
ve batısından farklı kültür-
lerin dilleri ve müziklerini 
bir araya getiren konserler 
oluşturdu.
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Mehmet Atlı 

Kürtçe müziğin geleneksel ezgile-
rini, çoksesli halleriyle festivale 
taşıdı Mehmet Atlı ve arkadaşları. 
Konserin düzenlenmesindeki katkı-
larından dolayı Diyarbakır Kültür ve 
Sanat Merkezi’ne ve kendilerine bir 
kez daha teşekkür ederiz. 
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Gayda İstanbul

Festivalin kapanış konserini ger-
çekleştiren Gayda İstanbul’un yola 
çıkış hikayesi festivalinkiyle öyle-
sine örtüşüyordu ki onlarsız olmaz 
dedik ve davet ettik Sivil Sesler 
Festivali’ne. Sivil toplum deyince 
kırmadılar, Balkanlar’dan İstanbul’a 
uzanan farklı dillerin farklı kültür-
lerin ortak sesleriyle festivale konuk 
oldular.

*	“Yol,	menzilin	bir	parçasıdır.”	der,	
eski	bir	Çingene	sözü.	Biz	de	çıktı-
ğımız	bu	yolu,	menzil	eyledik.	Yol	
boyunca,	neyi	gördük,	neyi	anla-
dık,	neyi	öğrendiysek	bir	yerlerde	
birileriyle	paylaşabilmek	umuduyla	
yanımıza	kattık...	Belki	birlikte	söy-
leyeceğimiz	bu	şarkılar,	bir	zaman-
lar	başka	türlü	de	yaşanmış	hayat-
lar	olduğunu	hatırlatacak	bizlere…	
Ve	başka	türlü	de	yaşanabilecek	
olduğuna	dair	kim	bilir	neler	neler	
anlatacak…”	

(*2009 yılında yayınlanan Gayda İstanbul 
albüm kapağından alınmıştır.)
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VIII. Festival Biterken
Festival’in son günü düzenlenen boğaz turunda ise şehr-i İstanbul’a şöyle bir uzaktan baktık. Hem yorgunluğumuzu 
giderdik, hem de iki günün koşturması içinde yapamadığımız uzun sohbetlerimizi yapmaya zaman bulduk. 
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“Biliyorsunuz	bir	engellinin	ta	Mersin’den	buraya	gelmesi	epey	sorun.	Her	şey	
bize	göre	ayarlanmış.	Hiçbir	engel	görmedik.	Bizi	en	çok	mutlu	eden	şey	insan-
larla	kaynaşmak	oldu.	Bizim	dışımızda	başka	derneklerin	de	var	olduğunu	ve	
aynı	kategoride	yarıştığımızı,	aynı	şeyleri	yaşadığımızı	bilmek	güzel...	Küçük	
şeylerin	bir	araya	gelip	sesini	duyurması	ve	engellerin	ortadan	kalkması,	ancak	
böyle	bir	ortamda	mümkün...”

Mersin Ortopedik Engelliler Derneği

“Hasankeyf’i	Yaşatma	Girişimi	olarak	bir	amacımız	vardı;	bu	amacımızı	gerçekleştir-
dik.	İnsanlarımızın	daha	fazla	destek	sağlaması	için	broşürlerimizi	dağıttık.	Belgese-
limizi	izlettik,	belgeselimizi	izlemeye	gelen	arkadaşlarla	beraber	soru-cevap	şeklinde	
tartışma	yürüttük.	En	azından	birkaç	insanı	daha	konudan	haberdar	etmiş	olduk.	
Sesimiz	nereye	kadar	gider	bilmiyoruz	ama	umarız	ulaşmak	istediğimiz	yere	ulaşırız”.	
	 	 	 	 	 	 	 	
Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

“Festivalle	ilgili	en	çok	hoşuma	giden,	ilgimi	çeken,	beni	heyecanlandıran	Yaşayan	
Kütüphane	kısmı	oldu.	Oradan	üç	tane	kitap	okudum.	Transeksüel,	şizofren,	bir	
de	görme	engelli	kitaplarını.	Diğer	kesimlerin	de	hassasiyetleri,	onların	yaşadık-
ları	ayrımcılıklarla	ilgilendiğim	için,	o	kitapları	okumayı	özellikle	istedim.	Fakat	
keşke	daha	fazla	vakit	olsaydı.	Maalesef	diğer	etkinliklerin	hepsini	izleme	imkanı-
mız	olmadı.	Çünkü	hem	stantları	gezip	tanıştık,	hem	broşürlerimizi	dağıtmaya	ça-
lıştık,	hem	burada	bekledik,	hem	içerde	etkinliğimiz	vardı.	Sanırım	hem	katılımcı	
olup	hem	de	etkinlik	düzenlemek	biraz	sıkışıklığa	neden	oluyor.”

Başkent Kadın Platformu
“Sivil	toplum	örgütleriyle	doğru	bir	iletişim	kurulmuş,	çok	güzel	bir	mekan..	Belki	
yeterince	duyurulamamış	olabilir	diye	düşünüyorum.	Biraz	katılımı	az	bulduğumu	
söyleyebilirim.	Bu	durum	Türkiye’nin	sosyal	koşullarından	kaynaklanıyor	olabilir…”
	 	 	 	 	 	 	 	
Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları

‘Festivale gelirken neler um-
dunuz, neler buldunuz?’ so-
rusunu festivale katılan sivil 
toplum örgütlerine sorduk; 
aldığımız cevaplardan çoğu 
zaman mutlu olduk. Eleşti-
rileri ise bir sonraki festival 
için değerlendirmek üzere 
defterimize kaydettik. 

IX. Festivalden Ne Bekledik? 
Ne Bulduk?



40

S
iv
il
	S
es
le
r	
Fe
st
iv
al
i	2
0
0
9
	>
	I
X
.	F
es
ti
va

ld
en
	N
e	
B
ek
le
di
k?
	N
e	
B
ul
du

k?

“Yiyecek	ve	içeceklerin	plastik	ve	kağıt	malzemelerle	sağlanması	tam	bir	fela-
ketti.	Nihayetinde	insanlarda	ve	kurumlarda	değişim	ve	dönüşüm	arzularken,	
bunu	güzel	ve	yaratıcı	uygulamalarla	örneklendirmek	bence	STGM	ekibinin	
kolaylıkla	üstesinden	gelebileceği	önemli	bir	ayrıntı	idi.	İkinci	buluşmada	daha	
çevre	dostu	bir	uygulama	yapacağımıza	eminim.”

İmeceevi Ekolojik Çözümler Derneği

Türkiye’de	sivil	toplum	kuruluşlarının	artık	birbirlerinin	gücünü	görebilmesi	ya	
da	dayanışma	içerisinde	olabilmesi	önemli.	Değişik	alanlarda	faaliyet	yürüten	
sivil	toplum	örgütlerinin	bir	araya	gelmesi,	çalışmalarını	birbirlerine	sunması	
oldukça	sevindirici…	Diyarbakır’dan,	Mersin’den,	hemen	hemen	her	taraftan	örgüt-
ler	geldi…	Hemen	hemen	bütün	dernek,	koordinasyon	ve	vakıflarla	adres	alışveri-
şinde	bulunduk.	Festival	böyle	bir	paylaşıma	sebep	oldu.	Bu	da	ciddi	bir	katkıydı.	

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

“LGBTT	örgütleri	olarak	Diyarbakır,	Eskişehir,	Ankara,	İstanbul,	İzmir’den	hep	be-
raber	sesimizi	duyurmaya	geldik.	Diğer	örgütlerle	bayağı	bir	iletişim	haline	geçtik.	
Broşürlerimizi	dağıttık,	herkes	konuyla	oldukça	ilgiliydi.	Eşcinseller,	transeksüel-
ler,	lezbiyenler	olarak	buradaydık	ve	her	zaman	da	buralarda	olacağız.”

LGBTT Platformu

“Birincisi	beklediğimizi	bulamadık.	Daha	farklı	birşeyler	bekliyorduk...	Orga-
nizasyonu	birlikte	yapsaydık	çok	daha	verimli	olurdu.	Katılımcılık	noktasında	
sıfır	puan	veriyorum	STGM’ye.”

TÜMİKOM

“Ülkemizde	böyle	bir	festivalin	düşünülmüş	ve	gerçekleştirilmiş	olması	umut	
verici.	Sivil	toplum	kuruluşlarının	birbirlerini	tanıması	ve	iletişime	geçmesi	
açısından	faydası	oldu	ama	dışarıdan	daha	çok	insan	festival	alanına	çekilerek	
sivil	toplum	faaliyetlerinde	yer	almaya	teşvik	edilebilirdi.”

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

“İkinci buluşmada daha çev-
re dostu bir uygulama yapa-
cağımıza eminim.”
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“Festivalde,	hem	ulusal	hem	yerel	alanda	faaliyet	gösteren	diğer	sivil	toplum	
örgütleriyle	tanışma	ortamının	yaratılması	olumluydu…	Ancak,	yemek	dağıtı-
mında	kullanılan	plastik	yemek	kapları	için	gereksiz	masraf	yapıldığını,	bunun	
gereksiz	plastik	kullanımını	ve	çevre	kirliliğini	artırdığını	düşünüyoruz.”

Hangar Sanat Derneği

“Kitaplarla	yaptığımız	değerlendirmelerde,	Sivil	Sesler	Festivali	profilini	daha	
az	önyargılı	olarak	nitelendirdiler.	Yani	okuyucular	önyargılarından	değil,	daha	
ziyade	bilgi	almak	için	Kütüphane’ye	gelmişlerdi.	Sonuçta	Kütüphane’de	kay-
nak	olarak	tanımlanacak,	ansiklopedik	bilgi	vermesini	beklediğimiz	insanlar	
yok,	ancak	insan-kitapların	hayat	deneyimleri	ve	yaşadıkları	ayrımcılık	üzerin-
den	bilgi	alışverişi	sağlanmış	oldu.”

Yaşayan Kütüphane

“Sivil	sesleri,	sivil	hareketlerin	yaptıkları	eylemleri	gördük.	Şunu	anladık	ki	
insanlık	ölmemiş.	Uyuyan	çiçekleri	yeşertmeye	çalışıyorlar.	Fakir	olan	çocuk-
ları	okutmaya	çalışan	dernekler,	hastalıklarla	savaşan	dernekler,	insanların	
psikolojik,	sosyal	ve	diğer	bütün	eylemlerinde	eksik	olan	yerleri	tamamlamaya	
çalışan	insanları	görünce	de	çok	mutlu	olduk.	Zaten	umutsuz	değildik	ama	
umudumuz	biraz	daha	arttı.”

Feminart

“Sivil	Sesler	Festivali	aslında	kendi	alanında	bir	ilk	olan	bir	festival…	Sivil	top-
lum	örgütlerinin	katılımı	açısından	oldukça	iyi	bir	düzeyde.	Festivale	halkın	üst	
düzey	katılımını	sağlamak	için	duyurusunun	daha	geniş	yapılması	gerekiyor-
du.	Önümüzdeki	yıllarda	bunun	üzerine	odaklanmamız	gerektiğini	de	buradan	
çıkarmış	oluyoruz.	Bu	durumu	şu	anlamda	değerlendirmemiz	gerekir.	Festival	
sadece	sivil	toplum	kuruluşları	düzeyinde	diyaloğa,	hoşgörüye	katkıda	bulu-
nurken	aynı	zamanda	kadınların	katılımını	öne	çıkardığı	için	de	önemli..	Çünkü	
kadın	sorunları,	cinsiyet	sorunları	Avrupa	Birliği’nin	özellikle	katılım	öncesin-
de	çok	önem	verdiği	konular	arasında	geliyor.	

Muhsin Altun
(Merkezi Finans ve İdare Birimi)

“Küçük şeylerin bir araya 
gelip sesini duyurması ve 
engellerin ortadan kalkma-
sı, ancak böyle bir ortamda 
mümkün...”
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Adana Kadın Danışma 
Merkezi ve 
Sığınma Evi Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Reşatbey Mah. Ordu Cad. 62028 Sok. 
Samanyolu Apt. Zemin Kat 2-B Seyhan/Adana
Tel: 0 322 453 53 50
E-posta: akdam_adana@mynet.com 
Web Sayfası: www.akdam.org.tr 

Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği, 
1998’de Adana’da kuruldu. Derneğin amacı, Adana’da ya-
şayan kadınlara hukuksal, psikolojik ve sosyal konularda 
profesyonel ve gönüllü hizmetlerin verildiği bir danışma 
merkezi ile şiddete uğrayan kadınların barınabileceği 
kadın sığınma evinin kurulması. 

Dernek, kadınlara iş ve beceri kazandırma, meslek sahibi 
olanların istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içinde 
kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi konu-
larında çalışmalar yapıyor. Medeni Kanun ve 4320 sayılı 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında bilgilendirme 
ve farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar derneğin 
diğer faaliyetleri.

Adana Sokak Çocukları 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Kurtuluş Mah. 4. Sok. No: 18 
Seyhan/Adana
Tel: 0 322 459 48 92
E-posta: adanasokakcocuklaridernegi@gmail.com 
Web Sayfası: www.ucanbalon.org.tr 

Adana Sokak Çocukları Derneği, sokakta çalışan / yaşayan 
çocuklar ve gençlerin haklarını korumak, eğitim ve sağlık 
sorunlarının çözümüne katkı sunmak, kültürel ve sosyal 
gelişimleri konusunda destek olmak için çalışmalar yapı-
yor.Dernek ekonomik sıkıntı nedeniyle eğitimine devam 
edemeyen çocuk ve gençlerin yanı sıra madde bağımlısı 
gençlere destek sunuyor. 

Dernek ayrıca yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan/çalışan 
çocukların sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm öneri-
leri geliştirmelerine katkıda bulunuyor. 

X. Festivale Katılan 
Sivil Toplum Örgütleri



43

S
iv
il
	S
es
le
r	
Fe
st
iv
al
i	2
0
0
9
	>
	X
.	F
es
ti
va

le
	K
at
ıl
an

	S
T
Ö
’le
r

Adıyaman Kalkınma 
Platformu
İletişim Bilgileri
Adres: Atatürk Bul. Taşar Apt. K:2 
Adıyaman 
Tel: 0 416 214 16 05 
E-posta: akalp_02@hotmail.com

Adıyaman Kalkınma Platformu, çevre, çocuk, demokrasi, 
eğitim, ekonomi, engelliler, gençlik, hayvan hakları, insan 
hakları, kadın, kalkınma, kültür sanat, kültürel haklar, 
mesleki, sağlık, savaş karşıtlığı, sivil toplum geliştirme, 
kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösteren 45 kuru-
luş tarafından oluşturulan bir platform.

Platform, sivil toplum aktörleri arasında diyaloğun ve ko-
ordinasyonun sağlanması; Adıyaman’ın sosyal, ekonomik 
ve kültürel alandaki sorunlarının belirlenmesi ve çözümü 
için işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerinin yanı 
sıra, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda güçlü, demok-
ratik bir barış kenti vizyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar 
Güzel Yarınlar Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Güvenevler Mah. Mithatpaşa Cad. No: 11-2
Afyonkarahisar
Tel: 0 272 216 27 49
E-posta: aguyad@hotmail.com 
Web Sayfası: www.aguyad.org.tr 

Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği, 2004 tarihinde insan 
hak ve özgürlükleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurul-
du. Dernek, insan hakları alanında ulusal çapta çalışma yürü-
ten örgütlerle işbirliği yaparak, etnik ayrımcılığın önlenmesi 
ve inanç özgürlüğü konusunda bilinç yükseltme çalışmaları 
yürütüyor. Toplumda insan hakları kültürünün oluşması için 
bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, 
toplantı, panel, seminerler düzenleyen dernek, insan hakları 
alanında düzenlenen etkinliklere de katılıyor.

Allianoi Girişim Grubu
İletişim Bilgileri
Adres: Bergama, İzmir
Tel: 0 536 638 18 60
E-posta: ahmetyaras@allianoi.org 
Web Sayfası: www.allianoi.org 

Allianoi Girişim Grubu, çeşitli meslek gruplarından 
duyarlı yurttaşlar ile Mimarlar Odası, Çevre Mühendisle-
ri Odası, Şehir Plancıları Odası, İzmir Turist Rehberleri 
Odası, Tarih Vakfı, Arkeologlar Derneği gibi kuruluşların 
katılımıyla 2004 yılında kuruldu. Baraj yapımı nedeniyle 
yok olma tehlikesi altında olan 1800 yıllık Roma çağı ılıca-
sını kurtarmak için oluşan girişim, 2008’de Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ile gövde yapımı 
2005’te bitmiş olan barajın su tutmasını engelledi. Girişim 
bu alandaki çalışmalarına devam ediyor ve benzeri faaliyet 
gösteren platformalara destek veriyor. 
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Ankara Çocuk Hakları 
Platformu 
İletişim Bilgileri
Adres: ICC Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
Bilkent/ Ankara
Tel: 0 312 290 27 14
E-posta: bilgi@ankaracocukhaklari.org 
Web Sayfası: www.ankaracocukhaklari.org

Ankara Çocuk Hakları Platformu çocuk hakları ve refahı 
alanında çalışan sekiz sivil toplum örgütünün bir araya 
gelmesiyle oluşmuştur. Platform, çocuk haklarını, insan 
haklarının ayrılmaz ve öncelikli bir parçası olarak ele 
alıyor. ‘Çocuk, hak sahibi bir bireydir!’ temel yaklaşımı 
doğrultusunda her çocuğu rengi, dili ve etnik kökeni vb. 
herhangi bir ayrım gözetmeden hak sahibi olarak görüyor. 
Çocuğun aktif katılımını ve çocuk kültürünü temel alan 
platform, tüm çalışmalarında ‘önce çocuk ve çocuğun yük-
sek yararı’ yaklaşımını benimsiyor. 

Platformu oluşturan örgütler: 
Ankara Çocuk Hakları Kurulu ve Merkezi, Çocuk İhmal ve 
İstismarını Önleme Derneği, Gündem Çocuk Çocuk Hakla-
rını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları 
İzleme Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Daya-
nışma Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye 
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Uluslararası Af Örgütü, 
Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği 

Antikapitalist Blok
İletişim Bilgileri
E-posta: antikapitalistblok@gmail.com
Web Sayfası: www.antikapitalistblok.org

Antikapitalist Blok, emekçilerin sosyal ve ekonomik hakla-
rı için verdiği mücadeleleri destekleyen, emek örgütlerinin 
birliğinin sağlanmasına yardımcı olmayı hedefleyen, 2009 
yılında oluşturulan bir kampanya birliği.

Antikapitalist Blok, “İş-İklim-Adalet-Barış-Özgürlük” 
taleplerini savunan herkesin katılabileceği bir yapıya 
sahip. Blok bütün kararlarını kampanya toplantılarında 
doğrudan demokrasi yöntemiyle alıyor. Kampanyalarında 
emek örgütlerinin ve sendikaların desteğini almaya özel 
önem veren blok, benzer amaçlar için çalışan Küresel Barış 
ve Adalet Koalisyonu, Küresel Eylem Grubu, Irkçılığa ve 
Milliyetçiliğe Dur De, Darbelere Karşı 70 Milyon Adım Koa-
lisyonu, Barışarock, Antikapitalist Öğrenci Topluluğu gibi 
kampanya, platform ve inisiyatifleri kardeş yapılanmalar 
olarak görüyor.

Ayazpaşa Derneği
İletişim Bilgileri
Tel: 0 532 411 3377 
E-posta: adnanfehmi@gmail.com 

Ayazpaşa Derneği, 1993 yılında bir grup semt sakini tara-
fından; İstanbul Taksim’de kuruldu.

‘Kente karşı işlenmiş bir suç unsuru’ olarak değerlendir-
dikleri Park Oteli inşaatının önlenmesi ve sonrasında 
yıktırılması için kamuoyu oluşturma ve hukuk mücadelesi 
yürütmek için kurulan dernek; o günden bu yana kuruluş 
amacı doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. 
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Ayrımcılığa Karşı 
Kadın Hakları Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Millet Cad. Hale Apt. No: 21/1d.7 
Aksaray/ İstanbul
Tel: 0 212 529 04 56
E-posta: akderdernegi@yahoo.com 
Web Sayfası: www.ak-der.org

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği, kıyafetleri ge-
rekçe gösterilerek ayrımcılığa uğrayan öğrenci ve değişik 
mesleklere mensup kadınlar tarafından 1999 tarihinde 
kurulan bir insan hakları derneği.

AKDER’ in öncelikli amacı; özelde kadın hakları, genelde 
insan haklarının gelişmesini sağlamak, her nevi ayrımcılı-
ğın sona ermesi için uğraşmak, hakları ihlal edilen bireyle-
re hukuki, maddi ve manevi yardımda bulunmak. 

Barışağı Girişimi
İletişim Bilgileri
Tel: 0 532 317 10 16
E-posta: barisagi@barisagi.org 
Web Sayfası: www.barisagi.org

Barışağı Girişimi, şiddet kültürü üzerine odaklanan ve ağ 
yapılanması biçiminde örgütlenen sivil bir girişim. Giri-
şim, niteliği ve niceliği her ne olursa olsun ilişkilerdeki 
şiddet kültürünün ortadan kaldırılması, diyalogun içselleş-
tirilmesi ve bu yolla barış dolu bir toplumun oluşması için 
faaliyet yürütüyor. 

Başkent Kadın Platformu 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: GMK Bulvarı Gülseren Sok. No: 22/4 
Maltepe/ Ankara
Tel: 0 312 231 99 21
E-posta: info@baskentkadin.org 
Web Sayfası: www.baskentkadin.org 

Başkent Kadın Platformu Derneği, geleneksel kadın ima-
jını pekiştiren dini yorumlardan, anlayış veya kabullerden 
ve modern toplumda dindar kadınlara uygulanan ayrımcı-
lıklardan kaynaklanan sorunların çözümü için yola çıkan 
bir dernek. 

Kadınların mevcut durum ve problemlerini tespit etmek; 
kadınların evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstün-
lüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik 
varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretmek; 
kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaş-
mayı sağlamak amacıyla her türlü faaliyet ve çalışmalar 
yapmayı misyon ediniyor.

Beyoğlu Platformu
İletişim Bilgileri
Tel: 0 532 411 3377 
E-posta: adnanfehmi@gmail.com 

‘Yaşanabilir Bir Beyoğlu’ sloganıyla, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve Beyoğlu’nu seven bireyler tarafından ilk ola-
rak 1989’da kurulan Platform; o günden bugüne değin üç 
kez dağılmış olmasına rağmen her seferinde çalışmalarını 
yeniden sürdürür hale geldi. Bileşenleri arasında meslek 
odaları, vakıflar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı 
sıra üniversite temsilcileri ve kamu temsilcileri bulunuyor. 
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Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Serdar-ı Ekrem Sok.
Serdar-ı Ekrem Apartmanı No: 31/3
Kuledibi/İstanbul
Tel: 0 212 252 52 55
E-posta: portal@bugday.org 
Web Sayfası: www.bugday.org

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, yaşamını 
sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik 
bütüne saygılı bir toplum hayaliyle 2002 tarihinde kurul-
du. Bu hayale ulaşabilmek için “bu yönde örnekler oluştur-
ma, var olana destek olma ve bilginin dolaşımını sağlama” 
misyonunu üstleniyor. 

Derneğin amacı; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak 
toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; 
ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde 
bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları 
sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek.

Bursa Gençlik Birliği 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Özlüce Mah. Çiçek Cad. No: 56 
Nilüfer/ Bursa 
Tel: 0 224 413 00 89
E-posta: hacer-sonmez123@hotmail.com 
Web Sayfası: http://bgbd.groups.live.com 

Bursa Gençlik Birliği Derneği, çevre, demokrasi, eğitim, 
gençlik, kalkınma, kültür sanat, sivil toplum geliştirme, 
kapasite geliştirme, kültürel mirasın korunması ve yurt 
dışına tanıtılması konularında faaliyet gösteriyor. 

Dernek, Bursa’daki gençlerin çeşitli değişim projeleri yapa-
rak Bursa’nın en iyi şekilde tanıtılmasında rol almalarını 
hedeflemekte. Gençlerin ulusal, küresel, kentsel, yerel her 
türlü güncel olaylarda söz hakkına sahip olduğunu göster-
mek ve gençlerin kendilerini ifade edebilmelerine destek 
olmayı amaçlıyor.
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Ceza İnfaz Sisteminde Sivil 
Toplum Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Firüzağa Mah. Hüseyinağabahçe Sok.
No: 1/A Beyoğlu-İstanbul
Tel: 0 212 252 70 54
E-posta: info@cezaevindestk.org 
Web Sayfası: www.cezaevindestk.org

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, ceza, ceza 
infaz, suçu önleme, tahliye olan hükümlülere destek gibi 
konularda politikayı etkilemek ve çalışmaları sivil toplum 
anlayışı ile yönlendirmek amacıyla kuruldu. 

Örgüt, Türkiye’de ceza infaz kurumlarının şartlarını ulus-
lararası standartlara ulaştırmak için sivil toplumun katkı-
sının mobilize edilmesi, ceza infaz kurumlarına alternatif, 
onarıcı, sosyal uyumu teşvik eden yaptırımların uygulan-
ması alanında çeşitli çalışmalar ve projeler uyguluyor.

Çevre ve Tüketiciyi Koruma 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Kurtuluş Mah. 3. Sok. Güner Apt. 
No: 26 Kat: 2 Daire: 8 Seyhan/Adana
Tel: 0 322 459 03 55 
E-posta: cetko@cetko.org 
Web Sayfası: www.cetko.org

Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği, küresel ısınmayla 
mücadele etmek, fosil yakıtların kullanımını durdurmak 
ve ekosistemi korumak amaçlarıyla çalışan bir çevre 
derneği. 

Dernek, bilinçsiz ziraat, çarpık kentleşme ve sanayileşme 
sonucu doğanın dengesine gelebilecek zararları önlemek 
için insanları bilinçlendirme amaçlı kampanyalar yürü-
tüyor. Ayrıca elektro manyetik kirlilik, baz istasyonları 
ve küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtları kullanarak 
enerji elde edilmesine karşı hukuki mücadele veriyor. 
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Çocuklar İçin Adalet 
Çağrıcıları
İletişim Bilgileri
Adres: Cumhuriyet Cad. Okay Apt. No: 23-2 
Elmadağ/İstanbul
Tel: 0 212 297 27 48
E-posta: cocukhaklari2@gmail.com
 
Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları, 2006 yılında değişen 
Terörle Mücadele Yasası ile binlerce çocuğun yetişkin 
şartlarında gözaltına alınmasından, sorgulanmasından, 
yargılanmasından, hapsedilmesinden, cezaya çarptırıl-
masından vicdani rahatsızlık duyan bireylerin bir araya 
gelmesiyle oluşan, kurumsal hüviyeti olmayan bir kampan-
ya beraberliği.

Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları içindeki bireylerin bir 
araya gelmelerinin yegâne sebebi ve faaliyet alanı TMK 
mağduru çocuklardır. Çağrıcılar, konuyla ilgili gerekli ka-
nun değişikliği yapılıp, TMK mağduru çocukların rehabi-
litasyonları ve uğradıkları mağduriyetlerin telafisi sosyal 
bir sisteme bağlandığında misyonunu tamamlayacaktır. 

Dalyan Turizm, Kültür ve 
Çevre Koruma Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Davran Pasajı Dalyan/ Muğla
Tel: 0 252 284 44 49
E-posta: bernababaoglu@hotmail.com 
Web Sayfası: www.dalyandernek.org 

Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği, 
Muğla’nın Dalyan beldesinde 1991 yılında kuruldu. Dalyan 
beldesinin çevresiyle birlikte korunmasını, geliştirilme-
sini amaçlayan, alternatif turizmi destekleyen, insanlara 
toplumsal sorumluluklarını hatırlatmak için uğraş veren, 
beldedeki sorunlara çözüm arayan, Dalyan beldesi halkı-
nın her kesiminden üyesi olan geniş katılımlı bir örgüt. 
Kuruluşundan bu yana, yörenin sahip olduğu doğal, tarihi, 
kültürel değerleri tanıtmak, korumak, geliştirmek, sür-
dürülebilir yaşam ilkesiyle doğal ve kültürel varlıkların 
korunması için halkı bilinçlendirmek, duyarlı, bilinçli ve 
etkin bir kamuoyu oluşturarak yörenin geleceğini güvence-
ye almak amacıyla faaliyetler yürütüyor.

Denizli Sivil Toplum 
Kuruluşları 
Gelişme Platformu
İletişim Bilgileri
Adres: Saltak Mah. 1521 Sok. No: 16 Daire: 1 Denizli 
Tel: 0 258 241 60 11
E-posta: denizli@stgm.org.tr 
Web Sayfası: www.desgep.org 

Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP), 
sivil toplumun izleyici, sorgulayıcı ve müzakere edici yönünün 
geliştirilmesi için kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmiş, sivil toplum 
kuruluşlarının oluşturduğu bir platformdur. Platform, farklı 
alanlarda faaliyet gösteren 28 sivil toplum örgütünden oluşuyor.
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Direnistanbul 
Koordinasyonu
İletişim Bilgileri
E-posta: direnistanbul@gmail.com 
Web Sayfası: http://direnistanbul.wordpress.com 

Direnistanbul Koordinasyonu, 6-7 Ekim 2009’da İstanbul 
Harbiye vadisinde toplanacak olan IMF ve Dünya Ban-
kasına karşı 1-8 Ekim günlerini direniş haftası ilan eden 
anti-kapitalist bir eylem ve etkinlik koordinasyonu.Koordi-
nasyon, cinsiyetçilik, hiyerarşi, otorite ve milliyetçilik kar-
şıtlığı gibi ortak ilkeler temelinde anti-otoriter, anarşist, 
feminist, lgbtt, ekolojist ve liberter marksist bireylerden 
meydana geliyor. 

Diyarbakır Sanat Merkezi
İletişim Bilgileri
Adres: Elazığ Cad. Diyar Galeria No: 9 Diyarbakır
Tel: 0 412 228 94 00
E-posta: info@diyarbakirsanat.org 
Web Sayfası: www.diyarbakirsanat.org

Diyarbakır Sanat Merkezi Derneği (DSM-DER), Diyarbakır 
ilinde, dezavantajlı grupların kültür ve sanat alanlarında 
üretimlerine destek olmayı ve kültür ve sanat ürünlerin-
den faydalanmalarını sağlamayı; katılımcı, şeffaf, toplum-
sal cinsiyete duyarlı, farklı kültürlere ve çevreye saygılı bir 
yaklaşımla toplumsal gündelik yaşam ile kültür ve sanat 
arasındaki köprüleri demokratik bir perspektifle yeni-
den kurmayı; yaşamın her alanına ilişkin bilgi, düşünce, 
kültür-sanat ürünleri ve programlar üreterek toplumun 
bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve sanatsal hayatına 
katkıda bulunmayı ve insan hakları, demokrasi ve sivil 
toplumun gelişmesine hizmet etmeyi hedefliyor.

Doğa Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Hürriyet Cad. No: 9/2 Dikmen/Ankara
Tel: 0 312 481 25 45
Adres: Bahçelievler Mah. Kaldırım Cad. 
No: 9/2 Çengelköy, Üsküdar / İstanbul
Tel: 0 216 462 27 24
E-posta: doga@dogadernegi.org 
Web Sayfası: www.dogadernegi.org

Doğa Derneği, 2002 yılından bu yana, ülke doğasının so-
runlarına yapıcı ve yerinde çözümler getirmek için faaliyet 
gösteriyor. Merkezi Ankara’da bulunan derneğin, iletişim 
ve kampanya çalışmaları İstanbul ofisinden yürütülüyor. 
Bunun yanı sıra, derneğin Bursa, Burdur, Hasankeyf ve 
Birecik’te temsilcilikleri bulunuyor. Ayrıca Şanlıurfa’nın 
Halfeti ilçesindeki iletişim ofisi, gönüllülerin desteğiyle 
faaliyet gösteriyor. Bütün bunlara ek olarak, Ankara’nın 
Beypazarı ilçesinde bölgenin doğasını ve Doğa Derneği’ni 
tanımak amacıyla kurulmuş bir Doğa Evi bulunuyor. 

Doğa Derneği, bugüne kadar yirmi kadar ilde yürüttükleri 
çalışmalarla, Türkiye’de doğal kaynakların korunması için 
çalışan kurumlardan biri. Merkezi İngiltere’de bulunan 
Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife Internatio-
nal) Türkiye ortağı. 

Sulak alanları koruma yönetmeliği ile hukuki mücadele 
vererek sulak alanları koruyan tek yasal yönetmeliğin 
geçerli olmasına katkıda bulunan Doğa Derneği, 234 canlı 
türünün ve 20’yi aşkın doğal alanın korunmasını sağladı.
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Emanetçiler Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Yeni Nalbant Sok. No: 54 Şişli- Elmadağ/İstanbul
Tel: 0 212 230 86 56
E-posta: emanetciler@gmail.com 
Web Sayfası: www.emanetciler.org

Emanetçiler Derneği, Türkiye’de ve dünyada hızla kaybo-
lan tarımsal bioçeşitliliği ve geleneksel tarımsal çeşitleri 
özendirmek ve yaşatmak için 2006 yılında kuruldu. 

Dernek, geçmişten günümüze binlerce yıllık pratikleriyle 
taşınan tarımsal kültürel değerlerin, tatların, tohumların 
çeşitliliğini bir emanet kabul ederek, bu emaneti güçleri 
oranında koruyup geleceğe taşımak amacıyla projeler 
yürütüyor. 

Femin & Art Trabzon Kadın 
Sanatçılar Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Uzun Sokak Kristal Pasajı Kat: 2 
No: 48 Trabzon 
Tel: 0 462 32 216 76
E-posta: sukran-ust@hotmail.com 
Web Sayfası: www.feminart.org.tr 

Femin & Art Trabzon Kadın Sanatçılar Derneği, sanatı halk 
içinde yaygın hale getirmek, sevdirmek, sanatsal üre-
tim için ortam hazırlamak, yol göstermek, sanat eğitimi 
vermek ve kadınların bu alanlarda etkin bir biçimde yer 
alabilmelerini sağlamak amacıyla 2007 yılında kuruldu. 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, AKL-EWL Avrupa 
Kadın Lobisi ve Trabzon Kadın Platformu üyesi. Derneğin 
60 üyesi, sanatın tüm dallarındaki kadın sanatçıların-
dan oluşuyor. Ulusal ve uluslararası kültür sanat, resim 
festivalleri ve sergiler düzenlemek gibi sanatsal faaliyetler 
yanında, kadın hakları ile ilgili çalışmalar yapıyor.

Filmmor Kadın Kooperatifi
İletişim Bilgileri
Adres: İstiklal Cad. Bekar Sok. No: 7/6 
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 215 59 94
E-posta: filmmor@filmmor.com 
Web Sayfası: www.filmmor.org 

Sadece kadınların katılımına açık olan Filmmor Kadın 
Kooperatifi 2003 yılında kuruldu. Filmmor, kadınların 
sinema ve medyaya katılımını, bu alanda kendilerini ifade 
edebilme, iletişim ve üretim alanlarını, olanak ve güçle-
rini artırmayı ve kadınların cinsiyetçi olmayan temsil ve 
deneyimlerini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu amaçlar doğ-
rultusunda, pek çok sinema atölyesi gerçekleştiren, film 
yapımlarında bulunan ve kadınların film projelerine yapım 
desteği veren kooperatif, sinemada, medyada ve nihayet 
her alanda cinsiyetçiliğin, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı 
bir yaşam düşlüyor. Filmmor ayrıca son altı yıldır, sadece 
kadın yönetmenlerin filmlerinin gösterildiği, İstanbul’da 
başlayıp her yıl Türkiye’nin farklı illerini dolaşan Uluslara-
rası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’ni düzenliyor.
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Gaziantep Eğitim ve Gençlik 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Bahçelievler M. Söylemez Mahmut Cad. No:8
Şahinbey/Gaziantep
Tel: 0 342 220 89 86
E-posta: youth.anatolia@yahoo.com
Web Sayfası: www.geged.org 

Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği, gençlerin topluma aktif 
biçimde katılmalarını, istihdam şanslarını artırmalarını, baş-
kaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak ve gençlere 
kültürlerarası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandır-
mak çin 2007 yılında kuruldu. Risk altındaki ve dezavantajlı 
gençlere derslerinde başarılı olmaları amacıyla gönüllü üni-
versite öğrencileri tarafından kurslar düzenleniyor. Dernekte, 
çeşitli projeler kapsamında gönüllülerin verdiği dil derslerinin 
yanı sıra gençlerin sanatsal, sosyal ve düşünsel yeteneklerini 
geliştirebilmelerine yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Genç İstanbul Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Merkez Mah. İskele Cad. No: 9  Eyüp/ İstanbul
Tel: 0 212 545 00 64
E-posta: osmanaynaci@gmail.com
Web Sayfası: www.gencistanbuldernegi.com

Genç İstanbul Derneği, başta İstanbul’da yaşayan gençler olmak 
üzere Türkiye’deki gençlerin kültürel ve sosyal kalkınmasını 
sağlamak amacıyla 2009 yılında kuruldu. Dernek, ülkesinde 
ve dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlı, idealist, donanımlı, 
Doğu ve Batı kültürlerini yakından tanıyan, geniş ufuklu, eleş-
tirel bir bakış açısına sahip, hedefleri olan gençlerin yetişmesi 
için çalışıyor. Sosyal, kültürel, güncel, hukuki ve ekonomik 
konulara ilgisi olan gençlerle bir araya gelerek, seminerler, 
kültürel etkinlikler ve kültür sanat eğitimleri gerçekleştiriyor. 
Dernek aynı zamanda Genç İstanbul adında bir dergi çıkarıyor.

Genç Siviller- Siyasal Ufuk 
Hareketi Derneği
İletişim Bilgileri
Tel: 0 212 251 89 49
E-posta: bilgi@gencsiviller.net 
Web Sayfası: www.gencsiviller.net

Genç Siviller, ne olduklarından çok ne olmadıklarını bilen 
kişilerin oluşturduğu bir insan yumağı, yaratıcı fikir-
ler fabrikası olarak tanımlıyor kendisini. Genç Siviller 
klişeleri sevmez. Tabularla asla birarada yaşayamaz. Bir 
görüşün fanatiği olmak gibi bir kafa konforunu reddeder. 
Vicdanının sesini dinler. Vicdanının sesini dinlemek; 
akıntıya kapılmış ağaç kütükleri olmamak, gerektiğin-
de akıntıya karşı kürek çekmek, sürekli uyanık olmak, 
sürekli sorgulamak, dert etmek, yıkıp yıkıp yeniden 
kurmak demektir. Eylem + fikir formülünü geliştirmiştir. 
Eylem+fikir+muhabbet+eğlence formülüne ulaşmıştır. 

Gençlik Servisleri Merkezi
İletişim Bilgileri
Adres: Bayındır Sokak No: 45/9 Kızılay/ Ankara
Tel: 0 312 417 11 24
E-posta: gsm@gsm-youth.org 
Web Sayfası: www.gsm-youth.org 

Gençlik Servisleri Merkezi, 1985 yılında uluslararası kül-
türel gençlik değişim projelerini organize etmek amacıyla 
Ankara’da kuruldu. GSM’nin amacı; gençleri uluslararası 
platformlara taşıyarak, onların farklı kültürlerle buluşması-
na, gençler arasında ortak anlayış ve hoşgörünün gelişmesi-
ne katkı sağlamak. GSM tarafından düzenli olarak organize 
edilen etkinliklerin başında Uluslararası Gönüllü Çalışma 
Kampları, Avrupa Gençlik Festivali, YIB-Gençlik Bilgi Köp-
rüsü çalışmaları geliyor. GSM’nin diğer bir etkinlik alanı ise, 
Avrupa-Akdeniz Gençlik Programlarının Türkiye’de organize 
edilmesi, tanıtılması ve yurtdışında düzenlenen programlara 
Türkiye’den gençlerin aktif katılımının sağlanması.
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Gençtur
İletişim Bilgileri
Adres: İstiklal Cad. Aznavur Pasajı Kat: 5 
Galatasaray-İstanbul
Tel: 0 212 244 62 30
E-posta: info@genctur.com 
Web Sayfası: www.genctur.com 

GENÇTUR, gençlerin ve toplumun gelişmesine ihtiyaç 
olan alanlarda, durumdan vazife çıkartarak, bugüne kadar 
Türkiye’de birçok ilke imza atmış kar amacı gütmeyen bir 
kuruluş. Bir sosyal girişimcilik örneği olarak Türkiye’de ilk 
uluslararası gönüllü çalışma kamplarını, sivil insiyatif ola-
rak ilk çocuk kamplarını, temalı kampları, yurtdışı au-pairlik 
hizmetlerini, Kamp America vb. düzenlemiş, imkânı kısıtlı 
gençlere kendini öğrenme ve geliştirme imkânları sundu. Bu-
güne kadar 250 000’den fazla gence hizmet veren GENÇTUR, 
son 30 yıldır sürdürülebilir, ilkeli çalışma örneği ile birçok 
kuruluşa model oldu. Gençlerin ve toplumun ihtiyacı olduğu 
konularda diğer sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile 
işbirliği içinde çalışmalarını sürdürür.

Greenpeace
İletişim Bilgileri
Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi Kallavi sok. 
No: 1 Kat: 2 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 76 19 - 20
Web Sayfası: www.greenpeace.org/turkey

Greenpeace Avrupa, Amerika, Asya ve Pasifik’te 40 ülkedeki 
varlığıyla kar amacı gütmeyen bir çevre kuruluşudur. 1971’den 
bu yana dünyanın dört bir yanında çevre katliamlarına karşı 
güçlü bir mücadele veren Greenpeace, çalışmalarını bağımsız 
olarak sürdürmek için devletlerden, şirketlerden ya da siyasi 
partilerden bağış ve sponsorluk kabul etmez; tüm çalışma-
larının kaynağını sadece bireylerden aldığı maddi ve manevi 
destek oluşturur. Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale 
getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle 
tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir. 
Küresel bir örgüt olarak Greenpeace, okyanuslar ve yaşlı 
ormanların korunması, iklim değişikliğini durdurabilmek 
için fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılması ve yeni-
lenebilir enerjilerin teşvik edilmesi, nükleer silahlanma ve 
nükleer kirliliğe son verilmesi, zehirli kimyasalların ortadan 
kaldırılması ve genleri ile oynanmış organizmaların doğaya 
bırakılmasının önlenmesi gibi dünya üzerindeki en kritik 
konular üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Görme Özürlüler Derneği 
İletişim Bilgileri
Tel: 0 312 433 62 76
E-posta: gozderozder@org.tr
Web Sayfası: www.gozder.org.tr

1970 yılında İstanbul’da kurulan Görme Özürlüler Derneği 
Türkiye genelinde şube ve temsilcilikleri olan bir dernektir. 
Üyelik kriteri olarak engelliliği baz almayan ve herkese açık 
olan dernek, engellilerin eğitimi, istihdamı, bağımsız yaşam 
becerileri kazanması gibi konularda çalışmalar yapıyor. 
İnsan hakları temelli anlayışla engelli haklarına yönelik 
çalışmalar yapan Göz-Der, engellilerin spor faaliyetlerine 
etkin olarak katılmasını da çalışma alanı olarak görüyor.
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Hangar Sanat Derneği 
İletişim Bilgileri
E-posta: info@hangar.org.tr 
Web Sayfası: www.hangar.org.tr

Farklı altyapı ve meslek gruplarından, sanata ve toplumsal ge-
lişime destek vermek amacı ile bir araya gelmiş kişiler, Ekim 
2006’da Hangar Sanat Derneği’ni kurdu. Derneğin kuruluş 
amacı; genç sanatçıların, tasarımcıların, kent plancılarının ve 
sanata ilgi duyan diğer gençlerin kullanımına açık bir sanat 
platformu oluşturarak gençlerin yaratıcılık ve üretkenlikle-
rini harekete geçirmek; sanata katılımı arttırmak ve kültürel 
dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştir-
mek; kültürel altyapının geliştirilmesine yönelik stratejiler 
üretmek; sınır ötesi işbirliği ve kültürlerarası diyalogu geliş-
tirmek; güncel gelişmelere sanat yoluyla yaratıcı karşılıklar 
vermek ve kentsel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak. 

Hasankeyf’i Yaşatma 
Girişimi
İletişim Bilgileri
Adres: Bahçelievler Mah. Turgut Özal Bulvarı 
Bulvar İş Merkezi  Kat: 2 No: 9 Batman
Tel: 0 488 212 50 53
E-posta: hasankeyfgirisimi@gmail.com 
Web Sayfası: www.hasankeyfgirisimi.com

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Ilısu Barajı projesinin 
etkilediği illerden çok sayıda sivil toplum örgütü, belediye, 
meslek odası ve sendikanın bir araya gelerek 2006 yılında 
oluşturdukları sivil bir girişim. 2008’de Batman ilinde de 
örgütlenen girişim, bugün seksene yakın üye kuruluşıyla 
çalışmalarına devam ediyor. Girişim, Ilısu Barajı Projesinin 
gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek kültürel, tarihi, 
sosyal ve çevresel tahribatlara dikkat çekerek, baraj yapımını 
durdurmak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde kampan-
yalar gerçekleştiriyor. Girişim, gerçekleştirdiği kampanyalar 
sayesinde Avrupalı finansörlerin Ilısu Barajı Projesi’nden 
desteklerini çekmelerini sağlamış. Aynı zamanda benzeri 
faaliyet gösteren platformalara da destek veriyor.

Hayata Destek 
İletişim Bilgileri
Adres: Sakız Sokak, Moray Apt. No.2 D.1 
Caferağa Mahallesi, Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 336 22 62
E-posta: info@hayatadestek.org 
Web Sayfası: www.hayatadestek.org 

Farklı altyapı ve meslek gruplarından, sanata ve toplumsal 
gelişime destek vermek amacı ile bir araya gelmiş kişiler, 
Ekim 2006’da Hangar Sanat Derneği’ni kurdu. Derneğin 
kuruluş amacı; genç sanatçıların, tasarımcıların, kent plan-
cılarının ve sanata ilgi duyan diğer gençlerin kullanımına 
açık bir sanat platformu oluşturarak gençlerin yaratıcılık 
ve üretkenliklerini harekete geçirmek; sanata katılımı art-
tırmak ve kültürel dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik 
stratejiler geliştirmek; kültürel altyapının geliştirilmesine 
yönelik stratejiler üretmek; sınır ötesi işbirliği ve kültür-
lerarası diyalogu geliştirmek; güncel gelişmelere sanat 
yoluyla yaratıcı karşılıklar vermek ve kentsel ve kültürel 
kalkınmaya katkıda bulunmak. 
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Hazar Eğitim Kültür 
Dayanışma Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Alemdağ Cad. No 14 Kısıklı Üsküdar/ İstanbul 
Tel: 0 216 344 34 15
E-posta: hazardernegi@gmail.com 
Web Sayfası: www.hazargrubu.org 

Hazar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği, kadınların sosyal 
hayata katılımını teşvik ederek, aktif çalışmalar yapan 
kadın sayısını artırmayı; bilinçli ve sorumluluk sahibi in-
sanlar olarak gelişmeleri yakından takip etmeyi; problem-
lerin çözümünde dayanışma içinde olmayı, ülkesini seven, 
milli-manevi değerlerine bağlı gençliğin yetişmesine 
yönelik çalışmalar yaparak, gençlerin enerjilerini faydalı 
işlere kanalize etmeyi amaçlıyor. 

İklim İçin Gençlik Girişimi
İletişim Bilgileri
Adres: Ethemcan Turhan 57.Sok. 39/2 Emek/Ankara
Tel: 0 555 262 07 69
E-posta: info@iklimicingenclik.com 
Web Sayfası: www.iklimicingenclik.com

İklim İçin Gençlik Girişimi, farklı gençlik gruplarını ve 
bireyleri bir araya getirerek, Aralık 2009’da Kopenhag, 
Danimarka’da düzenlenecek olan kritik öneme sahip 
UNFCCC 15. Taraflar Toplantısı’nda (COP-15) Türkiye’nin 
adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir iklim politikası yürüt-
mesi için bağımsız, kolektif bir baskı/lobi grubu olmayı 
amaçlayan sivil bir gençlik girişimi. İklim İçin Gençlik, üye 
olunacak bir kurum değil, en temelde sivil toplum değer-
lerini sahiplenerek, sorumluluk alarak Türkiye’nin iklim 
değişikliği alanında daha fazlasını yapabileceğini bilen, 
buna inanan ve eğer bir şey yapılmazsa iklim değişikliğinin 
ekonomik ve fiziksel uzun vadeli senaryolarından uzun 
vadede doğrudan etkilenecek gençlerin kurduğu bir yapı. 

İmeceevi Ekolojik Çözümler 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Asos Yolu 5. Km 
Küçükkuyu / Çanakkale
Tel: 0 286 752 60 43
E-posta: imeceevi@gmail.com 
Web Sayfası: www.imeceevi.org 

İmeceevi Ekolojik Çözümler Derneği, İmece Ekoköyle-
rini oluşturmak ve yaşatmak isteyen kişi ve kuruluşları 
desteklemek amacıyla kuruldu. İmece Ekoköyleriyle amaç, 
insanların, ekolojik, sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik 
eşitliği benimsediği, uzlaşı ve dayanışma içinde, “ortak 
karar, ortak kasa ve ortak kazan” ilkesiyle yaşadığı, kendi 
kendine yetmeyi hedef alan, sade ve doğayla uyumlu örnek 
bir yaşam oluşturmakta. Bu temel amaç çerçevesinde der-
nek, İmece Ekoköyü, İmece Evi Deniz ve İmece Evi Şehir 
yerleşimlerini hayata geçirme çalışmaları yürütüyor.

İnsan Hakları Araştırmaları 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Necatibey Cad. No: 34-14 
Kızılay/Ankara 
Tel: 0 312 229 96 41 
E-posta: ihad2006@hotmail.com 
Web Sayfası: www.ihad.org.tr 

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, aralarında hukuk-
çular, akademisyenler ve insan hakları aktivistlerinin yer 
aldığı bir grup tarafından 2006 yılında Ankara’da kuruldu. 
Dernek, devletlerden, hükümetlerden, siyasi ve ideolojik 
gruplardan bağımsız bir insan hakları hareketi olarak, 
insan haklarının çeşitli alanlarında araştırma, izleme, 
raporlama, yayın faaliyetleri ve projeler yürütüyor.
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İnsan Hakları Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Necatibey Cad. No: 82/11-12 (6. Kat) Demirtepe/Ankara
Tel: 0 312 230 35 67-68-69
E-posta: posta@ihd.org.tr 
Web Sayfası: www.ihd.org.tr 

İnsan Hakları Derneği (İHD),  1986 tarihinde insan hak ve 
özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kuruldu. 
İnsan olma onurundan kaynaklanan ve uluslararası insan 
hakları belgelerinde yer alan hakların, Türkiye’de tüm 
boyutlarıyla yaşama geçirilmesini sağlamak  için  kuru-
lan örgütün, Türkiye genelinde 28 şubesi ve 4 temsilciliği 
bulunuyor. 

Örgüt, toplumda insan hakları bilincinin yaygınlaştırılma-
sı, insan haklarına saygının geliştirilmesi, insan haklarını 
koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi, insan hakları 
ihlallerinin raporlanması ve dokümantasyonla ilgili çalış-
malar yapıyor. İnsan hakları ihlallerini üçer aylık periyot-
larla raporlayan İHD, ihlallere ilişkin özel raporlamalar da 
yapmakta. 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Ortak 
Paltformu’nun kurucu üyesi olan İHD, ayı zamanda  Ulusla-
rarası İnsan Hakları Fedarasyonu (FİDH), Avrupa Akdeniz 
İnsan Hakları Ağı (EMRHN) ve Uluslararası Ceza Mahke-
mesi Koalisyunu (UCMK)’nun da üyesi.

İstanbul Kadın ve Kadın 
Kuruluşları Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Çatalçeşme Sok. No: 27/29 Üretmen Han Kat:4 
No:405 İstanbul 
Tel: 0 212 527 05 25 
E-posta: ikadder@hotmail.com 
Web Sayfası: www.ikadder.org.tr 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği’nin kuruluş 
amacı çocuk, eğitim, kadın, kültür, sanat, kültürel haklar, 
sivil toplum geliştirme, kapasite geliştirme, aile alanların-
da faaliyet göstermek. Başta yoksullar olmak üzere, genç-
leri ve aileleri madde kullanımı ve bağımlılıktan korumaya 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Evlilik çağındaki gençlere ve 
yeni evlilere iletişim, sağlık, hukuk, iktisat, estetik, deko-
rasyon benzeri konularda temel eğitimler veriyor. 

Kadın Adayları Destekleme 
ve Eğitme Derneği 
İletişim Bilgileri
Adres: İrfan Baştuğ Sok. Yuva 5 Apt. 15/7 Esentepe/ İstanbul 
Tel: 0 212 273 25 35 
E-posta: kader@ka-der.org.tr 
Web Sayfası: www.ka-der.org.tr 

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) 
1997’de kuruldu. Misyonu, kadınların seçimle ve atamayla 
gelinen tüm karar verme mekanizmalarında eşit temsilini 
sağlamak.KA-DER, kadınların politikaya katılımını engel-
leyen ekonomik, sosyal, kültürel, yasal engellerin ortadan 
kaldırılması için; kadınların karar verme mekanizmaların-
da temsilini sağlamak için; geçici özel önlem politikaları-
nın yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer alması için; 
politik yaşamda yer alan partili ve partisiz kadınların güç-
lendirilmesi, aday olmaya teşvik edilmesi için lobi, savunu, 
kampanya, örgütlenme, eğitim çalışmaları yapıyor.
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Kamer Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Aliemiri 3.Sok. Es-Şal Apt. Zemin Kat 1/1 
Yenişehir/ Diyarbakır
Tel: 0 412 228 10 53
E-posta: d.kamer@superonline.com 
Web Sayfası: www.kamer.org.tr

Kamer Vakfı, aile içi şiddete karşı mücadele etmek amacıy-
la 1997 yılında kuruldu. Kadına yönelik şiddetin görül-
meyen kısmı olan, aile içi şiddeti fark ettirmek ve şiddet 
yaşayan kadınlara ilk ve acil destekler sağlamak; kültür ve 
geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamaları-
nı tespit etmek; bu uygulamaların insan haklarına uygun 
alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmasını 
sağlamak için yöntemler geliştirmek vakfın amaçları 
arasında. Vakıf; Acil Yardım Hattı, Kadının İnsan Hakları 
İçin Bilinç Yükseltme Grup Çalışmaları, Çocuklara Hayat 
ve Kadın Girişimciliği Projesi gibi çalışmaları yürütüyor. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 23 ilinde devam eden 
çalışmalarını ilçelere, köylere, kent varoşlarına ve mahalle-
lere yaymaya çalışıyor. 

Kardeşlik Çevre 
Yeşillendirme ve Koruma 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Yeşiltepe Mah. Eski Belediye Binası No: 17 Silopi
Tel: 0 545 963 81 09

Kardeşlik Çevre Yeşillendirme Ve Koruma Derneği, Silopi’li 
gençler tarafından 2008 yılında kuruldu. 

Kardeşlik Derneği’nin amacı yarınlara yeşil bir gelecek bı-
rakmak. Dernek, Silopi ve çevresinde orman yangınlarının 
önlemesine yönelik eylemler, termik santrallerin yarattığı 
olumsuz etkiler hakkında bilinçlendirme faaliyetleri ger-
çekleştiriyor. Ayrıca geri dönüşüm için kâğıt kampanyası, 
fidan dikimi ve Silopi’de çevre bilincini yaratmaya yönelik 
çalışmalar da yürütüyor.

Karadeniz Doğa Koruma 
Federasyonu 
İletişim Bilgileri
Adres: Bekirpaşa Cad. Baş. Öğrt. A. Osman Sönmez Sok. 
No: 8 Kat:1 Giresun 
Tel: 0 454 216 46 40 
E-posta: hakanadanir@gmail.com 
Web Sayfası: www.kardoga.org 

Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu, Temmuz 2004 
tarihinde doğa koruma konusunda çalışan 9 sivil toplum 
kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Avrupa 
Komisyonu’nun desteğiyle, Türkiye Çevre Koruma ve 
Yeşillendirme Kurumu’nun koordinasyonunda başlatılan 
“KarDoğa: Ulusal Doğa Koruma Ağı’na Doğru Karadeniz’de 
Doğa Koruma İşbirliği Ağı Pilot Projesi” kapsamında 
kurulan federasyonun amacı, Karadeniz Bölgesi’nin farklı 
yerlerinde doğa koruma çalışmaları yapan sivil toplum 
kuruluşları arasında etkin işbirliğini geliştirmek.
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Kısa Dalga Gençlik Merkezi
İletişim Bilgileri
Adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi- Gençlik Çalışmaları 
Birimi - Santral İstanbul Kampusu Eyüp/ İstanbul
Tel: 212 311 75 92
Web Sayfası: http://genclik.bilgi.edu.tr

Kısa Dalga, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları 
Birimi bünyesinde, Eyüp ilçesinde yaşayan gençlerle, genç-
lerin yaşadıkları alanlarda, gençlerin ihtiyaçları ve talep-
leri doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir 
gençlik merkezi. 15-25 yaş arası gençlerle birlikte çalışan 
Kısa Dalga, gençlerin kendileri ve çevreleri için hayal ettik-
leri, ürettikleri ve uyguladıkları projelerde onlarla işbirliği 
yaparak, deneyim paylaşımında bulunmayı ve çevrelerin-
deki kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmelerine destek 
olmayı hedefliyor.

Kozadan İpeğe 
Ev Eksenli Çalışan Kadın 
Kooperatifi
İletişim Bilgileri
Adres: Tuzluçayır Mah.15 Sok. 5/A, Ankara 
Tel: 0 312 367 40 14
E-posta: kozadanipege@hotmail.com 
Web Sayfası: www.kozadanipege.blogcu.com 

Kozadan İpeğe Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi, ev 
eksenli çalışan kadınları güçlendirmeyi, yoksulluk sarma-
lından çıkarmayı hedefleyen ‘Ev Eksenli Çalışan Kadınla-
rın Ekonomik Yaşamdaki Şanslarını Artırma’ projesinin 
uygulanması sonucunda proje katılımcıları tarafından 
kuruldu. Kooperatifin amacı, kadın istihdamını arttırmak 
ve kadına yönelik şiddeti önlemek. Kooperatif, kadınların 
istihdamının kolaylaştırılması ve ekonomik yaşama katı-
lımlarının sağlanması, kadınların örgütlenme sorunlarına 
çözüm üretilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Kültür Sanat Girişimleri 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Cumhuriyet Cad. Ergenekon Mah. Ülker Apt. Kat: 1/3
Harbiye/Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 296 90 66
Web Sayfası: www.ksgd.org.tr

Kültür Sanat Girişimleri Derneği, 2009 yılında kurulan 
genç bir dernek. Temel amacı, kültür sanat etkinliklerinin 
geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini sağlamak ve bu 
konuda çalışan diğer kişi ve kuruluşlara destek vermek. 
Avrupa Birliği üye ülkeleri ile platformlar oluşturulma-
sına, gençlik, ….umut vaat eden projelere destek vermeyi 
hedefleyen dernek, özellikle genç insanların kendilerini 
gerçekleştirebilmeleri için olanaklar yaratmayı amaçlıyor.
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Küresel Eylem Grubu
İletişim Bilgileri
Tel: 0 555 863 16 36
E-posta: kureseleylemgrubu@gmail.com 
Web Sayfası: www.kureseleylem.org 

Küresel Eylem Grubu, küresel ısınmaya, nükleere, militariz-
me ve çok uluslu şirketlere karşı bireylerin katıldığı kitlesel 
bir kampanya birliği olarak 2005 yılında kuruldu. 

Küresel Eylem Grubu, ilk eylemlerini dünya ile aynı anda 
Küresel ısınma ve mevcut enerji politikalarına karşı ‘’ Tür-
kiye Kyoto’yu İmzala Temiz enerji istiyoruz’’talepleri ile 3 
Aralık 2005’te Küresel Isınma Eylem Günü Çalışma Grubu 
adı ile gerçekleştirdi. İklim değişimi ile ilgili bu çalışma-
nın hemen arkasına, küresel ısınma ile birebir bağlantılı 
mevcut enerji iklim değişimi ve Türkiye’de uygulanmaya 
başlanan enerji politikalarına karşı Başka Bir Enerji Müm-
kün – Nükleer Santrallere Hayır – Sinop Çernobil Olmaya-
cak kampanyaları eklendi. Kürese Eylem Grubu küresel 
ısınmaya, nükleere, militarizme ve çok uluslu şirketlere 
karşı bireylerin katıldığı kitlesel bir kampanya birliği 
olarak kuruldu. 

Kürt Dili Araştırma ve 
Geliştirme Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Huzurevleri Mah. Dr. Sıtkı Güral Cad.
13.Sok. No:4/1 Kayapınar/Diyarbakır
Tel: 0 412 237 38 48
E-posta: kurdidernavend@hotmail.com 

Genel Merkezi Diyarbakır’da bulunan Kürt Dili Araştırma 
ve Geliştirme Derneği 2006 yılında Kürt dili ve edebiyatı 
üzerine araştırma, inceleme, geliştirme ve öğretim çalış-
maları yapmak amacıyla kuruldu. Faaliyetlerine Batman, 
Van, İzmir, Silvan, Yüksekova, Cizre, Tatvan ve Nusaybin’de 
bulunan şubeleri ile halen devam eden Kürdi-Der’in öncelik-
li amacı, Kürt dili üzerindeki asimilasyon politikalarına ve 
oto-asimilasyona karşı mücadele etmek. 
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LGBTT Hakları Platformu
İletişim Bilgileri
Ankara Sekreteryası 
Adres: Kaos GL Derneği, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
29/12 Demirtepe/ Ankara
Tel: 0 312 230 0358 
E-posta: dergi@kaosgl.org 
Web Sayfası: www.kaosgl.org 

LGBTT Hakları Platformu, Türkiye’de lezbiyen, gey, bisek-
süel, travesti, transeksüel (LGBTT) bireylere yönelik uygu-
lanan ayrımcılık ve şiddet üzerine çalışıyor. Platformun 
amacı, LGBTT örgütlerin kapasitelerini artırarak ulusal ve 
uluslararası insan hakları mekanizmalarını etkin olarak 
kullanmalarını sağlamak ve LGBTT bireylere yönelik ihlal-
leri kayıt altına almak, izlemek ve raporlaştırmaktır.

Platformundaki Örgütler: 
İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği (www.siyahpembe.org), 
İzmir Travesti ve Transseksüel İnisiyatifi, 
Kaos GL Derneği (www.kaosgl.com), 
Kaos GL İzmir Oluşumu (izmir@kaosgl.com), 
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği 
(www.lambdaistanbul.org), 
MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu 
(www.moreleskisehir.blogspot.com), 
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
(www.pembehayat.org), 
Piramid LGBTT Diyarbakır Oluşumu 
(www.piramidlgbtt.blogspot.com)

Lösemili Çocuklar Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. No:14
Gaziosmanpaşa/Ankara
Tel: 0 312 447 06 60
E-posta: losev@losev.org.tr 
Web Sayfası: www.losev.org.tr

Lösemili Çocuklar Vakfı, 1998’de, lösemili ve kan hastası 
çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü 
ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı 
sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal 
düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve 
işletmek amacıyla kuruldu. Vakıf, Türkiye’nin ilk ve tek Lö-
semili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’ yi, Lösemili Çocuklar 
Okulu’nu hizmete açtı, kemik iliği bankası oluşturdu. 
Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan hastanele-
rin Pediatrik Hematoloji Servislerine destek vererek, köklü 
çözümler yaratmayı, toplumsal ve kalıcı hizmetler vermeyi 
sürdürmeye devam ediyor.
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Mavi Kalem 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Tahtaminare Mah. Yıldırım Cad. No:24 
Fener- Fatih / İstanbul
Tel: 0 212 534 41 33
E-posta: mavikalem@mavikalem.org 
Web Sayfası: www.mavikalem.org 
 
Körfez depremi sonrasında bir grup gönüllü tarafından 
2000 yılında kurulan Mavi Kalem Derneği faaliyetlerini 
Fener- Balat’ta sürdürüyor. Farklı semt, şehir ve ülkelerden 
gönüllülerin bir arada çalıştığı, tüm proje ve aktivitelerini 
gönüllülük esasıyla yürüten Mavi Kalem Derneği’nin ama-
cı, gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir. 

Çocuklar ve gençlerle eğitim, kişisel gelişim, sağlık, gönül-
lülük ve aktivizm konularında; kadınlarla, şiddet, kadın 
sağlığı ve sağlık hakları konularında projeler gerçekleşti-
riyor. Dernek ayrıca Afete Müdahalede Asgari Standartlar 
ve İnsani Yardım Sözleşmesi, Adaptasyon, Bilgilendirme 
ve Eğitim Projesi ile afete müdahalede sorumlulukları 
bulunan ya da bu alanda çalışmış kurum, kuruluş ve sivil 
toplum temsilcilerine eğitimler veriyor.

Mersin Ortopedik Engelliler 
Derneği 
İletişim Bilgileri
Adres: Bahçe Mah. 4606 Sok. 11/A  Akdeniz/ Mersin 
Tel: 0 324 238 06 91 
E-posta: umut_isigi_nalan@hotmail.com

Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, 1996 yılında engellile-
rin topluma katılımını sağlamak amacıyla kuruldu. Dernek 
bünyesinde 1998 yılında basılmaya başlanan Umut Işığı 
Gazetesi, beklenen desteği görmediği için 2008 yılına kadar 
yayın hayatına ara verdi. Dernek, engellilerin belediye mec-
lislerinin kararlarına katılımı için faaliyetlerini sürdürüyor.

Milletvekillerini ve 
Seçilmişleri İzleme Komiteleri 
Derneği- TÜMİKOM
İletişim Bilgileri
Adres: Serasker Cad. Emek Apt. No 11/5 Kadıköy/ İstanbul 
Tel: 0 216 450 22 32
E-posta: durnamustafa@yahoo.com 
Web Sayfası: www.tumikom.org 

TÜMİKOM, siyasetin hukuksal zeminde ve etik kurallara 
bağlı yürütülmesi, toplumsal yaşamda seçmen ve parlamen-
to iradesinin belirleyici olması, kalıcı ve sürdürülebilir bir 
demokrasinin gelişmesi için kuruldu. Toplumsal hafızayı 
canlı tutup, seçmene verilen sözleri unutmadan ve unut-
turmadan, seçmenleri seçtikleri hakkında bilgilendirmeyi, 
yayınladığı raporlarla seçmenlik bilinci ve görüşü oluşması-
na katkı yapmayı amaçlıyor. Yayınladığı raporlarla, Türkiye 
ve dünyada bir ilke imza atarak, Türkiye ve dünya seçmen-
lerine tek tek milletvekilleri ve tüm parlamentonun izle-
nebileceğini gösterdi. Dernek çalışmalarını, oylarını farklı 
partilere vermiş olan seçmenler tarafından yürütülüyor.
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Nefel Yoksullarla 
Dayanışma ve Yoksullukla 
Mücadele Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Akyürek Mah. 203 Sok. No:5 Batman
Tel: 0 488 212 07 36
E-posta: info@ymder.org 
Web Sayfası: www.ymder.org 

Nefel Yoksullarla Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele 
Derneği, kalkınma, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetle-
rini yürütmek amacıyla Batman’da kuruldu. Yoksulluğun 
her türlü nedenlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar 
yürüten dernek, Batman ilinde yoğunluklu olarak köyden 
kente göç alan mahallelerde yaşayan yoksul ailelerin içinde 
bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel durumları açığa 
çıkaracak, yoksullukla mücadele çerçevesinde sürdürülebilir 
kalkınma çabalarına kaynak olacak “Batman Kent Yoksulluk 
Haritası”nı oluşturdu. Dernek ayrıca, yerinden edilmiş nüfu-
sun oluşturduğu mahallelerde, çok amaçlı merkezler açarak 
sosyo-ekonomik dışlanmanın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Nor Zartonk 
İletişim Bilgileri
Adres: Kurtuluş Türkbeyi Sok. No 68/3  Şişli/ İstanbul 
E-posta: info@norzartonk.org 
Web Sayfası: www.norzartonk.org 

Nor Zartonk (Yeni Uyanış); Türkiye Ermeni Toplumu’ndan 
başlayarak, Türkiye halklarının entelektüel gelişimlerini 
sağlamaları yönünde çalışmalar yapar. İnsanların evrensel 
ve özgürlükçü değerleri benimsemelerine katkıda bulunur. 
Nor Zartonk herkesin fikrini açıkça beyan edebileceği 
katılımcı, özgürlükçü bir platformdur.

Oppa Tzupa Zound Zystem 
Kültürel İnisiyatif
İletişim Bilgileri
Adres: Bostan Mah. Fesleğen Sok. No. 12 
Beyoğlu/ İstanbul 
Tel: 0 212 235 30 41
E-posta: bandistaz@gmail.com 
Web Sayfası: www.tayfabandista.org 

OpzZz! adıyla maruf ‘Oppa tZupa zound Zystem’ hali 
hazırda 7 sahne setinin içinde bulunduğu müzikal, 
metinsel, görsel, politik, sendikal bir ortak hareket/daya-
nışma zemini oluşturma girişimi Ahibba, Bandista, Deli, 
Enzo Ikah Band, Fitisound, Sultan Tunç ve Viya pratikte 
müzikal paylaşımları geliştirmek; tür-bağımsız ortak 
üretim ve eylemlerini teşvik etmek; sahneleme ve hareket 
imkânlarını üretmek; dahil olunan festival, mekân iş ya 
da üçüncü kişilerle ticari ilişkileri sözleşmeler veya toplu 
görüşeler yoluyla mağduriyetten uzak zeminde yürütmek, 
karşı-kültürel ve sistemin verili biçimlerinin dışında bir 
mevziiyi inşa etmek.
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Ortaca İşitme Engelliler 
Eğitim Kültür Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Terzialiler Mah. Cumhuriyet Cad.164. Sok.
No:9 Kat:1 Ortaca/Muğla
Tel: 0 252 282 32 90
E-posta: zuhalmaasoglu@hotmail.com 
Web Sayfası: www.ortacaisitmeengelliler.spaces.live.com 

Ortaca İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği, engelliler, spor ve insan hakları alanın-
da çalışmak üzere 2003 yılında kuruldu.Yöneticileri ve 
üyelerinin çoğunluğunu işitme engellilerin oluşturduğu 
derneğin 60’a yakın lisanslı sporcusu bulunuyor. Derneğin 
amacı, işitme engellileri spor aktiviteleriyle buluşturmak, 
sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak ve bir-
liktelik oluşturmak. Derneğe ait spor takımları, federasyon 
liginde yer almakta ve birçok ödülle başarı grafiklerini her 
geçen gün yükseltiyor.

Otizm Platformu
İletişim Bilgileri
Adres: Kalamış Fener Cad. No.23/8 Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0 535 518 95 93
E-posta: info@otizmplatformu.org 
Web Sayfası: www.otizmplatformu.org

Otizm Platformu Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması 
amacıyla bu alanda çalışan 16 sivil toplum örgütünün oluş-
turduğu bir sivil toplum hareketi. Örgütler ağırlıklı olarak 
otizmden birincil derecede etkilenen aile bireylerinden 
oluşuyor.  Otizm Platformu, otizmle ilgili toplumsal bilinç-
lendirme ve yapılandırma çalışmalarında lobi faaliyetleri 
ve iletişim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Pozitif Yaşam Derneği
İletişim Bilgileri
E-posta: pym@pozitifyasam.org 
Web Sayfası: www.pozitifyasam.org 

Pozitif Yaşam Derneği, HIV/AIDS ile yaşayanlar ve 
yakınları, ilgili meslek uzmanları ve gönüllülerin bir 
araya gelerek Haziran 2005’te oluşturduğu bir dernek.
Dernek, Türkiye’deki HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin 
hiçbir alanda ayrımcılık ile karşılaşmaması, tüm HIV/
AIDS ile yaşayan kişilerin tedaviye kolayca ve ücretsiz 
ulaşabilmesi ve HIV Pozitif kişilerin de her vatandaş ile 
eşit haklara sahip olması için çalışıyor. 

Pozitif Yaşam Derneği, HIV Pozitif ve yakınlarını destek 
hizmetlerine yönlendiriyor, HIV’in tıbbi, hukuki ve 
sosyal yönleriyle ilgili bilinçlendirme hizmetleri veriyor 
ve savunuculuk aktiviteleri sayesinde damgalama ve 
ayrımcılığın önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor.
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Ruh Sağlığında 
İnsan Hakları Girişimi 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No: 11/5
Beyoğlu İstanbul
Tel: 0 212 249 06 98
E-posta: ruhsagligindainsanhaklari@gmail.com
Web Sayfası: www.rusihak.org

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, sorunları birebir 
yaşayan ve tanık olan bireylerden oluşan ve bu sorunlar-
dan hareketle iki yıldır birlikte çalışmalar yürüten akıl ve 
ruh sağlığı alanında savunuculuk amaçlı raporlar yayınla-
mak, model geliştirmek, hak bilinci oluşturmak amacıyla 
kurulan bir dernek. 

Derneğin amaçları, Türkiye’deki psikiyatrik teşhis almış 
ve zihinsel engelli bireylerin sorunlarının kamuoyunda 
görünür hale getirilmesi ve toplumsal yaşama katılımla-
rının teşvik edilmesi; ruh sağlığı hizmetleri ve zihinsel 
engellilere yönelik hizmetlerin koşullarının ulusla-
rarası standartlara ulaştırılması için sivil toplumun 
katkısının harekete geçirilmesi; psikiyatri hastaneleri 
ve rehabilitasyon merkezlerinin sivil toplumla bağları-
nın güçlendirilmesi; yatılı bakıma alternatif önleyici, 
onarıcı, destekleyici ve sosyal entegrasyonu teşvik eden 
toplum-temelli hizmetlerin yaygınlaştırılmasına katkı-
da bulunulması ve psikiyatrik teşhis almış ve zihinsel 
engelli bireylere yönelik ayrımcılığın azaltılmasına 
katkıda bulunulmak. 

S.S. Çanakkale Girişimci 
Kadınlar Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi
İletişim Bilgileri
Adres: Belediye İş Merkezi 
Eski Leya Sineması No: 105 Çanakkale 
Tel: 0 286 217 78 13
E-posta: cimenece@hotmail.com

S.S.Çanakkale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Koo-
peratifi, 2007 tarihinde seramik, boyama teknikleri ve tekstil 
alanlarında üretim yapmak üzere kuruldu. Kooperatifin ama-
cı; seramik şehri olan Çanakkale’nin kaybolmaya yüz tutmuş 
desen ve modellerini üreterek yaşatmak ve gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak. Kooperatif, ekonomik bağımsızlığı 
olmayan kadınlara iş imkanı yaratıyor, bireysel ve sosyal 
kapasitelerini geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

S.S. Kalkınma İnisiyatifi 
Grubu Kültür Kooperatifi
İletişim Bilgileri
Adres: Reşatbey Mah. 62006 Sok. No:3-1 Seyhan/ Adana 
Tel: 0 322 457 45 49
E-posta: kalkinmainisiyatifi@gmail.com 
Web Sayfası: www.kig.org.tr 

S.S. Kalkınma İnisiyatifi Grubu Kültür Kooperatif’i eğitim 
ve kültür sanat alanlarında faaliyetler yürütmek amacıyla 
2005 yılında kuruldu. Kooperatif, sinema, yazarlık kurs-
ları, dinletiler, söyleşiler ve film gösterimleri düzenliyor. 
Bünyesinde bulunan Tiyatro Tesadüf adlı tiyatro grubu, 
Küçük Şeyler adlı sinema grubu, An Fotoğraf topluluğu ile 
sanatsal faaliyetler yürütüyor. Ayrıca dezavantajlı gençler-
den, sokakta yaşayan çocuklara, hak temelli çalışmalardan 
farklı tematik alanlardaki faaliyetlere kadar birçok faaliye-
te ve projeye ev sahipliği yapıyor.
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S.S Umut Işığı Kadın Çevre 
Ve İşletme Kooperatifi
İletişim Bilgileri
Adres: Cevatpaşa Mah. Yardımcı Sok. No:4 
Diyarbakır
Tel: 0 412 223 85 60
E-posta: umutisigi2004@hotmail.com 

Umut Işığı Kadın Kooperatifi, 2001 yılından bu yana 
Diyarbakır’ın Suriçi ve Kayapınar semtlerinde yoksul ka-
dın ve çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor. Kooperatif, 
Diyarbakır’ın iki semtinde açtıkları Kadın Çocuk Eğitim 
Merkezleri’nde her yıl yaklaşık 120 çocuğa düzenli olarak 
erken çocukluk ve okul öncesi eğitimi veriyor. Ev ziya-
retleri ile kadınlara çocuk bakımı- gelişimi- sağlığı gibi 
konularda bilgilendirme yapıyor. 

Ayrıca Kooperatifin Astrid Lindgren Çocuk Kitap ve Kültür 
Gelişim Evi’nde çocuklara yönelik; resim, drama, satranç, 
folklor, müzik kurslarının yanı sıra kadın ve erkek eşitliği, 
insan hakları ve demokrasi programları uygulanıyor. 

Sarmaşık Yoksullukla 
Mücadele ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Şelale Evleri 7. Blok Kat: 5 D: 11
Diyarbakır
Tel: 0 412 237 65 51
E-posta: sarymd@hotmail.com 
Web Sayfası: www.sarmasik.org

Sarmaşık Derneği Diyarbakır’da, zorunlu göçün ve üretim-
sel anlamda geri kalmışlığın toplum üzerindeki etkilerini 
sosyo-ekonomik açıdan araştırmak, dezavantajlı grupların 
durumlarını iyileştirmek, sosyal politikalar ve projeler 
uygulamak amacıyla Nisan 2006’da kuruldu. 

Dernek, kentte yoksullukla ilgili çalışma yürüten tüm sivil 
toplum örgütleri, işadamları dernekleri, meslek kuruluş-
ları ve belediyeler ile ortak çalışmalar yürütüyor. 43 yerel 
paydaşın ortaklığıyla yürütmekte olduğu Sarmaşık Gıda 
Bankası Projesi ile temel gıda maddelerini karşılamakta 
güçlük çeken yoksul yurttaşların gıda ihtiyaçlarının, insa-
ni ve adil yöntemlerle karşılaması için çalışıyor. 

Sarmaşık Derneği, aynı zamanda istihdam, beceri-meslek 
edindirme ve sürdürülebilir kalkınma çalışmaları da yürü-
tüyor.
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Selis Kadın Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Kurtismailpaşa 7.Sok. Orkide Apt. 
Kat:1 No:3 Yenişehir/Diyarbakır
Tel: 0 412 224 77 28  
E-posta: seliskadin@yahoo.com      
Web Sayfası: www.seliskadin.com 

Selis Kadın Derneği, bölgede yaşayan, ağırlıklı olarak 15 
yaş üstü kadınlara sosyal, hukuksal, sağlık, ve psikolojik 
destek sunmak için 2002 yılında Diyarbakır’da kuruldu. 
Faaliyetlerini önce merkez olarak yürüten Selis, 2008’de 
dernekleşti. Selis, kadının toplumdaki eşitsizliğini gider-
meye yönelik sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik, kültürel 
haklarının kazanılmasına, geliştirilmesine ve korunması-
na ilişkin çalışmalar yürütüyor. Korunmaya ihtiyaç duyan, 
yerinden edilmiş kadınlara rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti sunuyor. 

Dernek aynı zamanda toplumsal cinsiyet ile ilgili farkında-
lık yaratmak amacıyla farklı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi-
ne sahip kadın ve erkeklere toplumsal cinsiyet seminerleri 
düzenliyor.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Cinnah Caddesi 27/7 
Kavaklıdere /ANKARA
Tel: 0 312 427 55 83
E-posta: sgdd@sgdd.org.tr
Web Sayfası: www.sgdd.org.tr

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, 22 Aralık 
1995’te Ankara’da kurulmuş olup din, dil, ırk ve politik 
görüş farklılığı ayırt etmeksizin sığınmacı ve göçmenlerin 
insan haklarını gözeten bir sivil toplum örgüt. Dernek, 
sığınmacıların, mültecilerin, geçici sığınmacıların ve 
göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmek, onlara yardım etmek, 
sorunlarına Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde her 
boyutta çözümler aramak ve Türkiye’deki mülteci huku-
kunun uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamak 
amacıyla çalışmalar yürütüyor. 

SGDD, mülteciler ve toplum arasında bir bağ oluşturarak, 
sığınmacılar, mülteciler ve karşılaştıkları problemler hak-
kında farkındalık yaratıyor. Ayrıca sığınmacı ve mültecile-
re psiko-sosyal danışmanlık hizmeti veriyor.
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Spinal Müsküler Atrofi 
Hastalarının İletişim ve 
Dayanışma Platformu
İletişim Bilgileri
Tel: 216413 08 17
E-posta: sma@smagrubu.net

SMA Grubu, SMA hastalarıyla birlikte, kamu desteği sağla-
mak, SMA konusunu gündemde tutmak, hastalığa toplumun, 
kurumların ve medyanın dikkatini çekmek amacıyla bir araya 
gelmiş bir platform.Yaşamlarındaki zorlukları, rehabilitasyon 
konularını, yapılması gerekenleri gündeme getirmeye çalı-
şırken, aynı zamanda bilimin moleküler çalışmalarda ileriye 
yönelik SMA hastalarına verdiği tedavi umutları nedeniyle, bu 
konuda devletin ilgili organlarının, ilgili bilim merkezlerinin 
hazırlıklı olması için konuları gündemde tutarak, yapılacak 
çalışmalara bir sosyal grup olarak destek oluyorlar. 

Sokakta Çalışan Çocuklara 
Yardım Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Dereyolu Sultanşah Sok. No.10/1 Okmeydanı/ İstanbul 
Tel: 0 212 321 77 95
E-posta: esinsevgin@hotmail.com
Web Sayfası: www.sccyd.org / www.bckmerkezi.8m.com 

Sokakta Çalışan Çocuklara Yardım Derneği, araştırma, 
bilim, çocuk hakları, eğitim, gençlik, kadın, yardımlaşma 
ve dayanışma alanlarında faaliyet göstermek amacıyla ku-
ruldu. Dernek, sokakta çalışan çocuklara ilişkin toplumsal 
duyarlılığı artırmak ve toplumsal bilinç yaratmak için top-
lantı, panel ve seminerler düzenliyor. İlgili tüm kesimleri 
konu hakkında bilgilendirecek ortak çalışmalar yürütüyor. 
Dernek, okul eğitimine devam etmek isteyen çocukların 
eğitimlerinin devamını sağlamak amacıyla her türlü maddi 
ve manevi yardım sağlıyor.

Sosyal Demokrasi Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Bekar Sok. No: 22/2 
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 292 52 52
E-posta: info@sodev.org.tr
Web Sayfası: www.sodev.org.tr

Sosyal Demokrasi Vakfı, yurt içinden ve yurt dışından yüzün 
üzerinde bilim adamı, sendikacı, milletvekili, siyasetçi, 
sanatçı ve çeşitli mesleklerden bireylerin katılımıyla 1994 
yılında kuruldu. 

Vakıf, toplumda çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin bütün 
kavram, kural ve kurumları ile yerleştirilmesi; emeğe, insa-
na ve doğaya saygı anlayışının yaygınlaştırılması; özgürlük, 
eşitlik, dayanışma, adalet, barış ve dürüstlük gibi değerlerin 
tüm insanların ortak anlayışı olarak benimsenmesi; sosyal 
devletin ve demokrasinin geliştirilmesi için çalışıyor. 

Vakıf, kurduğu Demokrasi Okuluyla amacını gerçekleştir-
mek için çalışmalar yürütüyor.
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Sosyal Kültürel Yaşamı 
Geliştirme Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Firuzağa Mah. Hüseyinağa Bahçe Sok.
No:1/A İstanbul
Tel: 0 212 252 70 54
E-posta: info@sosyalkulturelyasam.org 
Web Sayfası: www.sosyalkulturelyasam.org

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, depremin 
sıkıntılarının giderilmeye çalışıldığı ortamda bir grup 
gönüllü tarafından 2000 yılında kuruldu. Dernek, sosyal 
ve kültürel açıdan zayıf kalmış ya da herhangi bir neden-
le bu tür çalışmalara ihtiyaç duyulan yerlerde faaliyet 
gösteriyor. 

Dernek, bu yönde çalışma yapan diğer dernek ve vakıfları, 
valilik ve belediyeleri desteyecek olanlarla ortak çalışmalar 
yapıyor. Diyarbakır, İzmit, İstanbul ve Afyon başta olmak 
üzere çeşitli illerde risk altındaki çocuklara yönelik kap-
samlı çalışmalar yürütüyor. 

Spina Bifida Derneği 
İletişim Bilgileri
Adres: 858 Sok. Paykoç İşhanı No: 9 K: 4/405 Konak/ İzmir
Tel: 0 232 441 65 67
E-posta: sbider@gmail.com 
Web Sayfası: www.spinabifida.org.tr 

Spina Bifida Derneği, 1997 yılında konuyla ilgili çalışan 
doktorlar, Spina Bifida hastaları ve hasta aileleri tarafından 
kuruldu. Dernek, hastalıkla ilgili son gelişmeleri halka ve 
hastalara iletme, doktor ve hastaları bir araya getirme, halk 
ve hastalar arası dayanışma sağlama, hasta hakları ve hasta-
lığı önleme konularında çalışmalar yapıyor. Derneğin genel 
merkezi İzmir’de olup İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, 
Edirne ve Diyarbakır ‘da şube ve temsilcilikleri bulunuyor.

Şizofreni Dostları Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Taksim Lamartine Cad. No:23/4 
İstanbul
Tel: 0 212 256 36 61
E-posta: cembersaran@gmail.com 

Şizofreni Dostları Derneği, şizofreni teşhisi almış kişi-
lere ve ailelerine destek olmak, sosyal hayata katılım-
larını sağlayacak çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. 
Dernek, hastalığın bilinmesini sağlayarak toplumda var 
olan önyargıları ve damgalamayı ortadan kaldırmak için 
çalışıyor. Akıl sağlığı konusunda Türkiye’de kurulan ilk 
sivil toplum örgüttür.

Tarih Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Zindankapı Değirmen Sok. No:15 
Eminönü/İstanbul
Tel: 0 212 522 02 02
E-posta: : tarihvakfi@tarihvakfi.org.tr 
Web Sayfası: www.tarihvakfi.org.tr

1991 - 2004 döneminde kullanılan tam adıyla Türkiye Ekono-
mik ve Toplumsal Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbi-
limciler olmak üzere, çeşitli meslek ve çevrelerden aydın-
larımızın ortak bir girişimidir. Vakıf Girişim Kurulu’nun 
çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991’de 
kuruldu. Tarih Vakfı, Türkiye’de tarih bilincini geliştirip 
yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir 
sivil toplum kuruluşu. 

Tarih Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir 
içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunması-
nı köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılı-
mıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 
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Türkiye Engelliler Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Yalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:17
Dragos, Kartal / İstanbul
Tel: 0 216 370 79 89
E-posta: info@turev.org.tr 
Web Sayfası: www.turev.org.tr 

Türkiye Engelliler Vakfı 1996 yılında engellilere engelsiz 
bir dünya felsefesiyle, çeşitli meslek gruplarında çalışan 
gönüllüler tarafından kuruldu. Vakıf, Türkiye geneline hitap 
eden ve bütün engel gruplarını bir araya toplayan tek vakıf 
olup, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin engellilerin 
iş, sağlık, eğitim gibi genel ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyal, 
kültürel, sportif faaliyetlerde de bulunup özürlülerin ruh ve 
bedenen kendilerine yeterli olabilecek gücü kazanabilmesi 
için eğitici, birleştirici, tedavi edici çalışmalar yapıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Toplum Gönüllüleri Vakfı Burhaniye Mah.
Atilla Sok. No:16 İstanbul
Tel: 0 216 32 189 98
E-posta: basak.tugsavul@tog.org.tr
Web Sayfası: www.saglik.tog.org.tr

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 17-25 yaş arası gençlerle toplum-
sal dayanışma, barış ve değişimi gerçekleştirmek amacıyla 
2002 kuruldu. Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehber-
liğinde faaliyetlerini sürdüren Toplum Gönüllüleri Vakfı, 
70 üniversitede örgütlü ve binlerce genç gönüllü ile sosyal 
sorumluluk projelerine imza atıyor. Toplum Gönüllüsü genç-
ler hâlihazırda yerel ve ulusal alanda 800 sosyal sorumluluk 
projesi ile 130 binin üzerinde insana hizmet götürmeyi 
başarmış durumdalar. Demokrasi ve Haklarımız, Gençlik 
ve Sosyal Haklar, Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri, Sağlık 
Okuryazarlığı TOG’ un genç gönüllüler ile birlikte yürüttüğü 
projelerden sadece birkaçı. 

Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Elmadağ Caddesi 4/1 
Şişli/ İstanbul 
Tel: 0 212 231 80 24
E-posta: tukd@tukd.org.tr 
Web Sayfası: www.tukd.org.tr 

1949 yılında kurulan, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 
16 ildeki 21 şubesi ile eğitim alanında çalışmalar yürütü-
yor. Ulusal ve uluslararası alandaki çeşitli projeleriyle özel-
likle kız çocukları ve kadınların eğitsel, kültürel, sosyal 
gelişimleriyle birlikte onların ekonomik yönden de güçlen-
meleri için katkıda bulunan dernek, her anlamda kadın ve 
erkek eşitliği için çaba gösteriyor. “Ulusal Eğitime Katkı” 
ve “Baba Beni Okula Gönder” gibi kampanyalara da katılan 
dernek; kız çocuklarının üniversitelerde okuyabilmelerini 
sağlamak için eğitim bursu veriyor.

Türkiye Çevre Koruma ve 
Yeşillendirme Kurumu 
İletişim Bilgileri
Adres: Caferağa Mah. Mühürdarbağı Sok. Ender Apt. No:4/3
Kadıköy/ İstanbul 
Tel: 0 216 338 00 17
E-posta: cevre@turcek.org.tr 
Web Sayfası: www.turcek.org.tr 

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, 1972 yılında 
Türkiye’nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından biri olarak 
İstanbul’da kuruldu. Kurum, çevrenin her türlü kirliliğinin ön-
lenmesi, doğal varlıkların ve yaşama ortamlarının korunması 
amacıyla faaliyetler yürütüyor. TÜRÇEK, çevre ve doğa koru-
ma konusunda, siyaset üstü çevre politikaları geliştiriyor.
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Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı
İletişim Bilgileri
Adres: Rıhtım Cad. Yoğurtçu Şükrü Sok. No: 19 
Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0 216 414 90 78
E-posta: mailto:tcyov@ttmail.com
Web Sayfası: www.tcyov.org

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın kurucusu 
aynı alanda çalışan Dostlar Dayanışma Derneği’dir. Vakıf, 
suça sürüklenerek yasalarla sorun yaşayan çocuk ve gençle-
rin toplumsal yaşama aktif ve üretken bir biçimde katılma-
larına destek olmak, bu alandaki çalışmaların etkinliğini 
arttırmak amacıyla 1992 yılında kuruldu. Vakıf çalışmaları-
nı İstanbul dışında Ankara ve İzmir şubeleri ile yürütüyor. 
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın hedefleri, 
suça itilmiş çocukların tutuksuz yargılanması, tutukluluk-
ları ve hükümlülükleri sırasında ve sonrasında güven duy-
gularının geliştirilmesi, toplum içinde yapıcı birey olma gibi 
sosyal yaşama katılabilmelerine yönelik destek sağlanması 
ve yeniden suça sürüklenmenin önlenebilmesidir. 

Vakıf, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuk suçluluğuna 
ilişkin uluslararası sözleşmelerin yaşama geçirilmesine yö-
nelik çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, üniversitelerle birlikte, 
çocuk suçluluğunu önlemeye yönelik sempozyum, paneller 
düzenleyerek toplumsal duyarlılık yaratılması ve politika 
geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunuyor.

Türkiye Gençlik Federasyonu 
İletişim Bilgileri
Adres: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Sitesi, 
Ankara Gençlik Merkezi 
Ulus/ Ankara 
Tel: 0 312 312 38 20
E-posta: bilgi@turkiyegencfed.org.tr 
Web Sayfası: www.turkiyegencfed.org.tr 

Türkiye Gençlik Federasyonu, 2004 tarihinde 8 dernek 
tarafından kuruldu. Federasyonun amacı; çocuk ve gençle-
rin, yasal ve tüzel kişilikli olarak örgütlenmeleri, çocuk ve 
gençlerin, danışma, karar, yönetim ve yürütme süreçlerinde 
eşitlik anlayışı içinde yer almaları, sağlık, sosyal güvenlik, 
ekonomik, eğitim, aile ve diğer konulardaki sorunların 
birlikte araştırılması ve çözüm üretilmesi, insan hakları 
ve çocuk hakları konularında toplumsal bilincin yüksel-
tilmesine katkıda bulunulması, çocuk ve gençlerin, kamu, 
yerel, özel ve gönüllü kuruluşlarla iletişim kurmalarının ve 
işbirliği yapmalarının sağlanması, çocuk ve gençlikle ilgili 
politikaların oluşturulmasına ve varolan politikaların geliş-
tirilmesine katkıda bulunulması olup, üye dernekler arasın-
da iletişim ve eşgüdüm kurmak, aynı düzeydeki ulusal veya 
uluslararası örgütler karşısında üyelerini temsil etmektir.
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Türkiye Kas Hastalıkları 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Hatboyu Cad. No:12 
Bakırköy/İstanbul
Tel: 0 212 663 65 53
E-posta: info@kashastaliklari.org.tr
Web Sayfası: www.kashastaliklari.org.tr 

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, kas hastalarının yaşam 
kalitesini yükseltmek ve toplumsal yaşama katılımlarını 
sağlamak amacıyla 1992 yılında kuruldu. Dernek, engelli 
hakları çerçevesinde, kas hastalarının sosyal yaşama tam 
ve etkin katılımını sağlamak, kas hastalarını doğru bir 
şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek, fiziksel, sosyal ve 
ruhsal olarak mümkün olan en iyi duruma getirmek için 
çalışmalar yapıyor.

Türkiye Sakatlar Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Gureba Hastanesi Cad. No: 31/4 
Fatih/ İstanbul
Tel: 0 212 521 49 12 
E-posta: info@tsd.org.tr 
Web Sayfası: www.tsd.org.tr 

1960 yılında kurulan Türkiye Sakatlar Derneği, başta 
ortopedik engelliler olmak üzere tüm engellilerin özgür, 
üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımla-
rının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Dernek, 
kuruluşundan bu güne engelli hakları konusunda yerel 
yönetimler yasası, eğitim yasası, iş yasası, emeklilik yasa-
sı, vergi indirim yasası, 2022 sayılı yasa ve yürürlükte olan 
tüm yasalarla ilgili hukuki mücadeleler veriyor. 67 şubesi 
bulunan dernek, ihtiyaç sahibi üyelere maddi ve manevi 
desteklerde de bulunuyor.

Türkiye Sakatlar Derneği 
Gaziantep Şubesi 
İletişim Bilgileri
Adres: Batıkent Mah.71. Cad. Altınoluk Parkı İçi 
Şehitkamil/ Gaziantep 
Tel: 0 342 322 84 55
E-posta: gaziantep@tsd.org.tr 
Web Sayfası: www.tsd.org.tr 

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi, 1963 yılında 
kuruldu. 2000 üyesiyle Türkiye Sakatlar Derneği’nin en 
büyük şubelerinden birisidir. Dernek çalışmaları özellikle 
engelli hakları üzerinde yoğunlaşıyor. Şube, engellilerin 
eğitim ve istihdamı alanında çalışmalar yürütüyor.
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Türkiye Üniversite Öğrenci 
Yaklaşımları Derneği 
İletişim Bilgileri
Adres: PK: 06310 Keçiören /Ankara 
Tel: 0 312 381 77 76
E-posta: iletisim@tuoy.org 
Web Sayfası: www.tuoy.org 

Türkiye Üniversite Öğrenci Yaklaşımları Derneği, öğrenci-
lere ilişkin politikaların belirlenmesinde öğrencilerin yara-
rına olacak çözümlere demokratik, özgür, öznel ve dinamik 
katılımı öngören bir öğrenci iletişim ağıdır. 

Dernek, üniversitelerde öğrenci örgütlenmelerinin güçlen-
mesini ve öğrenci hakları konusunda bilinç oluşmasını, 
üniversite öğrencilerinin temsiliyetini, karar alma süreç-
lerindeki etkinliklerini ve demokrasi, hak ve özgürlükler 
konusunda toplumsal duyarlılıklarını arttırmayı amaçlı-
yor. Proje ve kampanya faaliyetlerinin yanı sıra eğitimler, 
konferanslar, paneller ve gençlik forumları düzenliyor.

Uçan Süpürge
İletişim Bilgileri
Adres: Büyükelçi Sok. 20/4 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0 312 427 00 20
E-posta: iletisim@ucansupurge.org 
Web Sayfası: www.ucansupurge.org 

Uçan Süpürge, kadın kuruluşları ve kadın hareketine du-
yarlı kişiler arasında iletişim, işbirliği ve dayanışmayı art-
tırmak, onların deneyimlerini genç kuşaklara aktarmak, 
ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla 
Kasım 1996 yılında kuruldu. 

Uçan Süpürge, Türkiye genelinde toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin yaygınlaşması, sivil toplumun ve demokrasi bilinci-
nin güçlenmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Çalışmala-
rında eğitim, seminer, film gösterimi, radyo ve televizyon 
programı, kitap ve dergi vb. araçları etkin biçimde kullanı-
yor. Son yıllardaki ağırlıklı çalışma alanları; medya, kamu 
kurumları ve kadın örgütleri diyalogu ile erken ve zorla 
evlilikler gibi konulardır.
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Uluslararası Af Örgütü 
Türkiye Şubesi 
İletişim Bilgileri
Adres: Abdülhakhamid Cad. No:30/5 Talimhane / İstanbul 
Tel: 0 212 361 62 17
E-posta: posta@amnesty.org.tr 
Web Sayfası: www.amnesty.org.tr 

Uluslararası Af Örgütü, 150’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren, 2,2 milyon üyesiyle insan hakları için mücadele 
eden küresel bir hareket. Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Şubesi’nin amacı; uluslararası hareketin nihai hedefi olan, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve 
diğer uluslararası insan hakları standartlarında belirtilen 
bütün insan haklarının herkes tarafından kullanıldığı bir 
dünyanın oluşturulması. Bu amaç kapsamında, fiziksel ve 
ussal bütünlük hakkı, ifade ve vicdan özgürlüğü ve ayrım-
cılığa uğramama hakkına yönelik ağır ihlallerin önlenmesi 
ve sona erdirilmesine odaklanmış araştırmalar yapıyor ve 
eylemlilikler gerçekleştiriyor.

Uşak İş Kadınları Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Kemal Öz Mahç 2. Kayalı sok. No:9 Uşak
Tel: 0 276 224 80 59
E-posta: ugikder@hotmail.com

Uşak İş Kadınları Derneği, Avrupa Birliği tarafından finan-
se edilen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğini Destekleme 
Projesi çerçevesinde eğitimlere katılan Uşaklı girişimci 
kadınlar tarafından, kendi aralarında bir güç birliği oluş-
turmak amacıyla 1998 yılında kuruldu. Dernek, kendi işini 
kurmak isteyen kadınlara danışmanlık hizmeti sunuyor.

Vakıflı Köyü Kalkındırma ve 
Dayanışma Derneği 
İletişim Bilgileri
Adres: Bozkurt Mah. Bilezikçi Sok. No: 16-20 
Şişli/ İstanbul
Tel: 0 212 233 05 25

Vakıflı Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, 
“Türkiye’nin Tek Ermeni Köyü” sıfatını taşıyan, Hatay ili, 
Samandağ İlçesi’ne bağlı Vakıflı Köyü kökenlileri tarafın-
dan, İstanbul’da 2000 yılında kuruldu. Derneğin amacı, 
üyeleri arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlama-
nın yanı sıra, Vakıflı Köyü’nün tanıtımına, sosyo-kültürel 
yapısının korunmasına, ekonomik açıdan kalkındırılma-
sına, geliştirilmesine ve güzelleştirilmesine katkıda bulun-
mak. Dernek Türkiye’deki tek Ermeni köyünün demografik 
yapısının korunmasına yönelik faaliyetler de yapıyor.

Validebağ Gönüllüleri 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Haluk Türksoy Sok. No.6 Muhtarlık Binası 
Üsküdar/ İstanbul
Tel: 0 216 339 08 03
E-posta: posta@validebag.org 
Web Sayfası: www.validebag.org

1995 yılında mahalle ve çevre sorunlarını, mahalle halkıyla bera-
ber görüşmek ve çözüm yolları aramak için başlatılan haftalık 
toplantılar, zamanla bir mahalle/yurttaş inisiyatifine dönüşerek 
2001 yılında Validebağ Gönüllüleri Derneği kuruldu. Validebağ 
Korusu ve çevresindeki yeşil ve tarihi alanların bozulmadan gele-
ceğe aktarılması için çalışmalar yapan dernek aynı zamanda bas-
tığı mahalle bültenini dört mahallede ücretsiz olarak dağıtıyor.
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Yaşamevi Kadın Dayanışma 
Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Bahçelievler mah. 2 Sok. Şanlıurfa
Tel: 0 414 315 17 25
E-posta: yasam_evi@hotmail.com 

Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, fiziksel, duygusal, 
cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların, psiko-
sosyal ve ekonomik sorunlarını çözümlemek ve bu süreçte 
varsa çocuklarıyla birlikte yatılı olarak kalabilecekleri 
sığınma evlerine yönlendirmek amacıyla kuruldu. Dernek 
bünyesinde, psikolojik destek hizmeti veriliyor, meslek 
edindirme kursları açılıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğini gidermeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılı-
yor. Dernek, çalışmalarını çeşitli sivil toplum örgütleri ve 
kamu kuruluşlarıyla birlikte yürütüyor.

Yön Derneği
İletişim Bilgileri
Adres: Hançerli Mah. Hacımahmutlar Sok.
No:3 İlkadım/Samsun
Tel: 0 544 744 55 82
E-posta: terguler@yondernegi.org 
Web Sayfası: www.yondernegi.org 

Yön Derneği, Karadeniz bölgesindeki imkânı kısıtlı kişi-
lerin, eğitim ve sosyal alanlarındaki hizmetlere ulaşımını 
sağlamak amacıyla farklı sektörlerdeki gençlerin bir araya 
gelmesiyle 2008 yılında kurulan bir gençlik derneği. Yön 
Derneği’nin hedefi, kültürler arası öğrenmeyi ve farklı kül-
türlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, gönüllülük 
ve sosyal sorumluluk bilincini uyandırmak, çocuk meclis-
lerinin kurulmasını teşvik etmek, doğal çevreyi koruma 
bilincini oluşturmak. Dernek LÖSEV, TEGV, TOG ve Yerel 
Gündem 21 gibi kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüyor.

3H Hareketi 
Hürriyet-Hukuk-Hoşgörü
İletişim Bilgileri
E-posta: 3hiletisim@gmail.com
Web Sayfası: www.3Hhareketi.org

3H Hareketi, Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü değerlerinin si-
yasi ve toplumsal hayatta yer alması amacıyla 2006 yılında 
kurulan, gençlerden oluşan sivil bir hareket. 3H Hareketi, 
anti-militarizm, vicdani ret, araştırma, bilim, demokrasi, 
ekonomi, eşcinsel hakları, gençlik, insan hakları, kültürel 
haklar ve savaş karşıtlığı alanında çalışmalar yürütüyor. 
İfade özgürlüğünden vazgeçemeyen, tam ve gerçek demok-
rasiyi özleyen, fırsat eşitliğine inanan 3H Hareketi, semi-
nerler düzenleyerek, bireysel özgürlükler aleyhine gelişen 
durumları protesto ederek amacına ulaşmayı hedefliyor. 



Festivalin	düzenlenmesinde	teknik	desteği	sağlayan
LEO Organizasyon’a

Festivalin	basılı	işlerinde	grafik	tasarım	desteği	veren
Banu Yamak’a

Sivil	Sesler	Panel’inin	kolaylaştırıcılığını	üstlenerek	bize	destek	veren
Özlem Gürses’e

Festivale	katılan	engelli	ziyaretcilerimizin	transferini	sağlamak	için	aracını	tahsis	eden
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne

ve festivale katılan sivil toplum örgütlerine
teşekkür ederiz.

Sivil Sesler Festivali

e-posta: bilgi@sivilsesler.org
web: www.sivilsesler.org






