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ıSTANBUL'DA yAşAyAN AzıNLıKLARıN oiıı ve iııeııç özcünı-üxı-eniı.ıiıı DEsTEKLEıııvırsi
pno.ırsi( ARALıK 2017 _ ARALıK 2021 |

Projenin Özeti

Bu proje özellikle nüfus yoğunluğu bakımından İstanbul'da daha fazla bulunan Rum, Ermeni, Süryani
ve Yahudi toplulukların katılımı ile gerçekleştirilecektir. Proje çok kapsamlı olarak planlanmış olup
toplam 48 ay sürecektir. Proje kapsamında planlanan faaliyetler ve genel bilgi aşağıdadır.Projenin
kamuoyunda duyurulması ve azınlıklar konusuna dikkat çekilmesi için projenin başlangıcında azınlık
cemaatlerinin, sivil toplum kuruluşların, konu üzerine araştırma yapan akademisyenterin, üniversite
öğrencilerinin katılacağı açılış resepsiyonuyapılacaktır. Proje hedefi öncelikle azınlıkların sosyal
YaŞama katılımlarının ve eşit vatandaş konumlarını arttırmaktır. Azınlıklar konusunda toplum nezdinde
var olan ayrışmayı azaltarak eşit vatandaş bilincini yaygınlaştırmaktır. AB ülkelerindeki insan hakları
ve azınlık hakları konusundaki uygulamaları Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırarak güncel yasal
düzenleme önerilerinde bulunmaktır. Kaybolmaya yüz tutmuş azınlık dil ve kültürünü tekrar
canlandırmak; yeni nesil üzerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Yapılacak olan azınlıklar projesi,
hak ve özgürlüklerin kullanımını teşvik etmek, AB uyum sürecinde yasal düzenlemeler önermek ve
azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımlarını ve eşit vatandaş konumlarını artırmayı
amaÇlamaktadır.Türkiye'nin AB müstebatına uyum sürecinde daha etkin olabilmesi için özellikİe
azınlıkların bu süreçlere döhil edilmesi gerekmektedir. Azınlıklar kendi haklarını yeterince bilmemekte
ve dolayısıyla kullanamamaktadır. Bu sebeple AB ülkelerindeki azınlık hakları ile Türkiye azınlık
haklarındaki mevzuat ve uygulama farklılıkları, azınlık hakları ve insan hakları üzerine bir konferans
düzenlenecektir. Yapılacak konferansta sosyoloji, siyaset, psikoloji, tarih akademisyenleri aracı|ığıyla
disiPlinler arası işbirliği ile inceleme ve araştırma çalışmaları bir rapor halinde sunulacaktır.İrÖle
kaPsamında azınlıkların haklarına dikkat çekilerek eğitim, din, fikir, vicdan, siyaset ve kamusal alana
katılımları ve özgürlükleri konularında bilinçlenmeleri sağlanarak hak ve ozgürluklerin kullanımı yoluyla
demokratikleŞme sürecine katılımlarına destek olunacaktır. Proje kapsamında yer alacak azınlık
gruPlarının katılımlarının, sağlanması için sivil toplum ve cemaat liderl-eri ile görüşme
yaPı|acaktır.Azınlıkların l}bk ve özgürlüklerin kullanımı konusunda bilinç düzeylerinirİ ortaya
Çıkarılması, eğitim, sağlıK, ulaşım gibi kamusal hizmetlerden yararlanma duz-eyleri ve bu konularda
YaŞadıkları sorunlara dikkat çekilmesi ve Türkiye'de sayısa| ve demografik olarak hangi gruptan kaç
kiŞinin bulunduğu yapılacak anket çalışması ortaya konmaya çalığılacaktır. Anket ve konferanİ
sonucunda ortaya çıkacak olan veriler yazılı ve görsel olarak arşivlenecek ve bilimsel bir rapor haline
getirilecektir. Bilimsel rapora erişim kolaylığı sağlanması ve daha çok sayıda kullanıcıya ulaşması için
"Minority Ansiklopedia" isimli bir web sitesi tasarlanacaktır. "Minority Ansiklopedia"sınİ istey'en
herkesin ulaŞması ve bilgilerin güncelliğini sürdürebilmesi adına katılımİıların yayİn|arını ve fikirlerini
PaYlaŞabileceği bir dijital ortam sağlanacaktır. Azınlıkların kendi nİı<- ve özgürlüklerini
öğrenebilecekleri, eğitimler alabilecekleri, kendi dillerinde kendi tarihlerini öğrenmelerine olanak
sağlayacak "Farklılıklar Atölyesi" kurulacaktır. Proje ortağı olan Büyükçekmece Belediyesi'nin
katkılarıyla atölyenin kurulması sağlanacaktır. Atölyede farklılıklara-saygıyı konusunda bilinç
oluŞturabilmek için farklılıklara saygı eğitimi düzenlenecektir. Eğitimler, konuİunda uzman
ve akademisYenler tarafından azınlık cemaat mensuplarına, konuya ilgi duyan akadelI lv, |\vI lvrg lIY! vurql l qı\qv9l l lt9JElJlvr9, ıöğrencilere, sivil toplum kuruluşu üyelerine verilecektir. Farklılıklardan ortİya ğıkan sorunıarİe{'uza ''o ,
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oYunlarla hiköyeleŞtirme teknikleri ile farklı kultürleriİanİma ve farklılık|ara sayÖİeğillmıerinİn'#r'İ['#Lş-ı, f . 
"]Planlanmaktadır. Ayrıca Farklılıklar Atölyesinde, gönüllülerden oluşacaİ- egİtmenler tdtJİirfoİhİ_r}jl

Ermenice, Rumca, ibranice ve yok olma tehlikesİnde bulunan Süiyanice eltımİeri ,;]İt*İdİğa
Eğitimlere katılan yetişkin ve çocukların Mübadele Müzesive Rum Muzesine ziyaİetgerçekleşfu\ıeleri a
sağlanacaktır. Bu ziyaretler ile özellikle çocukların kendi tarihleri hakkındİ niıgİ sahibi lııö
amaÇlanmıştır.Türkiye'de azınlık konumunda bulunan toplulukların hak ve ozgurİukleri konusuffi
mevzuat oluşturulması ve uygulanabilmesi için Arel Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin ve pğelll9v4uql vlu9lulullllğşl vğ uy9uIdlldullllleşl lçlIl Atel unlversllesl noekl akaoemlsyenlenn ve proJe
yürütücülüğünde görev alan teknik personellerinden oluşturulacak ekip ile Avrupa rİiılgi uıı<eıerindeki
azlnlıkların hak ve özgürlükleriyle ilgili mevzuat ve uygulamaları incelenecektir. Bu doğrultuda azınlık
hak ve özgürlüklerinin uygulanabilirliği konusunda Avusturya, Almanya ve yunaniğtan'daki Rum,
Ermeni, Süryani ve Yahudi cemaatleri ile bu ülkelerdeki azİnlık haklaİının uygulanması konusunda
görüŞülecek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaktır. Ayrıca Türkiye'de uygÜlanacax olan anket bu
ülkelerde de uygulanarak sayısal ve demografik olarak karşılaştırma yapma İmXanı kazanılacaktır.
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dillerinde kendi tarihlerini öğrenmelerini sağlayacak olan eğitim sonunda düzenlenecek çalıştay ile
yapılan faaliyetler değerlendirilerek sonuçlar basılı yayıiı halinde kamuoyunun bilgisine
sunulacaktır.Pğede konferans, eğitim çalışmaları ile incelenmesi, anket yapılması ve tüm
çalışmaların sonuçlarının değerlendirileceği çalıştayın tamamJanması 45 ay sürecektir. Çalıştay
sonucu ortaya çıkan bilimsel rapor ve çalışmalarla ilgili erişilebilecek web sitesinin hazırlanması 3 ay
sürecektir.
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