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BIRARADA

 BIRARADA, Türkiye'nin çe itli illerinde faaliyet şma 
gösteren Dayanı ma Akademileri tarafından şma 
yapılan çalı taylar sonucunda Barı  çin şma şma İlk Aktörler ve 
Akademisyenler tarafından kurulmu tur.şma 

 Vizyonumuz, toplumun ve do anın yararına ğanın yararına 
bilimsel ve ele tirel bilginin üretildi i ve herkes için şma ğanın yararına 
eri ilebilir oldu u demokratik ve barı çıl bir dünyayı şma ğanın yararına şma 
desteklemektir. (Toplum için akademi-
akademisyenler)



AMAÇLAR

Dayanı maşma 

Ele tirel ve özgür şma 
akademik bilgi

Enstitü



Dayanı maştırma ve Dayanışma 

 Dernek üyelerimizle dayanı ma ve destekşma 

Üyelerimizin dernekteki istihdamını artırmak.

Üyelerimize verilen bursların artırılması

Üyelerimizin çalı malarını takip etmek ve desteklemekşma 

Üyelerimizle ilgili haberleri takip etmek ve yaymak

Üyelerimizin çalı maları için tanıtım günleri düzenlemekşma 

 Birarada Akademi Sanal Platformu

Online platform üzerinden üyeler arasında akademik 
danı manlık ili kilerinin geli tirilmesişma şma şma 

Çevrimiçi platform aracılı ıyla üyeler arasında ortak ğanın yararına 
ara tırma ve akademik faaliyetleri desteklemekşma 

 Dernek kütüphanesini sistematik bir programa aktarmak, 
veri tabanlarını payla mak ve dernek üyelerinin kullanımına şma 
sunmak



Ele tirel ve özgür akademik bilgiştırma ve Dayanışma 

E itim atölyeleriğitim, mizin farklı segmentlere ula masını sa lamakşma ğanın yararına 

Tematik faaliyetlerle güncel konular hakkında kamuya açık bir 
tartı ma alanı açmak ve bu yolla derne in tanınırlı ını artırmak,şma ğanın yararına ğanın yararına 

Derne in amaç ve hedefleri ile ilgili toplumsal sorunlara ili kin ğanın yararına şma 
konularda temel sorun ve tehditlerin çözümüne yönelik 
bilimsel çalı malar ve projeler ştırma ve Dayanışma geli tirmek.şma 

Dayanı ma Akademileri ve derne in belge ve bilgilerini içeren şma ğanın yararına 
bir ar iv (kurumsal bellek) ştırma ve Dayanışma olu turmak; ar ivi üyeler, di er şma şma ğanın yararına 
kurumlar ve kamuoyuna açık hale getirmek.

Ye il Gıda Atölyeleriştırma ve Dayanışma miz ile ekolojik konularda bilgi ve 
tecrübeyi payla arak üyelerimiz ve takipçilerimiz arasında şma 
farkındalık yaratmak



Enstitü

Ba ka Bir Akademi Çalı ma Grubuştırma ve Dayanışma ştırma ve Dayanışma 

 3 ayda bir düzenlenen çalı tayştırma ve Dayanışma ların organizasyonu

 Bu çalı tayların çıktılarının bir enstitünün ilke ve şma 
programını belirleme açısından de erlendirilmesiğanın yararına 

 Ele tirel Akademi Okumaları: ştırma ve Dayanışma Ele tirel ders şma 
programları

 Ba ka Bir Akademi Sempozyumu ştırma ve Dayanışma Organizasyonu



Payda lar: Dayanı ma Akademilerişma şma 



Proje Ortakları



Zorluklar

Akademik faaliyetlere devam etmek
Geçim sıkıntısı
Finansal Sürdürülebilirlik
Demokratik Yönetim ve Karar Alma 

Etkinli i arasındaki dengenin ğanın yararına 
tutturulması

Hukuki engeller



İşbirliği Arayışları

o Off-University
o Avrupa Universiteleri,
o Yurtdı ı Ara tırma Enstitüleri,ştırma ve Dayanışma ştırma ve Dayanışma 

o Kooperatif Universiteler,
o SAR kurumları

 Danı an-Danı man ili kisişma şma şma 

 Danı man e itimleri,şma ğanın yararına 

 Ara tırmacılar arası i birli i,şma şma ğanın yararına 

 Akademik kariyer geli tirme e itimleri, şma ğanın yararına 

 E itim-Ö retim faaliyetlerinde i birli i,ğanın yararına ğanın yararına şma ğanın yararına 

 Burs Duyuruları.



İşbirliği Arayışları

o Sürdürülebilirlik: Fiziksel hareketlili i gerektirmeyen ve ğanın yararına 
uluslararası i birli i ve dayanı ma fırsatlarını artıran şma ğanın yararına şma 
ba ımsız çözümler; yani özerk bir ara tırma merkezi / ğanın yararına şma 
enstitüsü kurmak
 BIRARADA üyeleri tarafından verilen derslerin yurtdı ı şma 

üniversitelerde programlarının bir parçası olarak kabul edilmesi,

 Periyodik programlara sertifika verilmesi,

 Bu i birliklerinin dayanı mayı artıracak bir Enstitü / Ara tırma şma şma şma 
Merkezine giden yolu açmasını umuyoruz.

o Politika olu turma ve Savunuculuk: ştırma ve Dayanışma SAR'ı desteklemek 
ve akademik özgürlükleri, cinsiyet e itli ini ve çe itlili i şma ğanın yararına şma ğanın yararına 
içerecek ekilde Avrupa Ara tırma Alanını geli tirmek şma şma şma 
için politika olu turmaya katkıda bulunmakşma 
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