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Geleneksel olarak her sene düzenlenen Şikago Türk
Festivali Şikagonun kütürel ve etnik olarak kozmopolit
toplumuna, Türk geleneklerini ve misafirperverliğini
büyük bir başarı ile tanıtıyor. 2003’ten beri Şikagonun
merkezinde, Belediye binasının karşısında yer alan
Daley yapılan bu festival her sene kendini yenilerek
Şikago’daki diğer etnik gruplara örnek ve ilham
kaynağı oluyor. Bu sebeple Şikago Türk Festivali
Şikago Belediyesi tarafından “en ilgi çekici” ve de “en
iyi organize edilen ve en kapsamlı festival” ilan edildi.
Bu belge festivalin ortaya çıkışını, hazırlıkların nasıl
yürütüldüğünü, katılımcıların nasıl seçildiğini ve de
masraflarının nasıl karşılandığını açıklamaktadır. Bu
belgede cevabı bulunmayan birsorunuz olduğu takdirde
bize info@chicagoturkishfestival.org adresine emaıl atarak ulaşabilirsiniz.
Festival fikri nasıl ortaya çıktı?

M.K.Atatürk
Türkiye Cumhuriyetinin
Kurucusu

2003 senesinde Şikago’daki Türk-Amerikan Türkiye’yi
ve Türk kültürünü tanıtmak için bir etkinlik planlıyordu. Bu etkinlik değişik kültür ve sanat
mekanlarında gerçekleştirilecek bir “Türk Haftası”, geleneksel New York Türk Yürüyüşü gibi
bir “yürüyüş” veya Şikago’da merkezi bir alanda bir hafta sürecek bir festival olabilirdi. O
dönem Şikago Başkonsolosu olan Naci Koru ve Türk Amerikan Kültür Derneğinin Başkanı
olan Mehmet Çelebinin özverili çalışmalası ve de Şikago belediyesi ile gerçekleştirilen
birçok toplantıdan sonra Daley Plaza’da her sene düzenlenecek olakn Şikago Türk
Festivalinin temelleri atıldı. O sene süratle Festival Komitesi oluşturulup, hazırlıklara
girişilerek ilk Festival 15-17 Eylül 2003 tarihleri
arasında gerçekleştirildi.
Şikago Türk Festivalini amacı nedir?

Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri

Şikago Türk Festivalinin amacı Amerikalı
dostlarımıza Türk geleneklerini ve
misafirperverliğini, sanatı, kültürü ve mutfağı ile
tanıtmaktır. Bu yüzdendirki yürüyüşten ziyade
merkezi bir alanda, bir hafta süreyle
gerçekleştirilecek bir etkinliğin, Türkiye’yi ve
kültürel mirasımızı tanıtmakta daha etkin bir
yöntem olduğuna ınanıyoruz. Senelerdir yapılan
festival sonucunda aldığımız tepkiler de bu
kararımızın doğruluğunu teyit ediyor.

Festival nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?
Şikago Türk Festivali 2003 te ilk yapıldığından bu yana hep şehrin merkezinde, belediye
binasının karşısında yer alan Daley Plaza’da yapıldı. İlk Şikago Türk Festivali 3 gün sürdü.
İlk festivalin çok rağbet görmesi üzerine 2. Şikago Türk Festivali 6 gün olarak
gerçekleştirildi. 2005’ten beridir de haftaiçi Çarşamba başlayıp Cumartesi bitecek şekilde 4
gün sürmekte. Bu sene festival bu tür kültürel etkinliklere ilk kez sahne olacak Michigan
caddesi uzerindeki Pioneer Court'da 31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi günleri
arasında gerçekleştirilecektir, ve 30 Mayıs aksami aynı festival alanında ozel davetliler icin
bir açılış kokteyli düzenlenecektir. Festivalin açılış ve kapanış merasimleri, şehir içinden ve
dışından gelen binlerce Amerkalı dostumuzun da katılımıyla büyük bir Türk Bayramına
dönüşmektedir.
Festivali kaç kişi ziyaret ediyor?
Festival şehrin merkezinde topluma açık bir alanda yapıldığı için hergün onbinlerce
ziyaretçi festival alanından geçmektedir. Özellike öğlen, yemek saatine denk geldiği ve
alanda canlı kültürel ve sanatsal gösteriler gerçekleştiği için oldukça kalabalık olmaktadır.
Daley Plaza ve Belediye Binasının yaya trafiği istatistiklerine göre her sene festivali
100,000 den fazla ziayretçi geldiği tahmin edilmektedir.
Türk ve Amerikan basınının Festivale ilgisi de her geçen yıl artarak devam etmektedir ve
çeşitli basın kanalları Festivalin en ilgi çekici bölümlerini yayınlamaktadırlar. Basında
Şikago Türk Festivali hakkında gösterilen ve çıkan haberleri websitemizin “Media
Coverage” başlığı altında görebilirsiniz.
Festivali kim organize ediyor?
Festivalimiz Şikago Türk Konsolosluğunun desteği
ile Türk-Amerikan toplumu tarafından organize
ediliyor. Festivale hazırlık çalışmalarının büyük bir
kısmı Türk Amerikan Kültür Derneği (TACA)
gönüllüleri ve Festival komitesi tarafından
gerçekleştiriliyor.
Festival Komitesi her sene ilk toplantısını Ocak
ayında gerçekleştirip o senenin temasını belirliyor
ve komite başkanını ve alt komite üyelerini
Pamukkale, Denizli
belirliyor. Alt komiteleri hazırlık çalışmaları ile
meşgul olan üyeler ayda bir Şikago Türk Konsolosluğunda toplanarak hazırlıkların eksiksiz
bir şekilde tamamlanması için bilgi alışverişinde bulunuyolar. Festival öncesinde ve festival
süresince bütün gerekli görev ve sorumluluklar günlük profesyonel ve özel işlerinden vakit
ayıran yüzlerce gönüllü toplum üyesi tarafından gerçekleştiriliyor.
Festival hazırlıkları eğlenceli olduğu kadar, oldukça kapsamlı, yoğun ve uzun süreli
olmasından dolayı zorlu ve yorucu olabilmekte. 2003’ten beri komite başkanlığını
üzerlerine alarak bu görevi başarıyla sürdürenlere teşekkür ediyoruz: Bora Esenler (2003),
Burcu Agar (2004, 2010), Yucel Olçer (2005), Hatice Dinç (2006, 2009), Sevil Kutay
(2007), Hasan Yavas (2008), Kemal Ozer & Ilgaz Ulger (2009), Şehnaz Engür & Bariş
Tasdelen (2010), Hatice Dinç & Naile Berna Kovuk (2011), Sevil Kutay & Hayati Turan
(2012), Sevil Kutay ve Şehnaz Engür (2013).

Festivale kimler katılıyor?
Festivalde gösteri yapan grupların büyük bir
çoğunluğu Türkiye’den davet ile geliyorlar. Moda
Gösterisi, halk dansları grubu, Osmanlı Mehter
Takımı ve Dervişler Fetivalde gösteri yapan grupların
en önemlileri.
Festivale gelen ziyaretçiler ayrıca tamamı Türk
sanatçılar tarafından sunulan halı dokuma, hat ve
ebru sanatları, çini sanatı, gölge tiyatrosu gibi
kültürümüze özel sanatları görüyorlar, öğreniyorlar
ve hatta özel tanıtımlar ile deneyebiliyorlar.
Tükiye’den ve Amerika içinden katılan sanatçı ve
katılımcıların sayısı her geçen sene artıyor. Festivalin
amacı Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak olduğundan katılımcıların bu amaca hizmet
edecek şekilde uygun olmasını talep ediyoruz.
Detaylı katılımcı bilgisi ve anlaşması için websitemizin “Participate” bölümünü ziyaret
edebilir veya bize info@chicagoturkishfestival.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Festivalin masrafları nasıl karşılanıyor?
Festival bütçesinin giderleri festivalin tanıtımı, reklamı ve
hazırlığı, yani festival alanının kurulması, sanatçı ve
gösterilerin ev sahipliğini kapsamaktadır. Resmi
sponsorlarımızdan aldığımız destek, katılımcıların
ödemeleri ve bireysel destklerin yanısıra Turkish Cultural
Promotion Fund da festivalimize destek vermektedir.
Festivale nasıl sponsor olunabilir?
Şikago Türk Festivaline destek olmak için dört seviyede
sponsorluk paketi mevcuttur. Ayrıca festivale “Friend of
the Festival” olarak bireysel katkıda bulunmak veya
“Hizmet/Ürün Sponsoru” olmak da mümkündür.
Detaylı sponsorluk bilgisi ve anlaşması için websitemizin
Zeus Temple
“Sponsor Us” bölümünü ziyaret edebilir veya
info@chicagoturkishfestival.org adresinden bize e-mail atabilirsiniz.
Festival hakkında daha detaylı bilgi almak, eski festivallere ait katılımcı, sponsor ve
resimleri görmek için www.chicagoturkishfestival.org adresinde websitemizi ziyaret
edebilirsiniz.

