
Türkiye ve AB Arasında 
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi ve

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi 
“Kültür ve Sanat” Temalı Projeleri 



Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’ın 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.



TÜRKİYE VE AB ARASINDA 
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALTINCI DÖNEM

Proje Sayısı
1

Toplam Bütçe
163.125,12 Avro

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM 

Proje Sayısı
2

Toplam Bütçe
180.810,7 Avro
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 /122

Koordinatör Faydalanıcı İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme 
Derneği

Eş Faydalanıcı(lar) K2 Çağdaş Sanat Derneği

Ortak(lar) -

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 181.000,00 Avro / 90.000,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri İzmir 

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

http://www.kentimizizmir.org.tr/   
https://twitter.com/kentimizizmir  
https://www.instagram.com/kentimizizmir/ 
https://www.facebook.com/kentimizizmir 
https://www.youtube.com/channel/UCgcnDNPE-_
bBgCfZVYIVMLw

Kültürel Mirasın 
Korunmasında Daha Güçlü 

Bir Sivil Toplum
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, kültürel miras alanında çalışan tüm aktörleri hem yerel hem de ulusal 
kültürel miras karar alma ve uygulama süreçlerinde daha etkin hale getirmek 
amacıyla yürütülüyor. Proje ile İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme 
Derneği’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, kültürel miras ve kültürel mirasın 
korunması hakkında farkındalığın artırılması ve ilgili aktörler ile sürdürülebilir bir 
ağ oluşturması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• İzmir Kültürel Miras Strateji Belgesi” hazırlanması 
• “İzmir Kültürel Miras Strateji Belgesi”ne dayalı olarak 3 yıllık yol haritası 

hazırlanması
• “İzmir Kültürel Miras Platformu ve Merkezi”nin kurulması
• STK çalışanlarına, üyelerine ve gönüllülerine yönelik olarak kampanya hazırlama, 

kaynak yaratma, gönüllü yönetimi, proje döngüsü, sosyal medya, iletişim ve 
finans eğitimleri sunulması

• Gönüllü ve üye yönetim sistemlerinin oluşturulması

• Envanter çalışması, bölgesel strateji ve eylem planı hazırlanacaktır,
• Sürekli iletişim ve katılımı sağlamak için kurumlar arası bir ağ / platform 

oluşturulmuştur, STK’mızın faaliyet planı hazırlanacaktır.
• Alanda çalışan STK çalışanlarının kapasiteleri arttırılacaktır.
• Derneğin kurumsal kapasitesi arttırılacaktır.
• Üye ve Gönüllü Yönetim Sistemi kurulacaktır.
• Şehir değerleri ve kültürel mirasın farkındalığı ve korunması konulu bir konferans  

düzenlenecektir.
• Kültürel alanlarda çalışan gönüllülerin sayısı artırılacaktır.
• İletişim planı ve kampanya konsepti geliştirilecektir.
• 10 farkındalık gezisi düzenlenecektir.
• 3 film ve 1.000 bilgilendirme broşürü hazırlanacak ve 3 sosyal medya kampanyası
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 256

Koordinatör Faydalanıcı Puruli Kültür ve Sanat Derneği

Eş Faydalanıcı(lar) Koszalinskie Towarzystwo Spoleczno Kulturalne 
Koszalinskie Sosyo-Kültürel Topluluğu  (Polonya)

Ortak(lar)

• Atlı Karınca (Birleşik Krallık)
• Sıradışı ve Sıradan İnsanlar! (EOP! Asbl) (Belçika)
• Hendi Centar Koloseum (Sırbistan)
• Inclús Derneği (İspanya)
• Klappe Auf (Almanya)

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 99.815,91 Avro / 110.906,57 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Ankara

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

http://www.puruli.org/ 
https://twitter.com/PuruliCulture
https://www.facebook.com/purulikultursanat 
https://www.youtube.com/channel/UCl6o2DxFiiPw-
fpstBMgj91Q/featured 

Erişilebilir Sinema: 
Kısır Döngünün Kırılması
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, engelli bireyler için çalışan STK’ların ve engelli bireylerin sanat ve kültür 
alanlarındaki, özellikle de sinemadaki karar alma süreçlerine katılımlarını artırmak 
ve ağ kurma becerilerini güçlendirmek için yürütülüyor. Bu kapsamda; ilgili 
STK’ların ve engelli bireylerin aktif katılımıyla sinema endüstrisinin politikalarının, 
uygulamalarının ve fiziksel altyapılarının engeller açısından iyileştirilmesi 
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• “Erişilebilir Gösterimler için Minimum Kota” uygulaması ile ilgili olarak 

savunuculuk, lobicilik, kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi ve tanıtım 
malzemesi üretilmesi

• “Erişilebilir Mekan Sertifikası” için araştırma ve atölye çalışması düzenlenmesi 
ve sertifikanın tanıtımının yapılması

• Prodüksiyon şirketleriyle birlikte 1 TV spotu hazırlanması, savunuculuk ve 
lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Engellilerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engeller hakkında anket 
uygulanması, çalıştay düzenlenmesi ve raporlama yapılması

• Kültür operatörü bir STK olarak Puruli’nin faaliyetlerine engellilerin katılım 
düzeyini artırmaya yönelik faaliyetler yürütülmesi

• Erişilebilir Gösterim için Minimum Kota” uygulamasının tanıtımı için 1 tanıtım 
videosu ve basılı materyal üretilecek ve dağıtılacaktır.

• ‘’Erişilebilir Mekan Sertifikası” içeriği ve prosedürleri tanıtılacaktır.
• Engellilerin sinemada temsilini artırmaya yönelik bir TV spotu hazırlanacaktır.
• Engellilerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engellere ilişkin veriler ve 

raporlar hazırlanacaktır.
• Engellilerin Puruli’ye katılımı artırılacaktır.
• “Erişilebilir Kültür Platformu” oluşturulacak ve 2 toplantı yapılacaktır.
• ‘’Erişilebilir Kültür Aktiviteleri Web Portalı” yayınlanacaktır.
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Sözleşme Numarası TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 257

Koordinatör Faydalanıcı Samsun Turizmciler Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

• Nexes Interculturals de Joves per Europa Nexes 
Nexes Avrupa’da Kültürlerarası Gençler (İspanya)

• Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği 
(OMYEGDER)

Ortak(lar) • Samsun Büyükşehir Belediyesi
• Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED)

Projenin Süresi 15 Ay

Projenin Hibe Miktarı / 
Bütçesi 146.812,60 Avro / 163.125,12 Avro

Projenin Uygulama Yerleri Samsun 

Koordinatör Faydalanıcı 
Websitesi ve Sosyal 
Medya Hesapları

www.samsunturizmcilerdernegi.org.tr 

Sağlık için 
Doğa
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Samsun’da tarım ve kırsal turizmi geliştirerek Türkiye’nin AB üyeliğine giden 
yoldaki çabalarına yerel olarak katkıda bulunmak için yürütülüyor.  Bu çerçevede 
Samsun kırsalında gastronomi ve tarım turizmi alanında çalışan girişimcileri 
güçlendirmek ve bu girişimcileri yeni girişimlere teşvik etmek hedefleniyor. 

ANA FAALİYETLER
• Girişimcilik kapasitesini teşvik etmeye ve güçlendirmeye yönelik eğitimler 

düzenlenmesi
• Yenilebilir bitkisel gıdanın sektörle eşleştirilmesi, katma değerli tıbbi ürünler ve 

AB’de kırsal turizm ve girişimcilik desteği ile ilgili atölyeler düzenlenmesi
• Yöresel lezzetler ve ürünlerle ilgili festivaller düzenlenmesi
• Dijital pazar platformları ve kooperatifleşmeye dair odak grup çalışmaları 

yapılması
• Çalışma ziyaretlerinde örnek kooperatiflerin ve çiftliklerin ziyaret edilmesi

• Güvenli gıda üretimi alanında 40, fitoterapi alanında 20 girişimci kalifiye olacaktır.
• Proje paydaşları arasında bilgi aktarımı ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.
• Yöresel lezzetler, tamamlayıcı tıbbi ürünler ve kadın el sanatı ürünleri konusunda 

toplumsal farkındalık artırılacaktır. 
• Hedef kitle arasında organizasyon kurma bilinci artırılacaktır. 
• Kırsal turizm planlaması için yerel olarak ölçeklendirilmiş veriler ortaya 

çıkarılacaktır. 
• Yerel ürünler için dijital bir pazar kurulacaktır.
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