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Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bu yayının içeriğinden sadece SIPU International liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde
Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde
yorumlanamaz.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI
AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve
Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Avrupa Birliği
Bakanlığınca uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarını ortak hedeflerde
bir araya getiriyor. Birlikte hayata geçirilen projelerle, bilgi ve deneyimlerini
paylaşan, birbirini daha iyi tanıyan toplumların temelleri atılıyor. Sivil
Toplum Diyaloğu, Türkiye’ye Avrupa Birliği’ni ve değerlerini anlatırken,
Türkiye’nin ve kültürel zenginliğinin AB ülkelerinde daha iyi tanınmasına
destek oluyor.
2008 yılında başlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programında bugüne kadar,
birçok farklı alanda yürütülen 350 projede 600’ün üzerinde ortaklık kuruldu,
Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlandı. Kültür
sanattan, eğitime; hak temelli çalışmalardan çevre bilinci oluşturulmasına
kadar çeşitli konulara odaklanan projelere 42.5 milyon avro mali destek
sağlanırken, diyaloğun sesi geniş bir coğrafyaya yayıldı.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, her geçen yıl diyalog ailesine hem Türkiye
hem de AB’den yeni kurum, kuruluş ve kişileri katarak güçleniyor, pek çok
ilke imza atıyor, insanların hayatlarına dokunuyor.
Sivil Toplum Diyaloğunun geride bıraktığı 9 yılın ardından oluşturulan
Diyaloğu Yakala Fotoğraf Sergisi, yıllar içinde Türkiye ile Avrupa Birliği’nden
sivil toplum kuruluşları arasında giderek kuvvetlenen diyaloğun öyküsünü
aktarıyor. Gerçekleştirilen projeler hayatın pek çok alanına dokunarak, farklı
kültürlerden gelen insanların temel değerler çerçevesinde önyargılarını bir
kenara bırakarak birlikte çalışabildiğini kayıtlara geçiriyor. Küratörlüğü ve
çekimleri fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tarafından yapılan Diyaloğu Yakala
Fotoğraf Sergisinden keyif almanızı umarız.

27

Ülke
Countries

25

Dil
Languages

350

+

Proje
Projects

CIVIL SOCIETY DIALOGUE PROGRAMME
The Civil Society Dialogue Programme, co-funded by the Republic of Turkey
and the European Union, and implemented by the Ministry for European Union
Affairs under the Instrument for Pre-Accession Assistance, brings together civil
society organisations from Turkey and the EU around common topics. Through
collaborative projects, our societies share knowledge and experiences and get to
know each other better. The Civil Society Dialogue supports the recognition of
Turkey and its cultural wealth in the EU countries, while promoting the European
Union and its values in Turkey.
Since its launch in 2008, the Civil Society Dialogue Programme has supported
over 600 dialogue partnerships through 350 projects in many different fields,
contributing to the strengthening of the dialogue between Turkey and the EU. A
total of 42.5 million euros of funding has been provided to projects focusing on
subjects ranging from culture & arts to education, and from rights-based studies
to environmental awareness raising. The voice of the dialogue has been heard far
and wide.
The Civil Society Dialogue Programme grows in strength each year by adding new
institutions, organizations and individuals from Turkey and the EU to the dialogue
family. It leads the way in many areas and touches the lives of people.
Capture the Dialogue Photography Exhibition tells the story of how the dialogue
between Turkey and the EU’s civil society organizations and institutions has
increasingly gained strength over the past nine years. All the projects that have been
implemented touch a vast range of different aspects of people’s lives and show
how citizens from different cultures get together under core values. Capture the
Dialogue Photography Exhibition records all these partnerships and shows how
past prejudices are broken down. We hope you enjoy this photography exhibition,
which has been specially curated by the photographer Çağrı Öner.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU BİRİNCİ DÖNEM
CIVIL SOCIETY DIALOGUE FIRST PHASE
Sivil Toplum Diyaloğu Programının ilk döneminde Almanya, Bulgaristan,
Yunanistan, İsveç, Belçika, Macaristan, Hollanda, Litvanya, Avusturya,
Danimarka, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Romanya, Polonya, İspanya,
Çekya, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Türkiye’den belediyeler,
meslek örgütleri, üniversiteler ve gençlik girişimleri gibi Türkiye ve AB
arasındaki diyaloğun önemli aktörleri tarafından 119 proje hayata geçirildi.
Kırsal kalkınmadan turizme, bilim ve araştırmadan sosyal politikaya kadar
pek çok tema altında geliştirilen projeler, Türkiye’nin ve AB’nin dört bir
köşesinde yürütüldü.

During the first phase of the Civil Society Dialogue Programme, 119 projects
were developed by key civic actors of the dialogue between Turkey and EU,
such as municipalities, professional organizations, universities and youth
organizations from Germany, Bulgaria, Greece, Sweden, Belgium, Hungary,
Netherlands, Lithuania, Austria, Denmark, Italy, United Kingdom, France,
Romania, Poland, Spain, Czechia, Malta, Portugal, Slovakia, Slovenia, and
Turkey. The projects developed under various themes ranging from rural
development to tourism, and from science and research to social policy, and
were conducted in Turkey and across Europe.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU İKİNCİ DÖNEM
CIVIL SOCIETY DIALOGUE SECOND PHASE
Sivil Toplum Diyaloğu Programının ikinci döneminde Belçika, Fransa, İtalya,
Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç ve Türkiye’den
sivil toplum kuruluşları 99 ortaklık projesi için bir araya geldi. Kültür-sanat
ile tarım ve balıkçılık başlıkları altında tasarlanıp hayata geçirilen projeler
dışında farklı temalarda diyaloğa katkı sunan küçük ölçekli etkinliklere de
300 bin avroya yakın destek sağlandı.

In the second phase of the Civil Society Dialogue Programme, civil society
organizations from Belgium, France, Italy, Austria, Bulgaria, Czechia, Finland,
Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Romania,
Spain, Sweden and Turkey implemented 99 partnership projects. In addition
to projects developed under the themes of culture & arts and agriculture &
fisheries, around 300,000 euros were allocated to small-scale activities in
various themes that supported dialogue.
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FROM LAKE EĞİRDİR TO DINNER TABLES ACROSS EUROPE!

EĞIRDIR GÖLÜNDEN AVRUPA SOFRALARINA KEREVIT LEZZETI!

Eğirdir gölünde yıllar içinde üretimi gerileyen, tatlı su ıstakozu olarak de
bilinen kerevit üretimi Türkiye’de Kerevit Üretiminin ve Pazarlanmasının
Geliştirilmesi projesi kapsamında canlandırıldı. Projeyle, aralarında
kadınların ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi avlanma
tekniklerinden AB standartlarında ağ üretimine, kerevitin işlenmesi ve
paketlenmesi gibi konularda Türk ve Avrupalı uzmanlardan eğitim aldı.
Bölgede sadece kerevit stoku değil istihdam da artışa geçti.
The production of crawfish, which is also known as fresh water lobster, on
Lake Eğirdir was improved with the Enhancement of Crawfish Production
and Marketing in Turkey project. Under the scope of the project, a large
group of people, including women and students, learnt from teams of both
Turkish and European experts about fishing techniques, fishnet production
under EU standards, and processing and packaging of crawfish. This resulted
in an increase not only in the crawfish stock, but also the employment rates
in the region as well..

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası - Türkiye / Isparta Chamber of Commerce and Industry - Turkey
Ortaklar / Partners
Süleyman Demirel Üniversitesi - Türkiye, South Bohemia Üniversitesi - Çekya / Süleyman Demirel University - Turkey, South Bohemia University - Czechia

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği - Türkiye / İzmir Improving Culture and Arts Association - Turkey
Ortaklar / Partners
Pro Xpert Association - Romanya, European Institute for Relations & Cooperation - Yunanistan
Pro Xpert Association - Romania, European Institute for Relations & Cooperation - Greece

PAYLAŞMANIN FESTIVALI

Creative ideas of culture and arts were carried out in the streets of İzmir
by civil society organizations from Romania, Greece and Turkey. Efforts for
organizing an International Culture and Arts Festival in İzmir with a specific
focus on street performances and pantomime were realized. Through
İzmir Arts and Culture project, the role of arts was show-cased in the
intercultural dialogue.

THE FESTIVAL OF SHARING

Romanya, Yunanistan ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşları sayesinde İzmir
sokaklarına kültür ve sanatın yaratıcı fikirleri taşındı. İzmir’de pandomim ve
sokak tiyatrosu ağırlıklı bir Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için kollar
sıvandı. İzmir Sanat ve Kültür projesiyle kültürlerarası diyalogda sanatın
önemli rolü gözler önüne serildi.

LEARNING TOGETHER PERFORMING TOGETHER

BIRLIKTE ÖĞRENMEK BIRLIKTE SAHNELEMEK

Fransız sanatçıların önderliğinde kurulan Türk Geleneksel Sahne Sanatları
Kültür Merkezi, aynı ismi taşıyan projeyle Kapadokya’da farklı bir çalışmaya
imza attı. Türk ve Fransız katılımcılardan oluşan ekip, yörenin halk kültürünü,
geleneksel çocuk oyunlarını, türkü ve ninnilerini birlikte öğrendi ve her iki
ülkede düzenlenen etkinliklerle sahneye taşıdı.
The Turkish Traditional Performing Arts Cultural Centre, established
under the leadership of French artists, broke new ground with its unusual
project in Cappadocia. French and Turkish artists worked together to reveal
the public culture, traditional childhood plays, folk songs and lullabies, and
performed these to audiences in both countries.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Centre de Recherches Théâtrales Saint Blaise - Fransa / Centre de Recherches Théâtrales Saint Blaise - France
Ortaklar / Partners
Ortahisar Kültür Müzesi - Türkiye / Ortahisar Culture Museum - Turkey

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası - Türkiye / Ordu Chamber of Commerce and Industry - Turkey
Ortaklar / Partners
Ordu Ziraat Odası - Türkiye, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Türkiye, Eurogems Organisation for Civil Society Empowerment - İtalya
Ordu Chamber of Agriculture - Turkey, Ordu University, Faculty of Agriculture -Turkey, Eurogems Organisation for Civil Society Empowerment - Italy

DAHA FAZLA ÜRETIM IÇIN ORTAKLIK

In Ordu, which is one of the world leader provinces in terms of hazelnut
production, thousands of small-hold farmers who produce the majority of
hazelnut learnt about various European experiences, practices, and policies
in this field. With the Aflatoxin Free Hazelnut in Ordu project, a good
example of dialogue between the hazelnut growers in Ordu and similar
farmers in Italy, new ideas on more quality and healthy production were
generated and put into practice.

PARTNERSHIPS TO IMPROVE PRODUCTION

Fındık üretiminde dünya lideri şehirler arasında yer alan Ordu, üretiminin
çoğunu gerçekleştiren ve sayıları binleri bulan küçük üreticileri, Avrupa
deneyimi, uygulamaları ve bu alandaki politikalarıyla tanıştırdı. Ordulu
üreticilerin İtalyan muadilleriyle diyaloğuna iyi bir örnek oluşturan Ordu’da
Aflatoksinsiz Fındık projesi sayesinde, daha kaliteli ve sağlıklı fındık üretimi
konusunda yeni fikirler geliştirilip uygulamaya konuldu.

LIVESTOCK WITH EU STANDARDS

AB STANDARTLARINDA HAYVAN PAZARI

AB’nin gıda güvenliği ve hayvan sağlığı alanlarındaki uygulamalarını
öğrenerek, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı ve hayvancılıkta AB
standartlarını yakalamayı hedefleyen AB Pazarında Gerçek Fiyat projesi,
Sakarya’da Yunanistan ortaklığında gerçekleştirildi. Projenin en önemli
çıktılarından biri de deneyimleri paylaşmak ve yeni teknolojileri takip etmek
amacıyla Balkan ülkeleri arasında örgütlenen bir tarım ağı olan AGROPOLIS’e
Türk katılımcı olarak Sakarya Ticaret Borsasının eklenmesi oldu.
The Real Price of Livestock project, implemented in Sakarya in
collaboration with Greece, aimed to increase the competitiveness in
the livestock trade and to catch EU standards in livestock business by
learning EU’s best practices in food safety and animal health. One of the
most important outputs of the project was the inclusion of the Sakarya
Commodity Exchange as a Turkish participant in AGROPOLIS which is an
important agricultural network of the Balkan countries to enable experience
sharing and follow new technologies.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Sakarya Ticaret Borsası - Türkiye / Sakarya Commodity Exchange - Turkey
Ortaklar / Partners
Edirne Ticaret Borsası - Türkiye, Imathia Chamber of Commerce and Industry - Yunanistan
Edirne Commodity Exchange - Turkey, Imathia Chamber of Commerce and Industry - Greece

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Su Ürünleri Derneği - Türkiye / Fisheries Association - Turkey
Ortaklar / Partners
Ricerca e Cooperazione - İtalya / Ricerca e Cooperazione - Italy

BALIKÇILIK AĞLARI

Hundreds of people representing different parties in the fishery sector have
taken steps to adapt EU fishery policies and practices to Turkey, in the best
way possible, by protecting the fish stock and marine eco-systems, and taking
advantage of the financial support provided by the Civil Society Dialogue
Programme. Within the framework of Fisheries: Implementing Sustainable
Networks Between Turkey and Italy project implemented in Seferihisar
under the leadership of an Italian civil society organization, the fishermen
of the region took part in the project activities, such as trainings and public
campaigns, to help ensure fresher and safer fish goes from net to table.

FISHERY NETWORKS

Balıkçılık sektöründe farklı tarafları temsil eden yüzlerce kişi, Sivil Toplum
Diyaloğu Programının bu alanda sunduğu finansal destekten faydalanarak
AB balıkçılık politikalarını ve uygulamalarını, balık rezervleri ve deniz
eko-sistemini koruyarak, Türkiye’ye en iyi şekilde uyarlamak üzere kolları
sıvadı. İtalyan sivil toplum kuruluşu önderliğinde, Seferihisar’da yürütülen
Balıkçılık: Türkiye ve İtalya arasında Sürdürülebilir Ağlar Kurma
projesi çerçevesinde bölgedeki balıkçılar, ağdan sofraya taze ve güvenilir
balık için yaklaşık bir yıl boyunca eğitim programlarından bilgilendirme
kampanyalarına birçok etkinliğe imza attı.

CURATING A EUROPEAN YOUTH MUSEUM

AVRUPA GENÇLIK MÜZESI KÜRATÖRLÜĞÜ

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde yaşayan gençler ve genç sanatçılar Avrupa Gençlik Müzesi
projesi çerçevesinde bir araya geldi. Farklı kültürlerden gelen genç sanatçılar hem
tecrübelerini paylaştılar hem de geleceğe yönelik girişimlere zemin hazırladılar. Bir forum
oluşturdular. Ankara’daki Gençlik Kültür Evi ile Yunan ortağı birlikte çalışarak bu gençlerin
başarılarının belirlenmesi, tanıtılması amacıyla Avrupa Gençlik Müzesinin küratörlüğünü
üstlendiler. Ankara sokakları birkaç hafta boyunca kültürlerarası diyaloğun örneklerine ve
Türkiye ve Avrupa’dan 20 öykü anlatıcısı ile yine Türkiye, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği
üye ülkelerinden sanatçı ve müzik gruplarının gerçekleştirdiği gösterilere sahne oldu. Proje
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sanatsal çalışmalar müzeye bağışlanırken, gençlik müzesi
modeli de AB’ye taşındı.
Young people and young artists living in Turkey and EU countries came together within the
framework of the European Youth Museum project. Young artists from different cultures
shared their experiences and prepared the ground for future initiatives. The Ankara-based
youth organisation, Youth Culture House Association, worked with its Greek partner to
curate the European Youth Museum in order to capture and promote the achievements
of these young people. Over a period of several weeks, various locations in Ankara hosted
performances by 20 storytellers from Turkey and the EU, and witnessed street performances
from musical groups and artists from Turkey, Greece, and other EU Member States, all as
exhibits of intercultural dialogue. The artistic outcomes of the project activities were donated
to the museum and the model of how to curate youth museum was exported to EU.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Gençlik Kültür Evi Derneği (GENÇEV) - Türkiye / Youth Culture House Association (GENCEV) - Turkey
Ortaklar / Partners
Türkiye Gençlik Birliği Derneği (TGBDER) - Türkiye, Citizens in Action - Yunanistan / Turkey Youth Union Association (TGBDER) - Turkey, Citizens in Action- Greece

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ÜÇÜNCÜ DÖNEM
CIVIL SOCIETY DIALOGUE THIRD PHASE
Programın üçüncü dönemi, medya ve siyasi kriterler alanında çalışan
Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklık projelerine sahne
oldu. Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Hollanda, Romanya, İspanya,
İsveç, Birleşik Krallık ve Türkiye’den ortaklarla yürütülen 55 proje, toplumları
birbirine yakınlaştıran bir çok çalışmaya zemin oluşturdu.

The third phase of the programme hosted dialogue projects from civil society
organizations and institutions from Turkey and the EU that worked in fields
of media and the EU accession political criteria. Participating partners from
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece,
Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Romania, Spain, Sweden, UK, and Turkey
came together and implemented 55 projects.
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WE ARE ONE AT SCHOOL!

OKULDA BIRIZ!

Engelli ayrımcılığının önlenebilmesi için kalıcı bir farkındalık yaratmak
amacıyla yola çıkan Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme projesi
kapsamında AB ülkelerindeki ve Türkiye’deki eğitim müfredatları engelli
ayrımcılığı açısından karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar ilgili Bakanlıklar
ve kurumlarla paylaşıldı. Engelli ayrımcılığı ile mücadelenin erken yaşta
okulda başladığı inancıyla sınıf içi aktiviteler ve materyaller geliştirildi,
pilot okullarda çalışmalar gerçekleştirildi.
Under the scope of the Creating Educational Programmes with EU
Standards for Anti-Discrimination project, which aimed to create a
sustainable awareness in this regard, curricula in the EU countries and
Turkey were compared in terms of discrimination against people with
disabilities. The results obtained were shared with relevant ministries and
institutions. Classroom activities and materials were developed believing
that fight against discrimination to people with disabilities starts from early
ages at school, and activities were carried out in the pilot schools.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Türkiye / Turkey Spastic Children Foundation - Turkey
Ortaklar / Partners
Centro Studi e Iniziative Europeo Onlus (CESIE) - İtalya / Centro Studi e Iniziative Europeo Onlus (CESIE) - Italy

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Görsel Sanatlar Merkezi Derneği (GÖRSEM) - Türkiye / Görsel Sanatlar Merkezi Derneği (GÖRSEM) - Turkey
Ortaklar / Partners
CRT St Blaise - Fransa / CRT St Blaise - France

BAŞKALARININ GÖZÜNDEN GÖREBILMEK

CRT St Blaise French-Turkish theatre team has been working together for years,
with the belief that culture, differences and richness brought along with these
differences are the complementary elements of dialogue. The team realized
that there were some misunderstandings among communities, especially
regarding beliefs and lifestyles. The Contemplations project was designed
to contribute to the solution of these problems and to contribute to the
intercultural dialogue between France and Turkey through workshops, theatre
activities, and shadow puppetry.

FROM OTHERS’ PERSPECTIVES

CRT St Blaise Fransız-Türk tiyatro ekibi; kültür, farklılıklar ve bu farklılıkların
getirdiği zenginliğin diyaloğun tamamlayıcı öğeleri olduğu inancıyla, yıllardır
birlikte çalışıyor. Ekip, toplumlar arasında özellikle inançlar ve yaşam biçimine
yönelik bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu fark etti. Bu sorunun çözümüne
katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan Seyirler projesi, tiyatro etkinlikleri ve
gölge oyunu gibi atölye çalışmalarıyla Fransa-Türkiye arasındaki kültürlerarası
diyaloğa katkı sağladı.

HUMAN RIGHTS AT WORK

İŞYERINDE İNSAN HAKLARI

Çok uluslu metal şirketlerinin farklı ülkelerdeki işçilerini bir araya getirmenin
uluslararası dayanışma ve işbirliği açısından etkili olacağı ve doğal bir
dayanışma ortamı yaratacağı fikri, İşyerinde İnsan Hakları projesinin
çıkış noktası oldu. Hollanda ve Türkiye’de buluşan işçiler birbirlerinin çalışma
koşullarını gözlemleme fırsatı buldu, işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki
uygulamalar yerinde incelendi. Türkiye’deki çalışma koşulları AB standartları
ile karşılaştırıldı, geliştirilme ihtiyacı bulunan hususlar ile ilgili tedbirler ve
bunun uluslararası düzeyde nasıl desteklenebileceği belirlendi.
The starting point of the Human Rights at Work project was to bring the
workers of the metal factories functioning in different countries, in order
to create an impact on international solidarity, cooperation and a natural
solidarity environment. Workers had the opportunity to observe each
other’s working conditions in Turkey and Netherlands, and practices on
occupational health and safety were observed on site. Working conditions
in Turkey were compared against EU standards, measures were identified on
the issues that need to be improved, and the ways to internationally support
them were determined.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Stichting Transnationals Information Exchange - Hollanda / Stichting Transnationals Information Exchange - Netherlands
Ortaklar / Partners
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) - Hollanda, Birleşik Metal İşçileri Sendikası - Türkiye
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) - Netherlands, United Metalworkers’ Union - Turkey

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Yörük Türkmen Kültürüne Hizmet, İlim, Sağlık, Eğitim, Araştırma, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (YÖRTÜRK) - Türkiye
Yörük Türkmen Kültürüne Hizmet, ilim, Sağlık, Eğitim, Araştırma, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (YÖRTÜRK) - Turkey
Ortaklar / Partners
Centro Studi e Iniziative Europeo Onlus (CESIE) - İtalya, Fundació Campus Arnau D’escala - İspanya
Centro Studi e Iniziative Europeo Onlus (CESIE) - Italy, Fundació Campus Arnau D’escala - Spain

YAŞLILARIMIZ IÇIN AB STANDARTLARINDA BAKIM HIZMETLERI

The International Plan of Action on Ageing of 2002, prepared by the World
Health Organization experts, guarantees that people age with dignity in a
safe environment everywhere and live as citizens exercising all their rights.
Based on this plan, the Rights of Elderly People and Care Services at
EU Standards project worked to bring social policies and care services for
elderly people to the level of EU standards in Turkey and to defend the rights
of the elderly who are in need of social protection.

ELDERLY CARE SERVICES AT EU STANDARDS

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları tarafından hazırlanan Yaşlanma 2002
Uluslararası Eylem Planı, her yerde insanların güvenli ve saygın şekilde
yaşlanmalarını ve toplumlarında bütün haklara sahip birer vatandaş
olarak yaşamaya devam etmelerini garanti ediyor. Bu plan temel alınarak
yürütülen Yaşlı Hakları ve AB Standartlarında Yaşlı Bakım Hizmetleri
projesi, Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikaları ve bakım hizmetlerini
AB standartlarına taşımak ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç yaşlıların
haklarını savunmak için çalıştı.

WE HAVE A MESSAGE!

MESAJINIZ VAR!

Avrupa Birliği üyelik sürecine toplumların da katılımını sağlamak için, AB
mali yardımları ile uygulanan projelerden iyi örneklerin yaygınlaştırılması
ve AB hibelerinin günlük hayata ve sosyal kalkınmaya katkısını göstermek
gerekiyor. Mesajınız Var projesi, kamuoyunda bu konuda farkındalık
yaratmak amacıyla görsel açıdan zengin bir proje yürüttü. Bu projeyle,
Türkiye ve AB’nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen programlar hakkında
geliştirilen kısa film ve belgeseller Türkiye ve İngiltere televizyonlarından
milyonlarca kişiye ulaştı.
It is important to spread good examples of EU funded projects and to show
the contribution of EU funds to daily life and social development in order for
the public to join the EU membership process. The highly visible We Have a
Message project was implemented to raise public awareness in this regard.
Short films and documentaries about the development programmes that
have been co-funded by Turkey and the EU were produced and millions of
people were reached through TV broadcasts in Turkey and in the U.K.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Dipnot Yayıncılık Eğitim ve Turizm A.Ş. - Türkiye / Dipnot Yayıncılık Eğitim ve Turizm A.Ş. - Turkey
Ortaklar / Partners
Happy Idea Ltd.- Birleşik Krallık / Happy Idea Ltd. - United Kingdom

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Hrant Dink Vakfı - Türkiye / Hrant Dink Foundation - Turkey
Ortaklar / Partners
Europa Nostra - Hollanda / Europa Nostra - Netherlands

BU MIRAS HEPIMIZIN

The efforts that started in 2014 in order to study the cultural heritage of
non-Muslim communities that lived in the lands of Turkey, including the
compilation of a comprehensive and detailed inventory of this heritage and
to turn this inventory into an interactive map, was further developed and
completed by the Revealing and Advocating the Multicultural Heritage
of Anatolia project.

THIS LEGACY IS OURS

Türkiye coğrafyasında yaşamış farklı inanç gruplarının kültürel mirasını
araştırmak, kapsamlı ve detaylı bir envanterini çıkartmak ve bu
envanteri etkileşimli bir çevrimiçi haritaya dönüştürmek için 2014
yılında başlayan çalışmalar Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasının
Ortaya Çıkarılması ve Savunulması projesi ile büyüyüp gelişerek
tamamlandı.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU DÖRDÜNCÜ DÖNEM
CIVIL SOCIETY DIALOGUE FOURTH PHASE
Türkiye’nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde sivil toplum
kuruluşu bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçirdi. Enerji; çevre;
adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel
politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet
sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim
gibi AB müktesebatında yer alan konularda geliştirilen projelerde bir çok
ilke de imza atıldı.

Over 200 civil society organizations from 21 countries, including Turkey, came
together and developed 80 dialogue projects. Projects were implemented
across policy areas under EU acquis, such as, environment; energy; consumer
and health protection; justice, freedom and security; right of establishment
and freedom to provide services; regional policy and coordination of
structural instruments; enterprise and industrial policy; agriculture and
fisheries, and education.
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Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği - Türkiye / Eastern Anatolian Agriculture and Livestock Producers Association - Turkey
Ortaklar / Partners
IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements - Almanya
IFOAM- International Federation of Organic Agriculture Movements - Germany

ERZURUM ORGANIK ÜRETIME HAZIR!

Erzurum has 15% of Turkey’s pasture area and almost 100 thousand tonnes of organic feed
is being produced in Erzurum annually. The Dissemination of Organic Meat and Milk
Production in Erzurum project was developed to further use this potential. The Eastern
Anatolian Agriculture and Livestock Producers Association and its German partner, who is
experienced in organic agriculture and livestock, identified obstacles to the production of organic
meat and milk and planned the training activities necessary to overcome these deficiencies. 80
out of 120 of the enterprises covered by the project were monitored by the authorized Control
and Certification Body for certification regarding compliance with organic livestock standards.
Awareness in organic production was raised among farmers in the region.

ERZURUM IS READY FOR ORGANIC PRODUCTION!

Türkiye’deki mera varlığının yüzde 15’ine sahip ve yılda yaklaşık 100 bin ton organik yem bitkisi
üreten Erzurum’da, bu potansiyelin değerlendirilmesi için Erzurum’da Organik Et ve Süt
Üretiminin Yaygınlaştırılması projesi devreye girdi. Organik tarım ve hayvancılık konularında
tecrübeli Alman ortağı ile birlikte yola çıkan Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler
Birliği, organik et ve süt üretiminin önündeki engelleri birlikte tespit ederek, bu eksikliklerin
giderilmesi için gereken eğitimleri planladılar. Projeye dahil olan 120 pilot işletme içinden
80 işletme, organik hayvancılık standartlarına uygunluk açısından sertifika vermeye
yetkili Kontrol ve Sertifika Kuruluşu tarafından izlemeye alındı. Bölgede hayvancılıkla
uğraşan çiftçilerin organik üretim konusunda farkındalıkları arttı.

TOWARDS GREEN CITIES…

YEŞIL ŞEHIRLERLE DOĞRU…

Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık (ReCoopGreen) projesinin fikri
gençlerin katıldığı bir toplantıda filizlendi. Sanayi şehri olan Gaziantep’in yaşadığı
çevre sorunları tartışılırken, Gaziantep’te kendi enerjisini kendi üreten ekolojik evlerin
neden bulunmadığı sorgulandı. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için devlet,
halk, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiği, Avrupa’daki
en iyi örnekler incelenerek tespit edildi. Gerekli olan bu ortak platform oluşturuldu.
Gaziantep’ten, Miskolc’a ve oradan da Freiburg’a uzanan yolda, Gaziantep’e Yeşil
Şehir statüsü kazandırmanın ilk tohumları atıldı.
The idea for the ReCoopGreen project was generated at a meeting which was held with
young people. While the environmental problems of Gaziantep -which is an industrial
city- were being discussed, the fact that Gaziantep did not have passive houses which can
produce their own energy was also questioned. The project concentrated on the best examples
in the EU regarding how the EU widespread the usage of renewable energy. Thus, the need
for collaboration of the government, community, civil society organisations and private sector
became evident. Such a common platform was created within the framework of the project.
On the way from Gaziantep to Miskolc and from there to Freiburg, the first steps were taken to
help Gaziantep gain the Green City status.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
TAŞEV Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği - Türkiye / TAŞEV Training Culture and Youth Association - Turkey
Ortaklar / Partners
Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány - Macaristan / Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány - Hungary

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
YOUTHART Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği - Türkiye / YOUTHART Youth Art Research and Training Association - Turkey
Ortaklar / Partners
European Youth4Media Network e.V. - Almanya, Media Terra Nea N.P.O. - Yunanistan
European Youth4Media Network e.V. - Germany, Media Terra Nea N.P.O. - Greece

GENÇLER DIJITAL DÜNYA IÇIN BIR ARAYA GELDI

The Media Learning project is an important example on sustainability of the Civil Society Dialogue
Programme. The project was actually implemented as the following step of a previous project under
the third phase of the Programme, namely the Citizens Media for Intercultural and Political Dialogue
project. In today’s world, whether you are young or old, everybody falls for the magical world of digital
media. However, it’s getting harder and harder each day to communicate in digital media, without
knowing the rules and codes of this world; in short, without media literacy. The project aimed to
develop media literacy skills for disadvantaged young people through lifelong learning activities; and
thus, to increase mobility and the potential chance of this target group to be employed. The İstanbul
Community Media Centre, which is one of the most important components of the project, has become
YOUTHART’s attraction centre in the civil society world and created an environment in which young
people can work on media-related issues.

YOUNGSTERS UNITE FOR DIGITAL WORLD

Sivil Toplum Diyaloğu Programının sürdürülebilirliğine önemli bir örnek oluşturan Medya
Öğreniyorum projesi, aslında Programın üçüncü döneminde gerçekleşen Kültürlerarası ve Siyasi
Diyalog için Vatandaş Medyası projesinin bir sonraki adımı olarak hayata geçirildi. Günümüzde
yaşlı genç herkesin kendini kaptırdığı büyülü dijital medya dünyasında, bu dünyanın kurallarını
ve kodlarını bilmeden, özetle medya okur yazarı olmadan iletişim kurmak giderek zorlaşıyor.
Projede, hayat boyu öğrenme etkinlikleri yoluyla, imkanı kısıtlı gençlerin medya okuryazarlıklarının
geliştirilmesi ve böylelikle gençlerin istihdam edilme ve hareketlilik fırsatlarının artırılması
hedeflendi. Projenin en önemli unsurlarından biri olan İstanbul Toplum Medyası Merkezi,
YOUTHART’ın sivil toplum dünyasındaki görünen yüzü ve cazibe merkezi haline geldi, gençlerin
medyaya dair çalışmalar yapabilecekleri bir ortam oluşturuldu.

ALL IS FOR CHILDREN

HER ŞEY ÇOCUKLAR IÇIN

Suriye’den Türkiye’ye göç edenler veya göç etmek zorunda kalanların ciddi bir kısmını da
çocuklar oluşturuyor. Suriyeli Mülteci Çocuklarla Elele projesi, çocuk göçmenlerin yasal,
ekonomik ve sosyal hakları konusunda Avrupa’daki iyi uygulamaları Türkiye’ye transfer etti.
AB modellerine dayanarak Türkiye’de göçmen çocukların eğitim şartları konusuna odaklandı.
Proje kapsamında, Suriyeli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla
pilot bir anaokulunda Türk ve Suriyeli 40 çocuğa 4 ay drama eğitimi verildi. Önceleri
kendilerini ifade etmekten hatta oyun oynamaktan bile çekinen çocuklar, eğitimlerin
ardından özgüvenlerini yeniden kazandılar. Proje, Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu
düzenleyerek, özellikle bu konuyu çalışan AB ve Türkiye’den akademisyenleri, STK ve kamu
temsilcilerini aynı platformda buluşturdu.
Children consist of a significant part of those who migrate from Syria to Turkey or those who have
been forced to migrate. The Syr-Round the Children project transferred EU’s best practices on legal,
economic and social rights of migrants to Turkey. The project focused on the education conditions of
migrant children, based on EU models. Within the scope of the project, drama training was given
to 40 Turkish and Syrian children in a pilot kindergarten for 4 months in order to facilitate the social
adaptation of the Syrian children. Children, who refrain from expressing themselves or even from
playing games in the beginning, regained their self-confidence after the training. The project brought
together academicians and representatives of CSOs and public institutions from EU and Turkey on the
same platform by organizing the International Migration and Children Symposium.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı - Türkiye / Merhum Hacı Habibullah Geredevi Foundation - Turkey
Ortaklar / Partners
Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo (CEIPES)- İtalya, Üsküdar Üniversitesi - Türkiye
Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo (CEIPES) - Italy, Üsküdar University - Turkey

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Kültür Rotaları Derneği - Türkiye / Culture Routes Society - Turkey
Ortaklar / Partners
Associazione Europea delle Vie Francigene - İtalya / Associazione Europea delle Vie Francigene - Italy

TÜRKIYE YENI BIR YÜRÜYÜŞ ROTASINA KAVUŞTU!

Under the scope of the Europe to Turkey on Foot project, the Via Francigena walking route
which starts in the United Kingdom, passes through Switzerland and France and ends in Italy,
was connected to Turkey through the Balkans. The new route was named as the ‘Eurasia Road’.
Thus, one of the most well-established walking routes in Europe has been united with Turkey.
Evliya Çelebi, St Paul and Lycian Ways became parts of this new route. The part of the route which
goes through İnegöl was selected for the test walk, which was conducted by a Greek guide and
Italian students and graduates of cultural legacy management and art history departments.
Culture Route Management and Implementation Guide was prepared in English and Turkish. The
project allowed the Culture Routes Society to implement the trekking tourism system, which
was implemented by the project’s European partner Via Francigena Union in collaboration with
the Italian municipalities, in Turkey. A report, which examined the protection legislation in Europe
and provided recommendations regarding the legal protection of routes in Turkey, was prepared
and shared with the Ministry of Culture and Tourism.

TURKEY HAS A NEW WALKING ROUTE!

Avrupa’dan Türkiye’ye Yürüyoruz projesi çerçevesinde, Birleşik Krallık‘tan başlayan, İsviçre ve
Fransa üzerinden İtalya’nın Roma kentinde sonlanan Via Francigena yürüyüş rotası, Balkanlar
üzerinden Türkiye’ye kadar uzatıldı. Yeni rotanın adı Avrasya Yolu olarak belirlendi. Böylece
Avrupa’nın en köklü yürüyüş rotalarından biri Türkiye ile birleşti. Evliya Çelebi, Aziz Paul ve Likya
yolları da bu yeni güzergahın parçası oldu. Rotanın İnegöl’de bulunan kısmı bir Yunan rehber
ve İtalyan kültürel miras yönetimi ve sanat tarihi bölümünden öğrenciler tarafından denendi.
İngilizce ve Türkçe Kültür Rotaları Yönetim ve Uygulama Rehberi hazırlandı. Kültür Rotaları
Derneği, Avrupalı ortağı Via Francigena Birliği’nin İtalya’daki belediyeler ile uyguladığı yürüyüş
turizm sistemi, proje ile Türkiye’de de uygulamaya başlandı. Avrupa’daki koruma mevzuatını
inceleyen ve Türkiye’deki rotaların yasal olarak korunmasına ilişkin öneriler sunan bir rapor
hazırlandı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldı.

WE APPROACH THE DREAMS STEP BY STEP

HAYALLERE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ.

Mersin’deki dezavantajlı Roman çocukların okulları erken yaşta terk etmelerinin önüne
geçmek, terk edenleri de eğitime yeniden entegre edebilmek için yola çıkan Okulum
Umudumdur projesi, tıpkı adı gibi pek çok çocuğa umut oldu. Mersin ile Sofya arasında
kurulan diyalog ve iş birliği sayesinde, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları, kamu görevlileri ve yerel aktörlerle bir platform kuruldu. Roman çocukların erken
okul terkiyle mücadele konusunda Türkiye için bir strateji oluşturuldu. Toplam 5 okulda 75
öğretmene konuya ilişkin eğitimler verilirken, yaklaşık 300 aile de ziyaret edilerek konuyla
ilgili farkındalık yaratıldı. Gerçekleştirilen uluslararası sempozyumda, hazırlanan strateji tüm
paydaşlar ve Roman Forum üyeleriyle paylaşıldı. Okuluna dönmek, eğitimini tamamlamak
isteyen çocuklar ve gençler hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşırken, sırada
ortaya konan stratejinin doğru uygulanması için projeler var.
The My School is My Hope project, which started out to prevent the early school dropout of
disadvantaged Roma children in Mersin and to reintegrate dropouts into education, became hope for
many children. By means of the dialogue and collaboration established between Mersin and Sofia, a
platform was established with civil society organizations, public officials and local actors functioning
in the education platform. A strategy was developed for Turkey in the fight against early school
dropout of Roma children. 75 teachers were trained in 5 schools and about 300 families were visited
and awareness about the subject was created. An international symposium was organized and the
prepared strategy was shared with all stakeholders and members of the Roma Forum. While children
and youngsters who want to go back to school and complete their education are a step closer to their
dreams, it is now the turn of others to help implement the developed strategy.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu - Türkiye / Mediterranean Roma Associations Federation - Turkey
Ortaklar / Partners
Roma Public Council “Kupate” - Bulgaristan / Roma Public Council “Kupate” - Bulgaria

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Sails for Science - Almanya / Sails for Science - Germany
Ortaklar / Partners
Elliniki Etairia Prostasias tis Fysis - Yunanistan, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği - Türkiye
Elliniki Etairia Prostasias tis Fysis - Greece, Association for the Conservation of Antalya Orchids and Biodiversity - Turkey

DOĞADA ÖZEL BIR BIREY: ORKIDE

The number of orchid tubers that are harvested from their natural environment in an uncontrolled
way, in order to produce ice-cream in the summer and salep in the winter, is estimated to reach
100 million annually in Turkey. This means the extinction of 170 types of orchids growing naturally
in Turkey. The Greece-Turkey Wild Orchids Platform project took action to stop this situation. A
new common tool and methodologies for education in environmental protection were established.
Common guidelines were prepared by Turkish and Greek organizations for monitoring the orchid
species. Information was provided to the relevant stakeholders on EU environmental policies. A
White Paper was prepared, in which experts explain the conservation requirements for the orchid
species spread in both countries. Ophrys lyciensis species, which is known with its rare distribution
in Antalya and it close vicinity, was monitored and recorded. A virtual database platform was
established. Children’s books were printed in Turkish and Greek to inform and raise awareness of
young generations.

A SPECIAL ONE IN NATURE: THE ORCHID

Türkiye’de yaz aylarında dondurma, kış aylarında ise salep yapımında ham madde olarak
kullanmak için doğadan bilinçsizce toplanan orkide yumrularının sayısının yıllık 100 milyon
olduğu tahmin ediliyor. Bu, Türkiye’de doğal olarak yetişen 170 orkide türünün hızla yok olması
demek. Yunanistan ve Türkiye’deki Doğal Orkideleri Koruma Platformu projesi, bu gidişe
dur diyebilmek için harekete geçti. Doğanın korunması eğitimlerinde yeni bir ortak araç ve
metodoloji oluşturuldu. Türkiye’den ve AB’den kurumlar orkide türlerinin izlenmesi için ortak
kurallar hazırladı. Paydaşlara da AB çevre politikaları hakkında bilgi aktarıldı. İki ülkede yayılım
gösteren orkide türlerinin neden korunması gerektiğinin aktarıldığı bir “Beyaz Kitap” hazırlandı.
Antalya ve yakın çevresinde nadir olarak yetişen Ophrys lyciensis türü üzerine izleme ve kayıt
çalışmaları yapıldı. Sanal ortamda bir veri tabanı oluşturuldu. Genç nesilleri bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek için Türkçe ve Yunanca çocuk kitapları basıldı.

MAGICAL ATMOSPHERE OF SWEETGUM FORESTS REACHED TO EU

SIĞLA ORMANLARININ BÜYÜLÜ DOĞASI AB’YE ULAŞTI

Doğa için Sanat projesi, 60 milyon yıllık varlığını yalnızca Köyceğiz’de sürdüren ve parçalanarak
yok olma tehlikesi altındaki endemik sığla ormanlarına dikkat çekmek için sanatın gücünü etkili bir
araç haline getirdi. Genç sanatçılar, Türkiye’de neredeyse hiç bilinmeyen doğa için sanat kavramıyla
tanıştı ve İngiliz sanatçılarla gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ortaya 400’den fazla eser çıktı.
Eserler Türkiye’deki sergilerin dışında Londra’nın ünlü Mall Galerileri’nde 53. kez düzenlenen
geleneksel Doğal Bakış (The Natural Eye) sergisinde binlerce Avrupalı sanatsever tarafından ziyaret
edildi. Proje sayesinde genç ve yetenekli Türk sanatçılar, önemli bir sanat ağı içinde yer aldılar. Sığla
ormanlarının hikayesi ise Köyceğiz’den çıktı Avrupa’da iz bıraktı.
The Artists for Nature project used the power of art to attract attention to the endangered endemic
sweetgum forest, which has carried on its unique 60-million-year existence in Köyceğiz. Wildlife
art (art for nature), which is almost unknown in Turkey, was introduced to young artists and over
400 pieces of work were produced as a result of the activities performed in collaboration with British
artists. Besides exhibitions in Turkey, the artworks were displayed in the 53rd Natural Eye exhibit at
the renowned Mall Galleries in London and visited by thousands of European art-lovers. Thanks to
the project, young and talented Turkish artists took part in an important network of arts. The story of
sweetgum forests travelled all the way from Köyceğiz to Europe.

Faydalanıcı / Grant Beneficiary
Doğa Koruma Merkezi - Türkiye / Nature Conservation Centre - Turkey
Ortaklar / Partners
Society of Wildlife Artists - Birleşik Krallık / Society of Wildlife Artists - United Kingdom

ÇAĞRI ÖNER HAKKINDA
ABOUT ÇAĞRI ÖNER
Çağrı Öner fotoğraf yolculuğuna 16 yaşındayken başladı. Bir yıl sonra o sırada
yaşadığı şehir olan Mersin’de ‘Yılın Fotoğrafçısı’ seçildi. Fotoğraf çalışmalarına İçel
Fotoğraf Amatörleri Derneği, ODTÜ Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu, ve Ankara
Fotoğraf Sanatçıları Derneğinde devam etti. Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulunda
fotoğraf öğretmenliği yaptı. İki kişisel sergi açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerin fotoğraflarından oluşan sergileri
ise Türkiye’nin bir çok şehrinde ve Brüksel’de izleyicilerle buluştu. Halen grafik
tasarım faaliyetlerini de sürdürdüğü Ankara’daki stüdyosunda çalışmalarına devam
etmektedir. Bu sergideki çalışmaları Türkiye ve Avrupa’dan 22 şehir ve proje ile 6
yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Çağrı Öner began his passion for photography at the age of 16. Only one year later he
was awarded as the Photographer of the Year in Mersin, the city of his childhood. He
continued his photography work at İçel Amateur Photographers’ Association (İFAD),
METU Amateur Photography Club (AFT) and Ankara Photography Artists Association
(AFSAD). He worked as a photography teacher at Bilkent University Preparotory School.
He has two one-man shows of his work and contributed to several other composite
exhibitions. Apart from his personal work, his photographs have been exhibited almost
all around Turkey and at EU Headquarters in Brussels through the EU funded projects.He
continues his photography work at his studio based in Ankara, where he also carries out
graphic design work. His work in this exhibition covers 22 projects and cities from Turkey
and EU throughout a timespan of 6 years.

www.ab.gov.tr
www.siviltoplumdiyalogu.org
www.civilsocietydialogue.org



ABBakanligi



ABBakanligi



ABBakanligi



ABdiyalogu



DiyalogProjesi



siviltoplumdiyalogu

