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Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between 
Cultures

The Anna Lindh Foundation (ALF) is an organisation shared by the 43 
countries of the Union for the Mediterranean. The purpose ALF is to bring 
people together from across the Mediterranean to improve mutual respect 
between cultures and to support civil society working for a common future 
of the Region. 

Since its launch in 2005, the ALF has launched and supported action across 
fields impacting on mutual perceptions among people of different cultures 
and beliefs, as well as developing a region-wide Network of over 3000 civil 
society organisations.

Through its action and reflection, the ALF aims to contribute to the 
development of an Intercultural Strategy for the Euro-Mediterranean 
Region, providing recommendations to decision-makers and institutions 
and advocating for shared values.

The main scope of the ALF is overcoming the misunderstandings and 
stereotypes which affect relations between and within the societies of the 
Region, a task which became of utmost importance in the last decade.

As a contribution to the creation of a space of prosperity, coexistence and 
peace, the ALF works to restore trust in dialogue and bridge the gaps in 
mutual perceptions, as well as promoting diversity and coexistence.

ALF’s programme is focused on activities in fields which are essential for 
human and social dialogue: Education and Youth; Culture and Arts; Peace 
and Co-existence; Values, Religion and Spirituality; Cities and Migration; 
Media.



Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her 
iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak 
projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur.  Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 
43 üyesi tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum 
desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla 
insanları bir araya getirmektedir.

Vakıf kurulduğu 2005 yılından bu tarafa, farklı kültür ve inançlardan insanlar 
arasında karşılıklı algılamalar üzerine etkileyen faaliyetleri desteklemekte, 
hem de bölge çapında 3000 üzerinde sivil toplum kuruluşu çatısı altında 
toplamaktadır.

Vakıf amacı çeşitli faaliyet ve eylem yoluyla Avrupa-Akdeniz Bölgesi için 
Kültürlerarası Strateji gelişimine katkıda bulunmak, karar vericiler ve 
kurumları ile ortak değerleri savunan öneriler sunmayı amaçlanmıştır.

Vakıf bölgedeki toplumlar arasında son yıllardaki yanlış anlamaları ve 
ilişkilerini etkileyen önemli konular üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Vakıf Akdeniz’de bir refah alanı yaratılmasını ve birlikte barış içinde yaşamayı 
desteklemektedir.  Vakıf çeşitlilik ve bir arada yaşama için diyalog ve köprü 
oluşturmaya çalışmakta; birlikte yaşamayı ve çeşitliliği desteklemektedir.

Vakfın programı toplum yararına ve sosyal diyalog temalı faaliyetler üzerine 
yoğunlaşmıştır. Konular;  Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Sanat, Barış ve İşbirliği 
varlığı; Değerler, Din ve Maneviyat, Şehirler ve Göç, Medya.
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Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialog between Cultures 
has been established aiming to make the people and communities of both 
Mediterranean coasts, South and East Shores, bring together and work on 
cooperative projects, with the support of European Union. The foundation 
has been given the name of memorable Sweden Ministry of Foreign Affairs, 
Anna Lindh. 

Anna Lindh Foundation is a foundation that encourages the projects and 
activities promoting cultural exchange in order to improve the dialog 
among diverse societies.

As Association of Civil Society and Development Institute, we have been 
in close relationship with Anna Lindh Foundation since its establishment 
phase, then, by being a member, we have been started to participate in the 
projects and activities of the foundation. 

The Association have participated in “Strategic Plan for the Absorption and 
Utilization of High-Skilled Labor” Project which has been supported by the 
foundation, together with Research Center from Cyprus,  Center for Strategic 
Studies from Jordan and Intercultural Association Grammelot from Italy.  The 
completed project has been selected The Best Project from Turkey in Anna 
Lindh 2009 Barcelona Forum and then, has been presented there. 

Another activity of the association was to be involved in the Mobility of the 
Young People Project supported again by Anna Lindh Foundation. The other 
participants of the Project were Youth Initiative Forum of Jordan,  Al-Hayat 
Center for Civil Society Development of Jordan, Turkey Europe Foundation 
of Turkey, Development No Borders of Egypt, Aha moments of Bulgaria, Aha 
moments of Spain, Aha moments of Germany and Aha moments of the UK.

Another project supported by European Union is “Creation of NGO Open to 
International Cooperation” Project. Within the scope of the project, firstly an 
evaluation report about the Anna Lindh Turkey Network has been prepared 
by using a questionnaire, and then, a catalog of the Turkey Network 
Members has been compiled. The catalog has been published aiming the 
members of Turkey Network to be in communication easier and to be open 
to international cooperative projects.

We wish the catalog would be beneficial for both Anna Lindh Foundation 
and Turkey Network. 
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Avrupa Birliği desteği ile Kültürlerarası diyalog için Anna Lindh Vakfı, 
Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine 
yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Vakfa 
İsveç’in unutulmaz Dışişleri Bakanı Anna Lindh ismi verilmiştir. 

Anna Lindh Vakfı, farklı toplumlar arasındaki diyaloğu geliştirmek için, 
kültürel alışverişi artırmaya yönelik proje ve çalışmaları teşvik eden bir 
vakıftır.

Dernek olarak Anna Lindh Vakfı kuruluş aşamasından itibaren vakıfla yakın 
ilişki içinde olduk ve vakfa üye olarak, vakfın programlarına ve projelerine 
katılmaya başladık.

Vakfın desteklediği “Nitelikli İşgücünden Faydalanma ve Geri Kazanım 
Stratejileri” projesini Kıbrıs’tan Intercollege Araştırma Merkezi, Ürdün’den 
Strateji Araştırmalar Merkezi, ve İtalya’dan Intercultural Association 
Grammelot ile gerçekleştirdik. Bu proje daha sonra Anna Lindh 2009 
Barcelona formunda Türkiye’den en projelerden seçilerek forumda sunuşu 
yapıldı.

Dernek Anna Lindh Vakfı tarafından desteklenen Gençlik Hareketliliği 
projesine katılmıştır. Projede Ürdün Genç İnisiyatifi Formu ve , Al-Hayat 
Merkezi,  Türkiye Avrupa Vakfı, Mısırdan Development No Borders, 
Bulgaristan, Almanya, İngiltere ve İspanya’dan Aha moments yer almıştır.

Avrupa Birliği tarafından desteklen “Uluslararası İşbirliğine Açık STK Yaratma 
Projesi” ile Anna Lindh Türkiye ağına ait bir değerlendirme anketi yapılarak, 
bu rehber hazırlanmıştır. Bu rehber, Anna Lindh Türkiye ağı üyelerinin daha 
kolay iletişim halinde olmaları ve yurt dışı işbirliklerine açık olmaları için 
hazırlanmıştır. 

Rehberin ALF ve Türkiye ağına faydalı olması dileğimizle,

Dr. M. Necdet TİMUR
Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği Başkan Yrd.
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Turkey

5533
5533 IMC 5 Blok Unkapanı, İstanbul 
Tel: +90(212)248 1087, +90(212) 248 0777 
nancy@nancyatakan.com , vaslan06@mynet.com 
http://www.imc5533.blogspot.com/
Nancy Atakan, Volkan Aslan

Fields of Activity
Arts

Objectives
To host international projects 
and interactive events involving 
artist talks, workshops and 
round table discussions, to share 
the work with the neighbors 
and to give art management, 
art history, public relations, 
and visual art students an 
opportunity to work with 
professionals on all levels of 
project planning and execution

Actions
Research, discussion and 
exhibition of contemporary 
art, talks, workshops, public 
roundtable discussions and 
readings 

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Sanatçı konuşmaları, atölye 
çalışmaları, yuvarlak masa 
tartışmaları ve okumalar 
türünde uluslar arası ve interaktif 
projelere ev sahipliği yapmak, 
çalışmaları etraf ile paylaşmak, 
sanat yönetimi sanat tarihi, 
kamu ilişkileri ve görsel sanatlar 
öğrencilerine proje planlama ve 
yürütmenin tüm aşamalarındaki 
profesyoneller ile birlikte çalışma 
fırsatı sunmak

Gerçekleştirilen eylemler
Modern sanatın araştırılması, 
tartışılması ve sergilenmesi,  
Sanatçı konuşmaları, yuvarlak 
masa tartışmaları ve okumalar 
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Turkey

AFS INTERCULTURAL PROGRAMS – TÜRK KÜLTÜR VAKFI
Valikonağı Cad. Konak Apt. 67/4 Nişantaşı İstanbul
Tel: +90( 212) 246 2328, +90(212)246 4591 Fax: +90(212)232 4539 
turkey@afs.org, info-turkey@afs.org
http://www.tkvafs.org
Sinan Çilesiz, Mete Fanusçu 

Fields of Activity
International/cultural ilişkiler, 
youth and education 

Objectives
To provide intercultural learning 
opportunities, helping people 
to develop the knowledge, skills 
and understanding needed to 
create a more just and peaceful 
world through an extended stay 
in a foreign country and culture  

Actions
Organization of short-term and 
long-term home-stay school 
based exchange programs for 
high school students, short-term 
volunteer exchange programs, 
seminars and community 
service programs, teacher 
exchange programs, summer 
programs

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Hoşgörülü, duyarlı, yapıcı ve 
paylaşımcı, insan haklarına 
saygılı bireylerin yetişmesine 
yardımcı olmak amacı ile farklı 
kültürler içinde yaşayarak, 
deneyim kazanma olanağı 
sağlayan değişim programları 
geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Okullar ile birlikte 
gerçekleştirilen, kısa ve uzun 
dönemli aileler ile birlikte 
yaşama temeline dayalı lise 
öğrencileri değişim programları, 
kısa dönemli gönüllü değişim 
programları, seminerler ve 
toplumsal hizmet programları 
öğretmen değişim programları, 
yaz programları 
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AKBANK ART/AKBANK SANAT
İstiklal Cad. No:8 34435 Beyoğlu-İstanbul
Tel: +90(212)252 3500, +90(212)252 3501 Faks: +90(212)245 1228    
akbanksanat@akbank.com 
http://www.akbanksanat.com/
Derya Bigalı, Ayşegül Coşkun

Fields of Activity
Arts, cultural activities

Objectives
To host artistic activities from 
exhibitions to modern dance, 
from film displays to theatres, 
from classical music recitals to 
jazz concerts and from panels to 
master classes with the mission 
“a place where change never 
ends” 
 
Actions
Organization of İstanbul 
Film Festival, exhibitions, 
conferences, concerts, colloquys, 
film displays, theatres, panels 
and training

Faaliyet Alanları
Sanat, kültürel faaliyetler

Misyonu
“Değişimin hiç bitmediği 
yer” olma Misyonuyla 
sergilerden, modern dansa, 
film gösterimlerinden tiyatroya, 
klasik müzik konserlerinden jaz 
konserlerine ve panellerden 
uzmanlık sınıflarına çok çeşitli 
sanatsal faaliyetlere ev sahipliği 
yapmak 

Gerçekleştirilen eylemler
İstanbul Film Festivali 
organizasyonu, sergiler, 
konferanslar, konserler, 
söyleşiler, film gösterimleri, 
paneller ve eğitimler
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ALEV PRIMARY SCHOOL: FOUNDATION OF THE GRADUATES OF 
AUSTRIAN HIGH SCHOOL/ALEV OKULLARI: AVUSTURYA LİSELİLER 
VAKFI
Ayvalı Çiftliği Mevkii, Kadirova Cad. 56 Ömerli Mahallesi Çekmeköy 
- İSTANBUL            
Tel:  +90(216)435 8350, +90(216)435 8351 Faks: +90(216)435 8354
ilkogretim@alev.k12.tr, nkacan@alev.k12.tr
http://www.alev.k12.tr/
Lale Kara, Nesrin Kaçan

Fields of Activity
Youth and Education

Objectives
To engage all students in 
developing their intellectual 
and human qualities so that 
they will become confident, 
ethical leaders and responsible 
citizens of Turkey and of the 
world community,  to be a 
reputable school nationally 
and internationally offering an 
educational program of the 
highest academic and ethical 
standards

Actions
Summer school in Austria, 
exchange programme 
with Austrian or German 
students, AFS and Rotary Club, 
International Orienteering 
Competition, Comenius Project

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim 

Misyonu
Tüm öğrencilerin özgüvenli, 
etik liderler ile Türkiye ve dünya 
topluluklarının sorumlu birer 
vatandaşı haline gelmesini 
sağlamak amacıyla entelektüel 
ve insani niteliklerinin 
geliştirilmesi faaliyetlerinde 
bulunmak, en yüksek akademik 
ve etik standartlara uygun 
eğitim sunarak ulusal ve uluslar 
arası düzeyde tanınmış bir okul 
olmak

Gerçekleştirilen eylemler
Avusturya’da yaz okulu, 
Avusturyalı ve Alman öğrenciler 
ile değişim programları, AFS ve 
Rotary klüpleri, Uluslar Arası Yol 
Bulma Yarışı, Comenius Projesine 
katılım
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ANKARA CINEMA ASSOCIATION/ANKARA SİNEMA DERNEĞİ
Adres Abay Kunanbay Cad. 20 / 11 Kavaklıdere Ankara
Tel: +90(312)466 3484, +90(312)466 4728 Fax: +90(312)466 4331
info@festivalonwheels.org, info@gezicifilm.com
http://www.festivalonwheels.org
Dr. Ahmet Boyacıoğlu, Başak Emre, Pınar Evrenesoğlu

Fields of Activity
Arts

Objectives
To perform the Festival on 
Wheels, to arrange activities 
in order to develop, support, 
organize and promote the art 
of cinema and the art of cinema 
related activities, to work for 
increasing the knowledge, 
experience and understanding 
of the Turkish public opinion 
on modern art of cinema 
activities and works, to provide 
introduction of Turkish movie 
makers and their movies abroad, 
to work to provide support 
from private organizations for 
such activities so that the art of 
cinema activities will be realized 

Actions
Festival on Wheels, Film Weeks, 
The Ten Best Turkish Films 
selection, film production, 
publications, exhibitions, 
conferences

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Tekerlekler üstünde festivali 
gerçekleştirmek, sinema 
sanatının ve sinema sanatı ile 
ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi, 
desteklenmesi, organizasyonu 
ve tanıtılması için aktiviteler 
düzenlemek, Türk kamu oyunun 
modern sanat olarak sinema 
faaliyetleri ve işleri hakkındaki 
bilgi, deneyim ve içselleştirmesi 
amacıyla çalışmalar yapmak, 
Türk film yapımcıları ve 
filmlerinin yurtdışında 
tanıtımını yapmak, sinema 
sanatı faaliyetleri için özel 
kuruluşlardan destek sağlamaya 
yönelik çalışmaları yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
Tekerlekler üstünde film festivali 
haftası, en iyi on türk filminin 
seçilmesi, yayınlar, sergiler, 
konferanslar
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ANKARA ROMANS SOCIAL AND CULTURAL AID 
ASSOCIATION(ROMANKARA)/ANKARA ROMANLAR SOSYAL VE 
KÜLTÜREL YARDIMLAŞMA GENÇLİK DERNEĞİ (ROMANKARA)
Bayındır sok. 45/9 Kızılay 06640 Ankara
Tel: +90(312)418 9127
cicek.sahin@gmail.com
Selçuk Karadeniz, Çiçek Şahin

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, human rights, 
international/cultural relations, 
research, youth and education
 
Objectives
To advocate the rights of Roman 
people against poverty, social 
exclusion and discrimination, 
to establish solidarity between 
Roman young people in social, 
cultural and economic fields, to 
support their participation in 
social life and to create networks 
among Roma young people for 
them to advocate their rights

Actions
Organization of national and 
international Roman youth 
meetings, film screening 
and other cultural activities, 
workshops and advocacy 
trainings and reference 
organization for the scholarships 
for Roman students

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, insan hakları, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Gerçekleştirilen eylemler
Roman halkının haklarını fakirlik, 
sosyal dışlanma ve ayrımcılığa 
karşı korumak, Genç Romanlar 
arasında sosyal, ekonomik ve 
kültürel alanlarda dayanışma 
oluşturmak, sosyal yaşama 
katılmalarını desteklemek 
ve Roman gençleri arasında 
haklarını savunmaları için ağlar 
oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
Ulusal ve uluslar arası nitelikte 
Roman gençlik toplantıları, 
film çekimleri ve diğer 
kültürel aktiviteler, çalıştaylar 
ve taraftarlık eğitimleri, 
Roman öğrenciler için burs 
toplama amaçlı toplantı ve 
organizasyonlar
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ARI MOVEMENT/ARI HAREKETİ
Büyükdere Cad. Yonca Apt. C Blok 151 Kat: 6 Daire: 43 Zincirlikuyu 
İstanbul
Tel: +90( 212) 246 2328 - (212) 246 4591
Fax: + 90(212) 232 4539 
arihareketi@ari.org.tr, gizem@ari.org.tr
http://www.ari.org.tr
Ural Aküzüm, Elif Aydıntuğ Arı

Fields of Activity
Democracy and community 
development, human rights, 
research, youth and education 

Objectives
To establish a new 
understanding of volunteerism 
for Turkish youth and encourage 
them to adopt the values of 
participatory democracy, to 
develop an informed civic 
voice through education and 
seminars, 
to assist in the formation of 
institutes as a vehicle for the 
creation and dissemination of 
information, and to encourage 
structural and intellectual 
change in the social and political 
arenas

Actions
Research, conferences, trainings, 
publications, forums, exchange 
programs

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, insan hakları, 
araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Türk gençliğinin gönüllülük 
kavramına bakışına yeni bir 
anlayış oluşturmak ve onları 
katılımdı demokrasinin 
değerlerini benimsemeye teşvik 
etmek, eğitimler ve seminerler 
aracılığıyla bilgili bir sivil ses 
geliştirmek, bilginin yaratılması 
ve yayılması için bir araç olarak 
kurumların oluşmasına yardımcı 
olmak ve sosyal ve politika 
alanında yapısal ve entelektüel 
değişimleri teşvik etmek

Gerçekleştirilen eylemler
Araştırma, konferanslar, 
eğitimler, yayınlar, forumlar, 
değişim programları
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ASK EURASIA ART COLLECTIVE/ASK AVRASYA SANAT TOPLULUĞU
Leylek Sok. Cansu Apt. 9/1 Kadikoy İstanbul
Tel: +902523855621
nadi.guler@yahoo.com, cemilnadi@gmail.com
http://www.eurasiart.org
Nadi Güler, Zühre Sözeri

Fields of Activity
Arts

Objectives
To be a common meeting 
point of intercultural and 
interdisciplinary character 
and is established on the land 
where Europe meets Asia, 
to create intercultural and 
interdisciplinary platforms 
through the organization of 
cultural studies, educational 
artistic practice, festivals and 
contemporary arts events

Action
Bodrum Film Festival, İstanbul 
Documentarist 2008, trainings, 
artistic performances

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Avrupa’nın Asya ile birleştiği 
bir yerde kurulduğu için, 
disiplinlerarası ve kültürler arası 
bir ortak buluşma noktası olmak, 
kültürlerarası ve disiplinlerarası 
platformlar yaratmak amacıyla 
kültürel araştırmalar, sanat 
alanında eğitim çalışmaları, 
festivaller ve çağdaş sanat 
etkinlikleri düzenlemek 

Gerçekleştirilen eylemler
Bodrum Film Festivali, İstanbul 
Belgesel Günleri 2008, eğitimler, 
sanat gösterileri
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ASSOS FOUNDATION/ASSOS VAKFI
Behramkale, Ayvacık, Çanakkale 17100
Tel: + 90 286 214 34 17 
akdamar@assosvakfi.org, yeliz_saydan@hotmail.com  
http://www.assosvakfi.org/
Ali Akdamar, Yeliz Saydan

Fields of Activity
Arts, environmental/sustainable 
development, international/ 
cultural relations, media

Objectives
To introduce the historical 
and cultural assets of Turkey, 
especially, Behramkale, to 
support cultural and artistic 
activities, to preserve the natural 
environment and ecological 
balance of Behramkale, to 
contribute to economic 
development of the region

Actions
Çanakkale Ceramics City Project, 
Çanakkale Ceramics Museum 
Project, conferences, training, 
exhibitions, competitions, 
publications, concerts and 
artistic performances

Faaliyet Alanları
Sanat, çevresel/sürdürülebilir 
kalkınma, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya

Misyonu
Türkiye’nin özellikle 
Behramkale’nin tarihi ve kültürel 
varlıklarını tanıtmak, kültürel ve 
sanatsal faaliyetleri desteklemek, 
Behramkale’nin doğal 
çevresi ve ekolojik dengesini 
korumak, bölgenin ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Çanakkale Seramik Şehri 
Projesi, Seramik Müzesi Projesi, 
konferanslar, eğitimler, sergiler, 
yarışmalar, yayınlar, konserler ve 
sanatsal performanslar yapmak,
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ASSOCIATION FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 
INTERDISCIPLINARY ART /KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM DERNEĞİ
Soğancı sok. 1/6 Barış apt. Cihangir İstanbul
Tel: + 90 212 243 64 83 - +90 212 243 64 85 Fax: +90 212 243 64 84
Vecdisayar@yahoo.com
http://www.kids.org.tr, kurulum aşamasında
Vecdi Sayar, Özlem Petek

Fields of Activity
Arts

Objectives
To contribute to the 
intercultural dialogue via 
cultural activities, to develop 
understanding and encourage 
cooperation between different 
cultures(including Mediteranean 
and Black Sea cultures)and to 
promote peaceful coexistance 
via artistic activities, to develop 
better understanding between 
different fields of art and to 
enhance interdisciplinary work

Actions
Cultural-artistic events (art 
festivals) and consciousness 
raising activities in the media, 
Pera Fest, Encounter of 
European & Anatolian Cultures, 
Festival of Islands, Days of 
European Culture, Golden 
Routes

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Kültürel faaliyetler aracılığıyla 
kültürler arası diyalogun 
gelişmesine katkıda bulunmak, 
farklı kültürler(Akdeniz 
ve Karadeniz kültürlerini 
kapsayarak) arasındaki 
işbirliklerini teşvik etmek, 
sanatsal faaliyetler aracılığıyla 
barış içinde birlikte yaşamayı 
teşvik etmek, sanatın farklı 
alanları arasında daha iyi bir 
anlayış geliştirmek ve disiplinler 
arası çalışmayı geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Kültürel-sanatsal 
etkinlikler(sanat festivalleri) 
ve medyada bilinç artırma 
aktiviteleri, Pera Festivali, 
Avrupa ve Anadolu Kültürleri 
Karşılaşması, Adalar Festivali, 
Avrupa Kültür Günleri, Altın 
Rotalar
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ASSOCIATION FOR SOCIAL CHANGE/SOSYAL DEĞİŞİM DERNEĞİ
İstiklal Caddesi, Bekar Sokak, 16/3, 34435 Beyoğlu, İstanbul 
Tel: +90(212)292 3439, Fax: +90(212)292 3439
bilgi@sosyaldegisim.org, lewoxx@gmail.com 
http://www.sosyaldegisim.org/
T. Cengiz Alğan, F. Levent Şensever 

Fields of Activity
Democracy and community 
development,  heritage, human 
rights, international/cultural 
relations, media, research 

Objectives
To create a civil society that is 
democratic, respectful of human 
rights, mindful of cultural and 
ideological differences as a 
source of richness 

Actions
Advocacy work, launch 
campaigns, conduct research, 
training, lobbying, organization 
of international festivals, 
network against hate crimes and 
racial discrimination, regional 
and local media awareness 
action, media  monitoring

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, kültürel miras, insan 
hakları, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya, araştırma

Misyonu
Demokratik, insan haklarına 
saygılı, kültürel ve ideolojik 
farklılıkları bir zenginlik kaynağı 
olarak düşünceli bir şekilde 
değerlendiren bir sivil toplum 
oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
İnsan hakları konusunda 
savunma kampanyaları yürütme 
çalışmaları, araştırmalar yapmak, 
eğitim, lobi çalışmaları, uluslar 
arası festivallerin organizasyonu, 
nefret suçları ve ırksal 
ayrımcılığa karşı networkler, 
bölgesel ve yerel medya 
farkındalık eylemleri, medya 
izleme faaliyetleri
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ASSOCIATION FOR SOLIDARITY WITH ASYLUM SEEKERS AND 
MIGRANTS/SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Cinnah Street 27/7 Cankaya, Ankara
Tel: +90 312 427 55 83 Fax: +90 312 427 55 83
sgdd@sgdd.org.tr 
http://www.sgdd.org.tr
Fulya Kip Barnard, İbrahim Vurgun Kavlak

Fields of Activity
Human rights

Objectives 
To create solutions for the 
problems of the refugees, 
asylum seekers and migrants,  
and to support them in meeting 
their various needs

Actions
Organization of national 
and international meetings, 
(such as conferences, courses, 
seminars and symposiums 
etc.), exhibitions, press and 
other media towards providing 
a public support, provides 
counseling for refugees and 
asylum seekers in order to 
establish connections between 
these groups with the sources 
and solutions for their needs

Faaliyet Alanları
İnsan hakları

Misyonu
Mültecilerin, göçmenlerin 
ve geçici sığınma hakkı 
arayan insanların sorunlarıyla 
ilgilenmek ve bu sorunlara 
çözümler getirmeye çalışarak, 
insanlara yardım etmek

Gerçekleştirilen eylemler
Ulusal ve uluslararası düzeyde 
(konferans, kurs, seminer, 
sempozyum vb. gibi) toplantılar 
ve sergilerin organizasyonu, 
basın ve diğer araçları kullanarak 
kamuoyu desteği sağlanması, 
mülteci, göçmen ve geçici 
sığınma hakkı arayanlara, 
sorunlarının çözümünü 
barındıran kaynaklar ve çözüm 
yolları konusunda danışmanlık 
hizmeti verilmesi
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ASSOCIATION OF CIVIL SOCIETY AND DEVELOPMENT INSTITUTE/
SİVİL TOPLUM VE KALKINMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
Organize Sanayi Bölgesi, 7. Cadde no: 15 Çekiçler Eskişehir
Tel: + 90(222)236 1244 Fax: + 90(222)236 1244 
info@stked.org, nsaglam@anadolu.edu.tr
http://www.stked.org
Dr. Necdet Sağlam, Dr. Necdet Timur 

Fields of Activity
Environment/sustainable 
development, international/ 
cultural relations, research, 
youth and education 

Objectives
To develop civil society, social, 
cultural and economic values, 
to increase and develop social 
and regional progress and 
encourage, and to increase 
the communication and 
complement with European 
Union

Actions
Projects for development of civil 
society and local development, 
Projects for EU and related 
topics, publications, training

Faaliyet Alanları
Çevre/sürdürülebilir kalkınma, 
uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Gerçekleştirilen eylemler
Sivil toplumu, sosyal, kültürel ve 
ekonomik değerleri geliştirmek, 
sosyal ve bölgesel kalkınmayı 
geliştirmek ve artırmak ve 
Avrupa Birliği ile iletişim ve 
uyumu artırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sivil toplum ve yerel 
kalkınmanın geliştirilmesine 
yönelik projeler, Avrupa Birliği 
ve benzer konularda projeler, 
yayınlar, eğitimler



28 Türkiye Ağı | Turkish Network

Turkey

ASSOCIATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SOCIETAL 
ISSUES (TOKAGEDER)/TOPLUMSAL KONULARI ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME DERNEĞİ
Körfez Mah. D-100 Karayolu Haldız İş Merkezi Kocaeli
Tel: +90(262)323 1243 Fax: +90(262)322 6825
info@tokageder.org, filiz.dogan@crmconsulting.net
http://www.tokageder.org
Kamile Canbay, Filiz Doğan

Fields of Activity
Gender, international/cultural 
relations, research, youth and 
education 

Objectives
To do research and development 
projects on the social issues 
in the society as a whole 
specifically disadvantaged 
groups (disabled, women, old 
people), and young people, to 
follow the developments related 
to NGOs activities

Actions
Youth festivals, organization 
of training courses, seminars, 
conferences, and panels, 
Informative Youth Project, 28 
June Liberty Festival of İzmit, 
Research Project of Young 
Women’s Problems in Kocaeli

Faaliyet Alanları
Cinsiyet, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, araştırma, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Toplumu bir bütün olarak ele 
alarak, özellikle dezavantajlı 
gruplar(engelliler, kadınlar ve 
yaşlılar) ile gençlere yönelik 
araştırmalar ve geliştirme 
projeleri yapmak, Sivil toplum 
kuruluşları ile ilgili gelişmeleri 
izlemek

Gerçekleştirilen eylemler
Gençlik festivalleri, kurs, 
seminer, konferans veya panel 
gibi etkinliklerin organizasyonu, 
Aydınlatıcı Gençlik Projesi, 28 
Haziran İzmit Özgürlük Festivali, 
Kocaeli’nde yaşayan genç 
kadınların problemleri konulu 
araştırma
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AUSTRIAN HIGH SCHOOL FOUNDATION/AVUSTURYA LİSESİ VAKFI
Yeni Çarşı Cad. No:32 K.4 Beyoğlu İstanbul
Tel: +90(212)292 3970 Fax: +90(216)292 39 75
info@alv.org.tr, iremparla@hotmail.com
http://www.alv.org.tr
Baransel Örnek, İrem Parla Usuk, Nurettin Çelik 

Fields of Activity
Youth and education

Objectives
To create an educational 
environment that stimulates 
self-expression and creativity, to 
raise young individuals who take 
Ataturk’s principles and reforms 
as a guide, who are aware of 
their own culture and traditions, 
respectful of human rights, 
responsible of their duties

Actions
Participation in many social 
and scientific projects such as 
Comenius, ALF, SEMEP, Volvo, 
Mondiologo, Learning Circle, 
sponsoring clubs such as Art, 
Music, Sports, Social Affairs, 
Social Service, Science, Flamme 
(magazine), Drama, Spanish, 
Horseriding, Orienteering, 
Skiing, Hiking, School Band

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Kendini ifade etmeyi ve 
yaratıcılığı güçlendiren bir 
eğitim ortamı oluşturmak, 
Atatürk ilkelerini ve reformlarını 
bir rehber olarak benimseyen, 
kendi kültür ve geleneklerinin 
farkında olan, insan haklarına 
saygılı ve görevlerini sorumluluk 
duygusu ile yerine getiren genç 
bireyler yetiştirmek, 

Gerçekleştirilen eylemler
Comenius, ALF, SEMEP, Volvo, 
Mondiologo, Öğrenme Çemberi 
gibi pek çok sosyal ve bilimsel 
projeye katılım sağlamak, Sanat, 
müzik, spor, sosyal işler, sosyal 
hizmetler, bilim, Flamme(dergi), 
drama, İspanyolca, at biniciliği, 
yön bulma, kayak, gezi, okul 
bandosu gibi öğrenci klüplerine 
sağlanan destekler
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AVRASYA COMMUNITY ASSOCIATION/AVRASYA TOPLULUĞU 
DERNEĞİ
Abbasağa mah. Rebab sok. No:8, Istanbul
Tel: +902122363795 Fax: 
info@avrasyacommunity.org, info@ac.org.tr
http://www.ac.org.tr
Naim Özgür

Fields of Activity
International/cultural relations, 
youth and education

Objectives
To enhance international 
understanding and friendship 
through educational, cultural 
and humanitarian activities 
involving the exchange of ideas 
and experiences directly among 
people of different countries 
and diverse cultures

Actions
Youth Exchange programs, 
active citizenship, peace and 
solidarity projects

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Farklı ülkeler ve farklı kültürlere 
ait insanlar arasındaki fikir ve 
deneyimlerin direkt olarak 
alışverişini kapsayan eğitim, 
kültür ve insana yönelik 
aktiviteler yardımıyla uluslararası 
anlayışı ve arkadaşlık fikrini 
yaymak 

Gerçekleştirilen eylemler
Gençlik değişim programları, 
aktif vatandaşlık, barış ve 
dayanışma projeleri
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EUROPEAN CULTURE ASSOCIATION/AVRUPA KÜLTÜR DERNEĞİ 
Fenerli Ahmet Sok. Fener Apt. No.12/1Feneryolu İstanbul
Tel: +90 216 3383780 Fax: +90 216 3383706
mahir.namur@europist.net, 
http://www.europist.net/
M. Mahir Namur, Aytül Bilen

Fields of Activity
Art, international/cultural 
relations

Objectives
To improve the cultural 
communication and 
cooperation in order to raise 
cultural awareness, networking 
of the cultural actors, to 
exchange of information and 
knowledge and advocacy

Actions
European Music Bands in 
Istanbul, Europist-Virtual 
European Cultural Center, 
Cultural Management 
Programme, Conference 
on Turkey-Europe Cultural 
Relations, 
Sinopale-International Sinop 
Bienale, IETM at Culture Forum 
Istanbul, From the Past to the 
Future European Capitals of 
Culture, BM Suma Contemporary 
Art Center, Continental Breakfast 
Istanbul Meeting, LabIstanbul, 
2010 Europist Virtual Network, 
Artcitizen shop, A soul for 
Europe, Forum İstanbul

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Kültürel farkındalığı artırmak 
amacıyla kültürel iletişim ve 
işbirliğini geliştirmek, kültürel 
aktörler arasında bir network 
oluşturmak, bilgi, enformasyon 
ve mücadele değişimi yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
Avrupa Müzik Toplulukları 
İstanbul’da, Europist-Görsel 
Avrupa Kültür Merkezi, Kültürel 
Yönetim Programı, Türkiye-
Avrupa kültürel ilişkileri 
konusunda konferanslar, 
Sinopale-Uluslararası Sinop 
Bienali, Kültür Forum İstanbul’da 
IETM, Geçmişten Geleceğe 
Kültürün Avrupa Başkentleri, BM 
Suma Modern Sanat Merkezi, 
Kontinental Kahvaltı’da İstanbul 
Buluşması, LabİStanbul, 2010 
Europist Sanal Networkü, Sanat 
Vatandaşlığı Mağazası, Avrupa 
için Bir Ruh, Forum İstanbul
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BABİL, SOCIETY CULTURE AND ARTS ASSOCIATION/BABİL, TOPLUM, 
KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
Prof. Dr. Orhan Ersek Sok. 38/3 Tesvikiye 34367 Istanbul
Tel: +90 212 231 39 31 - +90 212 231 39 32 Fax: +90 212 232 61 47
info@vtr.com.tr http://www.babilplatformu.com/
Enis Rıza, Selda Salman 

Fields of Activity
Arts

Objectives
To create visual forms for 
different social groups and 
societies to understand and 
express themselves and each 
other in local and international 
levels for strengthening 
concepts such as justice, 
equality, tolerance, peace and 
democracy and internalize these 
concepts, to encourage critical 
and analytical thinking which 
when combined with historical 
knowledge would form a 
foundation for the present 
and future establishment of 
intellectual pursuits

Actions
Documentary films screenings 
on social, historical and 
environmental issues, 
organization of artistic and 
cultural events  that support 
social tolerance and mutual 
understanding, organization of 
multicultural events, building 
city archives 

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Çeşitli farklı özellikler taşıyan 
gruplar ve toplumların adalet, 
eşitlik, hoşgörü, barış ve 
demokrasi kavramlarına bakış 
açılarını  güçlendirerek yerel ve 
uluslar arası düzeyde kendilerini 
ve birbirlerini anlamaları, 
anlayışlarını başkalarına ifade 
edebilmeleri,  ve bu kavramları 
içselleştirebilmeleri için sanal 
biçimler oluşturmak, tarihi 
bilgi ile bir araya getirildiğinde 
entelektüel hedeflerin 
oluşturulması amacıyla şimdi 
ve gelecek için bir temel 
oluşturabilecek nitelikteki 
kritik ve analitik düşünceyi 
desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
Sosyal, tarihi ve çevresel 
konulara yönelik belgesel film 
çekimleri, sosyal hoşgörü ve 
karşılıklı anlayışı destekleyen 
sanat ve kültür etkinliklerinin 
organizasyonu, çok kültürlü 
etkinliklerin organizasyonu, 
şehir arşivinin oluşturulması
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CAPITAL CITY WOMEN’S PLATFORM/BAŞKENT KADIN PLATFORMU 
DERNEĞİ 
Gulseren sok. No:22/4 Maltepe, Ankara
Tel: +90(312)231 9921, +90(312)332 0316 Fax: +90(312)232 1250
fatmabostanunsal@yahoo.com, emel.brestrich@gmx.de
http://www.baskentkadin.org/
Nesrin Semiz, Fatma Bostan Ünsal, Emel Topçu

Fields of Activity
Gender

Objectives
To enhance women’s 
participation into social life 
through education, employment 
and political life.

Actions
Training, language courses, 
conferences, seminars, 
courses for the mother of the 
handicapped children, archieve 
studies, travel.

Faaliyet Alanları
Cinsiyet

Misyonu
Kadının toplum yaşamındaki 
katılımını, eğitim, çalışma 
hayatı ve politik hayata katkı ile 
geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim, dil eğitimleri, 
konferanslar, seminerler, 
engelli çocukların annelerine 
yönelik kurslar, arşiv oluşturma 
çalışmaları, seyahat ve turlar
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ASSOCIATED DOCUMENTARY FILM MAKERS/BELGESEL 
SİNEMACILAR BİRLİĞİ 
Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Gazeteci Erol Dernek Sok. No: 6 Kat: 4 
Beyoğlu- İSTANBUL
Tel: (+90) 212 245 89 58 – 0 212 245 90 96 Fax: (+90) 212 245 89 58
mektup@bsb.org.tr, 
http:// www.bsb.org.tr
Enis Rıza Sakızlı

Fields of Activity
Media, arts, international/
cultural Relations

Objectives
To defend the copyrights of its 
members, to develop the field of 
documentary films, to promote 
awareness of and demand for 
documentaries, to advocate the 
improvement of circumstances 
of production

Actions
Sectoral Infrastructure Support, 
Documentary Promotion, 
Regular meetings, publications, 
annual international 
documentary conference 

Faaliyet Alanları
Medya, sanat, uluslar arası/
kültürel ilişkiler

Misyonu
Üyelerinin telif haklarını 
savunmak, belgesel film 
alanını geliştirmeye çalışmak, 
dokümanter film farkındalığı 
yaratmak ve talebi geliştirmek, 
üretim koşullarının gelişmesi 
yönünde hak aramaya yönelik 
çalışmalar yürütmek

Gerçekleştirilen eylemler
Sektörel altyapının geliştirilmesi 
desteği, belgesellerin tanıtılması, 
düzenli toplantılar, yayınlar, 
yıllık Uluslar Arası Belgesel 
Konferansının düzenlenmesi
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BEYOĞLU MUNICIPALITY CIVIL PLATFORM/BEYOĞLU BELEDİYESİ 
SİVİL PLATFORMU
Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Beyoğlu-Istanbul
Tel:  +90(212)252 0971 +90(212)252 0972
belbeykom@yahoo.com
İlhan Turan 

Fields of Activity
Arts, community development, 
environment/sustainable 
development

Objectives
To develop consciousness for 
urbanary vision and citizentry, 
protection of rights of the 
city, to activate the principles 
of sustainable development, 
environmental sensitivity, 
social aid and cooperation, 
transperency, accountability and 
responsibility, participation and 
local administration

Actions
Trainings, vocational courses, 
festivals, exhibitions, 
international meetings with 
other municipalities, workshops 

Faaliyet Alanları
Sanat, toplumsal kalkınma, 
çevre/sürdürülebilir kalkınma

Misyonu
Kent yaşamında, kent 
vizyonunun ve hemşehrilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin 
hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye 
duyarlılık, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma, saydamlık, hesap 
sorma ve hesap verme, katılım, 
yönetişim ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirilmesi

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitimler, mesleki gelişim 
kursları, festivaller, sergiler, 
diğer belediyeler ile uluslar arası 
toplantılar, çalıştaylar
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BIMERAS CULTURAL FOUNDATION/BİMERAS KÜLTÜR VAKFI
Cumhuriyet Caddesi Elmadah Han N: 8 34367 Elmadag, İstanbul
Tel: + 90(212))241 7749  Fax: + 90(212)241 5009
gurur.ertem@bimeras.org, aydin.silier@bimeras.org
http://www.bimeras.org/
Aydın Silier, Gurur Ertem

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations

Objectives
To promote and enhance 
international collaborations 
in the field, to identify the 
problems in the cultural and 
artistic realm, to seek solutions 
to these, to support the 
international education and 
presentation of local artists and 
the creation of their work as co-
productions with partners from 
abroad

Actions
Organization of İstanbul 
International Dance and 
Performance Festival(İDANS) 
Stage performances, Turkish 
young choreographers’ platform,
artists meetings, concerts, 
workshops, conferences and 
symposiums, film screenings, 
publications 

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Dans sanatı konusundaki uluslar 
arası işbirliklerini geliştirmek ve 
tanıtımlarını sağlamak, kültür ve 
sanat konularındaki problemleri 
belirlemek ve bunlara çözümler 
aramak, uluslar arası eğitimi, 
yerel sanatçıların sunumlarını 
ve işlerindeki yaratıcılık sürecini 
ortak çalışmalar ve yurtdışından 
ortaklar bulmak suretiyle 
desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
İstanbul Dans ve Performans 
Festiyali’nin (İDANS) 
organizasyonu, sahne 
performansları, genç Türk 
kareograflar platformu 
oluşturulması, sanatçı 
toplantıları, konserler, çalıştaylar, 
konferans ve sempozyumlar, 
film çekimleri, yayınlar
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BPA, BODY-PROCESS ARTS ASSOCIATION/BIS, BEDEN-İŞLEMSEL 
SANATLAR DERNEĞİ
Susam Sok. 31-5, 34433 Cihangir-Beyoğlu
Tel:  +90(212)252 3770 
eertan@a-m-b-e-r.org, ozlem@a-m-b-e-r.org
http://www.amberplatform.org/
Nafiz Aksehirlioglu, Ekmel Artan, Özlem Alkış

Fields of Activity
Arts, Youth and education

Objectives
To explore artistic forms of 
expression at the conjunction of 
the body and the digital process, 
to create a local discussion and 
production platform on art 
and technology in a globalized 
world itself transformed by new 
technologies

Actions
Amber, art and technology 
platform, organization 
and partication on local 
and international projects,  
AmberFestival, AmberNetwork, 
AmberConference and BPA 
Training Activities Center, 
Portable Art, Immediate, Luna 
Park Projects

Faaliyet Alanları
Sanat, gençlik ve eğitim 

Misyonu
Beden ve digital işleme 
sürecinin bir araya gelmesine 
odaklı sanatsal ifade biçimlerini 
araştırmak, yeni teknolojilerin 
dönüştürdüğü global dünyada, 
teknoloji ve sanat bağlamında 
yerel bir tartışma ve üretim alanı 
oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
Amber, sanat ve teknoloji 
platformu, yerel ve uluslar 
arası nitelikteli projelerin 
organizasyonu ve katılımcı 
olarak görev alınması, Amber 
Festivali, Amber Network, 
Amber Konferansı and BIS 
Eğitim Faaliyetleri Merkezi, 
Taşınabilir Sanat,  Şimdi ve Luna 
Park projeleri
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BORUSAN CENTER FOR CULTURE AND ARTS/BORUSAN KÜLTÜR VE 
SANAT HİZMETLERİ YAYINCILIK A.Ş.
Istiklal Cad. 421, İstanbul
Tel: +90 (212)336 3280, +90 (212)336 3289 Fax: +90(212)252 4591
tsisa@borusan.com, ssumer@borusan.com
http://www.borusansanat.com/
Ahmet Erenli, Teri Sisa, Saba Sümer

Fields of Activity
Arts, youth and education

Objectives
To contribute to ensuring that 
music, particularly polyphonic 
music is appreciated by wider 
audiences in Turkey, to promote 
the works of Turkish composers 
to the international music 
arena, to support young Turkish 
artists, to see Borusan Center for 
Culture and Arts one step ahead 
of other cultural centers and 
to witness the emergence of 
Borusan Istanbul Philharmonic 
and Chamber Orchestras as ones 
the best orchestras of Europe

Actions
Master classes with the 
collaboration of leading music 
schools; special concerts with 
guest conductors to raise funds 
for talented young Turkish 
musicians, music library service

Faaliyet Alanları
Sanat, gençlik ve eğitim

Misyonu
Özellikle çok sesli müziğin 
Türkiye’de geniş bir dinleyici 
kitlesi tarafından anlaşılması 
ve değerinin takdir edilmesine 
katkı sağlayacak çalışmalar 
yapmak, Türk bestecilerinin 
çalışmalarını uluslar arası 
arenada tanıtmak, genç Türk 
sanatçıları desteklemek,  
Borusan Kültür ve Sanat’ı diğer 
kültür merkezlerinin bir adım 
önüne çıkarmak, Borusan 
İstanbul Filarmoni ve Oda 
Orkestrasını Avrupa’nın en iyi 
orkestralarından biri haline 
getirmek 

Gerçekleştirilen eylemler
Önde gelen müzik okullarının 
işbirliği ile düzenlenen ustalık 
sınıfları, genç Türk müzisyenler 
için fon oluşturulmasına katkı 
sağlamak üzere misafir şefler ile 
gerçekleştirilen özel konserler, 
müzik kütüphanesi hizmeti 
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TRANSLATOR’S NOTE /Ç.N.(ÇEVİRMENİN NOTU)
Tayyareci Hayrettin Sok. Selma Ap. No 6 D 7 Bakırköy, İstanbul
Tel:  +90 212 252 6516, +90 212 543 3648 Fax:  +90 212 452 8698
zerrinyilmaz@gmail.com, gokcenur@tsp.com.tr
http://cevirmeninnotu.blogspot.com/
Gökçenur Çelebioğlu, Zerrin Çelebioğlu

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations

Objectives
To create a platform for 
intercultural dialogue through 
literary exchange in the region 
of South-East Europe,  to 
extend its network into the 
region through cooperation 
among local organizations, 
to encourage translation and 
publication of literary work 
by younger authors, to create 
opportunities for literary 
translator training,  translation 
and editing skills development

Actions
Publication of a literary journal 
(Çevirmenin Notu), Word Express 
Project, participation and 
organization of international 
festivals, training activities 

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Güney Doğu Avrupa Bölgesi’nde 
edebi konulardaki değişimler 
aracılığıyla kültürler arası 
diyalog yapılmasını sağlayan 
bir platform oluşturmak, yerel 
organizasyonlar arasındaki 
işbirlikleri ile bölgedeki 
ağını genişletmek, genç 
yazarların edebi çalışmalarının 
çevirilerinin yapılması ve 
yayınlanmasını teşvik etmek, 
edebi çevirmenlerin çeviri 
ve redaksiyon becerilerinin 
geliştirilmesi için eğitim fırsatları 
yaratmak

Gerçekleştirilen eylemler
Edebi bir dergi (Çevirmenin 
Notu)  yayınlanması, Word 
Express Projesi, uluslarası 
festivallerin organizasyonu 
ve katılım sağlanması, eğitim 
faaliyetleri
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ÇATI – CONTEMPORARY DANCE ARTISTS ASSOCIATION/ÇATI - 
ÇAĞDAŞ DANS SANATÇILARI DERNEĞİ
Sadri Alışık Sok. No:33 B Blok, Daire 4 İstanbul
Tel: +90 212 243 02 96, +90 212 230 84 06   
talinbuyukkurkciyan@gmail.com, sevialgan@mail.com
http://www.catidans.org/
Talin Büyükkürkçiyan, Sevi Algan 

Fields of Activity
Arts

Objectives
To cater to dancers, 
choreographers, set/sound/
light/costume designers, 
theoreticians, critics, technicians 
and audiences in order to 
support and encourage creative 
efforts within the field of 
contemporary dance, to enable 
creative collaboration between 
these artistic elements

Actions
Organization of local and 
international dance projects, 
establishment of networks, 
maintenance of an audio-
visual and literary archive, 
discussion and collaboration 
meetings, seminars, provision of 
a platform for the discussion of 
politics, education and project 
development, implementation 
of a portal, publication of 
periodicals, articles 

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Modern dans alanında yaratıcı 
çalışmaları desteklemek 
ve teşvik etmek amacıyla, 
dansçıların, kareografların, set/
ışık/ses/kostüm tasarımcılarının, 
kuramcıların, eleştirmenler, 
teknisyenler ve izleyicilerin 
ihtiyaçlarının karşılanması, 
sanatsal bileşenler arasındaki 
yaratıcı işbirliğini olası hale 
getirmek ve kolaylaştırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Yerel ve uluslar arası dans 
projeleri organizasyonu, 
networkler oluşturması, 
sesli-görsel ve edebi bir 
arşiv oluşturup saklanması, 
tartışma ve işbirliği toplantıları, 
seminerler, politika, eğitim ve 
proje geliştirilmesi tartışmaları 
için bir platform sağlanması, 
portal oluşturup devam 
ettirilmesi, periyodik ya da 
makale yayınları
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CULTURAL AWARENESS FOUNDATION/KÜLTÜR BİLİNCİ GELİŞTİRME 
VAKFI
Barbaros Bulvari Pinar Apt.No.135 K:4 D:7 Balmumcu, Besiktas, 
İstanbul
Tel: 90 212 347 24 25, 90 212 347 63 89  Fax: 90 212 347 24 26
kultur@kulturbilinci.org, kb@kulturbilinci.org
http://www.kulturbilinci.org/
Faruk Pekin, Leyla Sürmeli, Merve Bayer Güven

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, heritage, 
international/cultural relations, 
youth and education 

Objectives
To promote social awareness 
and sensitivity for protection 
and preservation of historical, 
cultural and natural heritage 
and assets of Turkey, and to 
help younger generations 
understand and assimilate 
such heritage,  to protect 
and preserve disappearing or 
threatened cultural heritage 
items such as traditional 
timberwork or similar handcrafts

Actions
Cultural Awareness Program 
For Children, Culture Academy, 
conferences, seminars and 
meetings, fund raising for 
museums and protection of 
cultural heritage, cultural tours

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Türkiye’nin sahip olduğu 
varlıkların, tarihi, kültürel ve 
doğal mirasın korunması ve 
devam ettirilmesi için sosyal 
farkındalık ve hassasiyeti 
geliştirmek, genç neslin bu 
mirası anlaması ve onunla 
uyumlu hale gelmesi için 
yardımcı çalışmalar yapmak, 
geleneksel ahşap işçiliği ve 
benzer el işçiliği gibi kültürel 
mirası yok olmaktan veya bu 
tür tehditlerden korumak ve 
devamını sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Çocuklar için Kültürel Farkındalık 
Programı, Kültür Akademisi, 
konferanslar, seminerler ve 
toplantılar, müzeler ve kültürel 
mirasın korunması için kaynak 
toplama faaliyetleri, kültür turları
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Mazharpaşa Sok. No:4/8 Beşiktaş, İstanbul
Tel: +905327481952, +905324352576 
eaysun@c-u-m-a.org, epazarbasi@c-u-m-a.org
http://www.c-u-m-a.org/
Esra A. Aysun, Ece Pazarbaşı

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations

Objectives
To activate urban and rural 
communities by creating 
contemporary art projects 
and acting as a mentor for art 
organizations and initiatives, 
to break monotonous cycles 
of urban and rural daily life via 
interdisciplinary contemporary 
art happenings, to disrupt the 
chronically discriminatory, 
monopolist attitudes and the 
status quo of our time 

Actions
Exhibitions, organizations, 
mobile village project, an 
international gathering 
around art and creativity, an 
international artist residency 
program, Initiation of the Balkan 
Express Project Office in Istanbul

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Şehir ve kırsal kesim toplumlarını 
çağdaş sanat projeleri yaratarak 
ve sanat organizasyonları 
ve girişimleri için bir mentor 
olarak hareket ederek 
harekete geçirmek, , şehir ve 
kırsal kesimdeki monoton 
günlük yaşam döngüsünü 
disiplinlerarası sanat etkinlikleri 
aracılığıyla kırmak, kronolojik 
ayrımcılığa, tekelci tutumlara 
ve içinde bulunduğumuz çağın 
statükosuna engel olmak 

Gerçekleştirilen eylemler
Sergiler, organizasyonlar, 
mobil köy projesi, sanat ve 
yaratıcılık üzerine uluslar arası 
bir toplantı, uluslar arası bir 
sanatçı konaklama programı, 
Balkan Express Proje Ofisi’nin 
İstanbul’da çalışmalaya 
başlaması
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DATKOM LIMITED/DATKOM LTD.
Akyol sok. No:22/8 34427 Cihangir Beyoğlu, İstanbul
Tel:  0212 - 293 45 65 Fax: 0212 - 251 94 37
basvuru@minidev.com
http://www.minidev.com/
Rüstem Batum, Arzu Tekir 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, human rights, 
media, culture

Objectives
To compose a 100% 
independent and neutral 
democratic media platform 
required for freedom of 
expression, prevention and 
development of minority 
cultures, and human rights

Actions
Provides an open platform for 
sharing the ideas and activities 
of various kind of authors and 
groups on Minidev portal

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, insan hakları, medya

Misyonu
İnsan haklarının, ifade 
özgürlüğünün ve azınlık 
kültürlerinin korunması, 
geliştirilmesi için gerekli olan 
%100 bağımsız, tarafsız ve 
demokratik bir medya platformu 
oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
Minidev portali üzerinde çok 
çeşitli yazarlar ve grupların 
fikirleri ile faaliyetlerinin 
paylaşıldığı açık bir platform
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DEVELOPMENT CENTER ASSOCIATION/KALKINMA MERKEZİ
Turgut Özal Bulvarı Bayındırlık Cd. 343.Sk. Balek Apt. B Blok No:5, 
Bağlar Diyarbakır
Tel:  +90(412)237 8749, +90(412)237 8750 Fax: +90(412)237 8749
iletisim@kalkinmamerkezi.org
http://www.kalkinmamerkezi.org/
Nurcan Baysal, Rojda Azizoğlu 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
gender, research 

Objectives
To fight against poverty and 
deprivation in rural and urban 
areas, strengthen women’s 
rights, contribute to the societal 
development of children, 
protect the environment, assist 
in the process of integration 
with the EU, and foster 
cooperation with national 
and international NGOs on 
development especially issues.

Actions
Development projects, poverty 
research projects, development, 
entrepreneurship training, 
conferences, seminars, rural 
development and strategy 
development meetings,

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, cinsiyet, araştırma

Misyonu
Kırsal kesimde ve şehirlerde 
fakirlik ve yoksunluk ile 
savaşmak, kadın haklarını 
güçlendirmek, çocukların sosyal 
gelişimine katkı sağlamak, 
çevreyi korumak, Avrupa 
Birliği ile entegrasyon sürecine 
yardımcı olmak, diğer ulusal 
ve uluslar arası sivil toplum 
örgütleri ile özellikle kalkınma 
konularında işbirliği çalışmalarını 
kuvvetlendirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Kalkınma projeleri, yoksulluk 
araştırma projeleri, gelişme 
ve girişimcilik konularında 
eğitimler, konferanslar, 
seminerler kırsal kalkımma ve 
strateji geliştirme toplantıları 
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DOT
Mısır Apt. No:311/23 Beyoğlu, 34430İstanbul 
Tel:  +902122514545  Fax:  +902122514555
esra@go-dot.org
http://www.go-dot.org/
Murat Daltaban, Esra Aysun

Fields of Activity
Arts

Objectives
To get İstanbul audience 
together the best plays of 
the contemporary theatre, to 
introduce the hypertension 
theatre with critical approach 
to cultural and artistic field, 
to arise the audience thought 
and inquiry dynamics on 
contemporary and social 
subjects

Actions
Art management, production 
and location management, 
theatrical performances

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Çağdaş tiyatronun en iyi 
oyunlarını İstanbul seyircisi 
ile buluşturmak, kültür sanat 
alanına eleştirel yaklaşımlı, 
tansiyonlu tiyatroyu katmak, 
seyircinin güncel ve toplumsal 
konular üzerinde düşünme ve 
sorgulama dinamiğini canlı 
kılmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sanat yönetimi, prodüktörlük 
ve mekan yönetimi, tiyatro 
performansları
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ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION/İKTİSADİ KALKINMA 
VAKFI (İKV)
Talatpaşa Cad. Alikaya Sok. TOBB Plaza No:3 Kat: 7-8 34394 Levent, 
İstanbul
Tel:  +90(212)270 9300 Fax: +90(212)270 3022
zozler@ikv.org.tr
http://www.ikv.org.tr/
Zeynep Özler

Fields of Activity
International/cultural relations, 
research

Objectives
To facilitate and accelerate 
Turkey’s EU membership process 
and ensure active participation 
of the Turkish business world 
and civil society in this process

Actions
Turkey’s EU Accession 
Negotiations Process Seminars, 
Horizontal Effects of the 
Implementation of the EU 
Acquis on Leading Turkish 
Business Sectors Project, 
Regulatory Impact Assessment 
(RIA) Project, internal and 
external publicity activities, 
cooperation with internal and 
external institutions, research 
and publications, conferences, 
seminars

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
araştırma

Misyonu
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik 
sürecini kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak ve bu süreçte Türk 
iş dünyası ve sivil toplumun aktif 
katılımını temin etmek

Gerçekleştirilen eylemler
Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım 
Müzakereleri Süreci Seminerleri, 
Avrupa Birliği Müktesabatını 
Uygulamanın Önde Gelen 
Türk İşletme Sektörlerine Yatay 
Etkileri Projesi, Düzenlemelere 
Uyumun Etkileri Projesi, 
yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım 
faaliyetleri, yerli ve yabancı 
kuruluşlarla işbirliği çalışmaları, 
araştırmalar ve yayınlar, 
konferanslar ve seminerler
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ESKİŞEHİR GOVERNORSHIP R&D, PROJECT COORDINATION CENTRE/
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AR-GE VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ
İki Eylül Caddesi No: 121 Kat: 3 Eskişehir
Tel: + 90 222 231 10 22, + 90 222 233 28 23 Fax: + 90 222 231 10 22
argepkm26@gmail.com http://www.eskisehir.gov.tr/
Ahmet Baykal, Gülay Bayındır, Derya Korucu 

Fields of Activity
Research

Objectives
To make research and 
development works in order 
to make Eskisehir to a pilot 
province, to carry out works 
compatible to the policies of 
European Union Candidacy 
Period and European 
Communautarie, to provide 
province strategic map and 
national development plan

Actions
“Let’s overcome the handicaps” 
Project, various employment 
projects,  Application to 
international institutions to have 
support the employability of 
women,  and to have support 
for European Cooperation 
in Education and Training, 
Comenius School Project 
titled “Stereotype of European 
Teachers”

Faaliyet Alanları
Araştırma

Misyonu
Eskişehir’i bir pilot bölge haline 
getirecek araştırma ve geliştirme 
projeleri çalışmaları yapmak, 
Avrupa Birliği Adaylık Dönemi 
ve Avrupa Birliği Topluluklarının 
politikaları ile uyum sağlayacak 
çalışmalar yapmak, bölgenin 
stratejik haritası ve ulusal 
kalkınma planını hazırlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Engelsiz Eskişehir Projesi, 
çeşitli işe yerleştirme projeleri, 
kadınların çalışma hayatına 
katılımına katkı sağlamak 
amacıyla ve Eğitimde Avrupa 
ile İşbirliği konularında destek 
sağlamak amacıyla uluslar arası 
kuruluşlara yapılan başvurular, 
“Avrupalı Öğretmenlerin 
Önyargıları” konulu Comenius 
okul projesi
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EU ACTIVITIES CENTRE/AB FAALİYETLERİ MERKEZİ
Simon Bolivar Cad. Maliye Sitesi No:17 Ankara
Tel: +90(312)440 5855 Fax: +90(312)4406766 
info@eucentre.org.tr
http://www.eucentre.org.tr, http://www.abmerkezi.org.tr
Güray Akçaer

Fields of Activity
Democracy and community 
development, international/ 
cultural relations, youth and 
education 

Objectives
To carry on research, evaluation 
and informative activities 
related 
to economical, social, sectoral 
and local consequences of 
the membership to the EU 
and the amendments needed 
during the integration process, 
to make contributions to the 
activities undertaken during the 
negotiations period

Actions
Research, meetings, 
conferences, symposiums, 
panels, seminars, open sessions, 
training, cooperation with 
the EU commission, and the 
member and candidate states’ 
representatives, cultural and 
artistic activities, organization of 
Youth Projects 

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, gençlik ve eğitim 

Misyonu
Avrupa Birliği’ne üyelik ve 
entegrasyon sürecindeki 
düzenlemelerin ekonomik, 
sosyal, sektörel ve yerel 
sonuçları ile ilgili araştırma, 
değerlendirme ve bilgilendirme 
çalışmaları yapmak, müzakere 
sürecinde gerçekleştirilen 
faaliyetlere katkıda bulunmak

Gerçekleştirilen eylemler
Araştırma, toplantılar, 
konferanslar, sempozyumlar, 
paneller, seminerler, açık 
oturumlar, eğitimler, Avrupa 
Birliği koMisyonu, üye ülkeler ve 
diğer aday üyelerin temsilcileri 
ile işbirliği, kültür ve sanat 
faaliyetleri, gençlik projelerinin 
organize edilmesi
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EUROPEAN UNION PROJECT PRODUCTION AND COORDINATION 
CENTRE OF KARASU DISTRICT/KARASU KAYMAKAMLIĞI AVRUPA 
BİRLİĞİ PROJE ÜRETİM VE KOORDİNASYON MERKEZİ
Plaj Cad. Hükümet Konağı Kat 3 54500 Karasu/Sakarya
Tel:  902647181101Fax: +902647181103 
skokturk@sakarya.edu.tr, karasu@icisleri.gov.tr
http://www.karasu.gov.tr/dosyalar/ana_sayfa.asp
Şaban Köktürk, Ali Kaya 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development

Objectives
To help private sector and 
citizen-based initiatives 
(Karasu local governments, 
public institutions, civil society 
organizations) for adopting EU 
Acquisitions, to prepare Karasu 
district for EU membership in 
institutional, managerial and 
financial aspects, to participate 
in various EU programs and 
projects, by creating new and 
original projects, available 
funding sources and support 
programs to be transferred to 
the front foot

Actions
Projects for reducing the 
social risk and raising fund, 
cooperation with other districts

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma

Misyonu
Avrupa Birliği iktisabına 
uyumu sağlamak için özel 
sektöre ve vatandaşlar temelli 
girişimlere (Karasu yerel 
yönetimi, kamu kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri) yardımcı 
olmak, kurumsal yönetim 
ve finansal açılardan Karasu 
Kaymakamlığı’nı Avrupa Birliği 
üyeliğine hazırlamak, yeni 
ve orijinal projeler yaratarak, 
Avrupa Birliği program ve 
projelerinde, kullanılabilir fon 
kaynaklarında ve çalışmalarda 
önde gelebilmek için  destek 
progrmalarında katılımcı olarak 
yer almak 

Gerçekleştirilen eylemler
Sosyal riski azaltan ve kaynak 
derleyen projeler, diğer 
kaymakamlıklar ile işbirliği 
çalışmaları
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FILMMOR WOMEN ENVIRONMENT, CULTURE AND MANAGEMENT 
COOPERATIVE/FİLMMOR KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME 
KOOPERATİFİ
İstiklal cd. Bekar sk. 9/6 34435 Beyoğlu, İstanbul
Tel:  +90 212 251 59 94, +90 212 251 64 58 Fax: +90 212 221 08 19
filmmor@filmmor.com, melek@filmmor.com
http://www.filmmor.org/
Ülkü Songül Özmen, Melek Özman, Gönül Arslan

Fields of Activity
Art, gender, human rights, 
international/cultural relations, 
media

Objectives
To increase the participation of 
women in cinema and media 
and in this respect improve 
their opportunities to express 
themselves while improving 
their power and productivity, to 
create a future where there is no 
gender discrimination in cinema 
and any other dimensions of life, 
where women and men have 
equal opportunities and where 
there is neither violence nor 
discrimination

Actions
Cinema workshops, exhibitions, 
festivals, film productions, 
publications

Faaliyet Alanları
Sanat, cinsiyet, insan hakları, 
uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
medya

Misyonu
Kadınların sinema ve medyaya 
katılımını artırmak, iletişim 
ve üretim alan, olanak ve 
güçlerini artırmak suretiyle 
bu alanda kendilerini ifade 
edebilmeleri için sahip oldukları 
fırsatları geliştirmek, kadınların 
cinsiyetçi olmayan temsil ve 
deneyimlerini yaygınlaştırmak, 
sinemada, medyada ve her 
alanda cinsiyetçiliğin, şiddet ve 
ayrımcılığın olmadığı bir yaşam 
oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sinema çalışma grupları, sergiler, 
festivaller, film yapımları, 
yayınlar
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GAIA34, SOLO PROJECTS CONSULTING LIMITED/GAIA34, SOLO 
PROJELER DANIŞMANLIK LTD.
Dereboyu Sok. Sun Plaza Kat:13 Maslak 34398 İstanbul
Tel: +90 212 3662 02 82  Fax: +90 212 366 5802
nme@gaiaturkey.com, nurtene@soloprojeler.com
http://www.gaiaturkey.com/
Nurten Evrenosoğlu 

Fields of Activity
Art, heritage, international/
cultural relations, research

Objectives
To raise funds for creative 
projects and people, to develop, 
fund and manage culture 
projects, to provide coaching 
and career management 
services for creative people, to 
develop and manage projects 
for business organizations in 
culture and art

Actions
2000 projects since 2005, 
Developing EU Culture 
Programme, ‘Broadcasting EU’ 
documentary film, Selected 
activities of EU Culture 
Programme 2000 in Turkey 
with partners in dissemination 
Turkish Ministry of Culture and 
Tourism

Faaliyet Alanları
Sanat, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, araştırma

Misyonu
Yaratıcı alanlarda, özellikle de 
kültür, sanat alanlarında küçük 
ölçekli firmalara ya da şahıslara 
ait projelerin geliştirilmesi ve 
fon kaynaklarına ulaşması için 
hizmet vermek, yaratıcı kişilere 
koçluk ve kariyer yönetimi 
hizmeti vermek, kültür ve 
sanatta işletmeler için projelerin 
yönetimi 

Gerçekleştirilen eylemler
2005 yılından bu yana 
2000 proje çalışması, AB 
kültür programı projelerinin 
geliştirilmesi, “AB’li Yaşam” 
konusunda belgesel film 
yapımı, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı çağrısındaki 
katılımcılar için AB Kültür 
Programı 2000 faaliyetlerinin 
tanıtım eğitimleri
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GARAGEİSTANBUL/GARAJİSTANBUL
TomTom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. 11/A 
Galatasaray Beyoğlu, İstanbul
Tel:  +90(212)244 4499 Fax:  +90(212)244 2290
pelin@garajistanbul.org, info@garajistanbul.org
http://www.garajistanbul.org/
Mustafa Avkıran, Pelin Başaran, Berna Uzel 

Fields of Activity
Arts

Objectives
To be a local formation of 
the universal contemporary 
performing arts and develop 
cultural transformation model 
with its multiple, democratic 
and independent structure

Actions
Regular programming of theater, 
dance and music, producing its 
own productions for theater, 
music and dance, publishing 
contemporary arts magazine 
called as “gist”, managing 
international and local projects 
with many partners 

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Evrensel çağdai sanat 
performansları için yerel bir 
oluşum noktası olarak hizmet 
vermek ve çok sesli, demokratik 
ve bağımsız yapısı ile kültürel bir 
dönüşüm modeli geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Tiyatro, dans ve müzik 
konularında düzenli 
programlar, tiyatro, dans 
ve müzik konularında 
kendi prodüksiyonlarını 
gerçekleştirmek, “gist” adındaki 
çağdaş sanat dergisini 
yayınlamak, diğer ortaklar ile 
yerel ve uluslar arası projelerin 
yönetilmesi
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GARANTI GALLERY/GARANTİ GALERİ
İstiklal Cad. 187, Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90(212)293 6371 Fax: +90(212)293 8327
Pelinde@garanti.com.tr, garantigaleri@garanti.com.tr
http://www.garanti.com.tr/
Pelin Derviş

Fields of Activity
Exhibition of design works

Objectives
To contribute to the 
dissemination of internationally 
discussed design concepts 
through exhibitions and other 
related activities, to embrace all 
disciplines; directly or indirectly 
relavant to design, which 
determine the quality of life and 
environment, with due regard 
for the effect of design on the 
quality of life and environment.

Actions
Each year 6-8 exhibitions about 
urban studies, architecture, 
industrial design, graphic 
design, fashion design, and 
organization of workshops, 
lectures, concerts related to 
those exhibitions.

Faaliyet Alanları
Tasarım çalışmalarının 
sergilenmesi

Misyonu
Uluslar arası alanda tartışılan 
tasarım kavramlarının yayılımına 
sergiler ve diğer ilgili etkinler 
aracılığı ile katkıda bulunmak, 
doğrudan ya da dolaylı olarak 
günlük yaşam ve çevre kalitesini 
belirleyen tasarımla ilgili olan 
tüm disiplinleri, tasarımın yaşam 
ve çevre kalitesine etkilerini 
açısından saygıyı hak ettiği 
düşüncesi ile benimsemek

Gerçekleştirilen eylemler
Her yıl, kentsel çalışmalar, 
mimari, endüstriyel tasarım, 
grafik tasarım, moda tasarımı 
konularında 6-8 sergi ve 
bu sergiler ile ilgili olarak 
çalıştay, eğitimler ve konserler 
düzenlenmesi organizasyonları
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GAZİOSMANPASA SOROPTIMIST CLUB/GAZİOSMANPAŞA 
SOROPTİMİST KULÜBÜ
Sizinevler Sitesi, 1.Cad. No: 1,Alacaatlı,Ümitköy, Ankara
Tel: 0903122382824, 0903122359668 Fax: 0903122382824
ncaglar@gazi.edu.tr, medusam2002@yahoo.com
Filiz İpek, Nur Çağlar

Fields of Activity
Environment/sustainable 
development, gender, human 
rights

Objectives
To strive for the advancement 
of the status of women, high 
ethical standards, human 
rights for all, and equality, 
empowerment and peace

Actions
Service projects to advance 
human rights and the status 
of women, fund raising 
activities, scholarship awards, 
optimal water utilization and 
improvement projects

Faaliyet Alanları
Çevre/sürdürülebilir kalkınma, 
cinsiyet, insan hakları

Misyonu
Kadının statüsünün 
geliştirilmesi, yüksek etik 
standartların sağlanması, tüm 
insanlar için insan hakları, eşitlik, 
sorumluluk ve barış için çalışmak

Gerçekleştirilen eylemler
İnsan hakları ve kadının 
statüsünün geliştirilmesine 
yönelik hizmet projeleri, kaynak 
toplama faaliyetleri, burs 
dağıtma programları, suyun en 
iyi kullanımına yönelik projeler
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GENCEV - YOUTH CULTURE HOUSE ASSOCIATION/GENÇLİK KÜLTÜR 
EVİ DERNEĞİ
Bayındır sok. 45/9 Kızılay 06640 Ankara
Tel: +90(312)417 1124 Fax: +90(312)425 8192 
gencev_youth@hotmail.com, gokce.gencev@gmail.com
Gökçe Özaydın 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
human rights, international/
cultural relations, research, 
youth and education 

Objectives
To help the development of 
cultural, social and artistic 
backgrounds of the young 
people, to increase the tolerance 
and friendship among the 
young people without race, 
religion, language and gender 
discrimination, to inform 
the young people about the 
cultural, social and natural 
richness of Turkey

Actions
Youth Culture House 
Establisments, organization 
and participation of European 
Youth Festival, 19thYouth 
Week Opening Concert, Youth 
Fair, cultural, artistic and social 
events, workshops, vocational 
trainings

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, insan hakları, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Genç insanların kültürel, 
sosyal ve sanatsal açılardan 
temellerinin geliştirilmesine 
yardımcı olmak, gençler arasında 
ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımcılığı 
olmaksızın hoşgörü ve anlayışı 
artırmak, genç insanları 
Türkiye’nin sahip olduğu sosyal, 
kültürel ve doğal zenginlikleri 
hakkında bilgi sahibi yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
Gençlik Kültür Evlerinin 
kurulması, Avrupa Gençlik 
Festivali, 19 Gençlik Haftası 
Açılış Konseri, Gençlik Panayırı 
organizasyonu ve katılım 
sağlanması, kültür, sanat ve 
sosyal faaliyetler, çalıştaylar, 
mesleki eğitimler
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GENİŞ AÇI PROJECT OFFICE/GENİŞ AÇI PROJE OFİSİ
Sadri Alışık Sokak No:25/5 Beyoğlu 34433
Tel:  +90 212 251 7003, +90 212 244 1167 Fax: +90 212 251 7004
gapo@gapo.org, genisaci@genisaci.com
http://www.gapo.org/
Refik Bülent Akyüz, Serdar Darendeliler 

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations, media

Objectives
To promote photographers 
from Turkey, help them to get to 
known internationally 

Actions
Organization of workshops 
and exhibitions, publishing 
magazines, a database of 
photography in Turkey

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya

Misyonu
Türkiye’deki fotoğrafçıların 
geliştirilmesi ve uluslar arası 
alanda tanıtılması için yardımcı 
olmak

Gerçekleştirilen eylemler
Çalıştaylar ve sergiler organize 
edilmesi, dergi yayınlanması, 
Türkiye fotoğrafçılığı veri tabanı 
oluşturulması
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GLOBAL POLITICAL TRENDS CENTER/GLOBAL POLİTİK EĞİLİMLER 
MERKEZİ
Istanbul Kultur University, GPOT Center, Atakoy Campus, 4th Floor, 
34156, Bakirkoy, Istanbul
Tel: +90 212 498 44 76  Fax: +90 212 498 44 05
can.yirik@gpotcenter.org 
http://www.gpotcenter.org/
Dr. Mensur Akgün, Can Yırık 

Fields of Activity
Research

Objectives
To produce innovative 
and distinctive policy 
recommendations by analyzing 
the contemporary trends in 
regional and international 
politics

Actions
Reports, ad-hoc meetings, 
Normative Approaches to 
Global Trends Research Project, 
conferences, workshops in 
Turkey and various capitals of 
Europe, policy briefs proposing 
policy recommendations on 
foreign policy issues, academic 
publications analyzing the 
trends that concern the globe

Faaliyet Alanları
Araştırma

Misyonu
Gündemdeki eğilimleri bölgesel 
ve uluslar arası politikalar 
açısından analiz ederek innovatif 
ve özellik belirten politika 
tavsiyeleri üretmek

Gerçekleştirilen eylemler
Raporlar, olağanüstü toplantılar, 
Global eğilimlere Normatif 
Yaklaşımlar Araştırma Projesi, 
Türkiye’de ve Avrupa’nın çeşitli 
başkentlerinde konferanslar, 
çalıştaylar, yabancı politika 
konularında politika önerileri 
getiren politik brifingler, dünya 
genelindeki eğilimleri analiz 
eden akademik yayınlar, 
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GÖNCÜ TOURISM AGENCY/GÖNCÜ TURİZM ACENTASI
Ataturk Bulvari Sair Sevket Mh. Firat Apt. No.34/F, Şanlıurfa
Tel:  +90(414)347 7914, +90(414)215 7504 Fax: +90(414)313 9325
cgoncu@hotmail.com, bogazici03@gmail.com
http://www.goncuturizm.com
Cem Göncü, Murat Öz, Nimet İnce 

Fields of Activity
International/cultural relations

Objectives
To serve the protection and 
promotion of the cultural 
heritage of Sanliurfa, to promote 
such a prosperous history, to 
act as a cultural attache by 
organizing regular events both 
nationally and internationally 
having similar concept with the 
project of Abraham Path

Actions
Touristic tour organizations, 
congress organizations, daily 
excursions of individuals and/
or groups with experienced and 
professional guides

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Şanlıurfa’nın kültürel mirasını 
koruma ve tanıtma hizmeti 
vermek, böylesi değerli bir 
tarihin tanıtılması, Abraham 
Path projesi ile benzer 
kavramlara sahip olan ulusal ve 
uluslar arası etkinliklerin düzenli 
olarak organize edilmesi için 
bir kültürel ateşe olarak hareket 
etmek

Gerçekleştirilen eylemler
Turistik tur organizasyonları, 
kongre organizasyonları, bireyler 
ve/veya gruplar için deneyimli 
ve profesyonel rehberler 
eşliğinde günlük geziler 
düzenlenmesi
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GREEN CULTURE, ART AND THOUGHT ASSOCİATİON, YEŞİLLER 
PARTİSİ
Kurabiye Sokak No:13/3 Taksim-Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90(212)243 8333, +90(212)258 5796 Fax: +90(212)243 8333
yesillerinfo@yesiller.org, sonuravci@hotmail.com
http://www.yesiller.org/
Kadir Dadan, Onur Avcı, Neriman Eren

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
heritage, human rights, 
international/cultural relations 

Objectives
A democratic political party 
fighting for a sustainable life, 
to establish an ecological and 
pluralist  society, and it’s against 
violence

Actions
Seminar on Ecology every 
year, publishing regular books 
(three issues) each year, Youth 
exchanges camps, Environment 
projects and campaigns 
with NGO’s, Green dialogue 
conferences in the end of every 
year, Green Summer Festival, 
Local Conferences in 5 cities 
each year about the ecological 
problems, Climate change 
campaigns

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/ sürdürülebilir 
kalkınma, kültürel miras, insan 
hakları, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Yaşamın sürekliliği, ekolojik ve 
çoğulcu bir toplum amacıyla 
çalışan, şiddete karşı olan 
demokratik siyasi bir partidir

Gerçekleştirilen eylemler
Her yıl ekoloji üzerine 
seminerler, her yıl düzenli olarak 
3 adet kitap yayını, gençlik 
değişim kampları, sivil toplum 
örgütleri ile çevre projeleri ve 
kampanyaları, her yıl sonunda 
Yeşil Diyalog Konferansları, Yeşil 
yaz festivali, ekolojik problemler 
üzerine her yıl 5 şehirde yerel 
konferanslar, iklim değişimi 
kampanyaları
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GSM YOUTH SERVICES CENTRE/GENÇLİK SERVİSLERİ MERKEZİ 
Bayındır sok. 45/9 Kızılay 06640 Ankara
Tel:  +90(312)417 1124 Fax: +90(312)425 8192 
oykum@gsm-youth.org
http://www.gsm-youth.org
Mehmet Arslan, Öyküm Bağcı,  Çiçek Şahin

Fields of Activity
Democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
human rights, international/
cultural relations, research, 
youth and education 

Objectives
To bring Turkish youth to 
international platforms, help 
them meet with different 
cultures and to support the 
development of a common 
understanding and tolerance 
among young people

Actions
Training courses, seminars, study 
visits, youth exchange programs, 
thematic youth projects, 
festivals

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/ sürdürülebilir 
kalkınma, insan hakları, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Türk gençliğini uluslar arası 
platformlara getirmek, onların 
farklı kültürler ile buluşmasına 
yardımcı olmak ve genç insanlar 
arasında ortak bir anlayış 
ve hoşgörü geliştirilmesini 
desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitimler, seminerler, çalışma 
ziyaretler, gençlik değişim 
programları, tematik gençlik 
projeleri, festivaller
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GÜMÜŞLÜK CULTURE AND ARTS ASSOCIATION /GÜMÜŞLÜK 
KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
Eklisia, Eski Kilise. Yalı Mevkii, Dolmuş Durağı Arkası, Gümüşlük, 
Bodrum, Muğla
Tel:  +90(252)394 4029 Fax: 
eklisia@gmail.com
Mesut Kemal Pekergin, Eren Levendoğlu 

Fields of Activity
Arts

Objectives
To promote and protect the 
historically culturally and 
naturally rich area of Gümüşlük 
and its surroundings.

Actions
Organisation of the Gümüşlük 
International Classical Music 
Festival

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Tarihsel, kültürel ve doğal 
açılardan zengin bir bölge 
olan Gümüşlük ve civarının 
korunması ve tanıtılması

Gerçekleştirilen eylemler
Gümüşlük Uluslar Arası 
Klasik Müzik Festivalinin 
organizasyonu
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HANGAR ART ASSOCIATION/HANGAR SANAT DERNEĞİ
Osmanağa Mah. Leylak sok. 26/2 Kadıköy/İstanbul
Tel:  +90(216)414 6369 Fax: 
derya@hangar.org.tr, derya.taediumvitae@gmail.com
http://hangar.org.tr/
Derya Kılıçalp, Derya Kaya

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations

Objectives
To provide space young 
artists to express themselves, 
to reflect upon the society 
through medium of art and 
support peaceful, common 
sense, respectful society 
towards diversity, to improve 
participation in art and develop 
policies aiming to eliminate 
cultural exclusion, to develop 
strategies for promoting cultural 
infrastructure, to  promote 
intercultural dialogue and cross-
border cooperation,

Actions
International festivals such as 
design festival, intercultural 
festival, and thematic short film 
festival, culture and art projects 
within the framework of Youth 
in Action Program of European 
Union, exchange programs and 
actively involved in exhibitions, 
festivals and concerts

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Genç sanatçılara kendilerini 
ifade etmeleri için açık bir 
platform sağlamak, sanat, 
sağduyu, farklılıklara karşı 
toplumsal saygı ve barışın 
desteklenmesi aracılığıyla 
topluma yaratıcı yansımalar 
sağlamak, sanata katılımı 
artırmak, Kültürel dışlanmayı 
ortadan kaldırmaya ve kültürel 
altyapının geliştirilmesine 
yönelik stratejiler üretmek, 
kültürler arası diyaloğu ve 
sınırlar arasındaki işbirliğini 
geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Tasarıma, kültürler arası 
etkinlikleri konularında 
festivaller, temalı kısa film 
festivali, AB Gençlik Hareketi 
çerçevesinde kültür ve sanat 
projeleri, değişim programları 
ve sergi, festival ve konserlerde 
aktif katılımcı olarak görev 
alınması
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İKAM – ISTANBUL RESEARCH CENTRE ON WOMEN /İKAM - İSTANBUL 
KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Hamidiye Cad. Çelik Han, No: 16 K:4, 34155 Sirkeci, İstanbul
Tel:  +90(212)526 9752, +90(212)526 9753 Fax: +(90)212 526 9758 
info@ikam.org, esmahanguven@ikam.org
http://www.ikam.org/
Alev Dedegil, Esmahan Güven, Arzu Akar 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, gender, human 
rights, international/cultural 
relations, research

Objectives
To promote gender 
mainstreaming, to produce 
gender policies, to eliminate all 
forms of discrimination against 
women 

Actions
Violence Intervention Centre 
Research, establishing 
a database on women’s 
issues, training programs, 
fact-finding conferences, 
awareness raising campaigns, 
projects and monitoring the 
implementations in order to 
promote gender mainstreaming

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, cinsiyet, insan hakları, 
uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
araştırma

Misyonu
Cinsiyet eşitliği görüşünü 
geliştirmek, cinsiyet politikaları 
üretmek, kadınlara karşı tüm 
ayrımcılık biçimlerini ortadan 
kaldırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Şiddete Hayır Merkezi, 
araştırmalar, kadına ilişkin 
konularda oluşturulan veri 
tabanı, arama konferansları, 
farkındalık yaratma 
kampanyaları, projeler, 
cinsiyet eşitliğini geliştirme 
uygulamalarının izlenmesi
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ILHAN KOMAN FOUNDATION FOR ARTS AND CULTURES/İLHAN 
KOMAN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Yemenici Adullatif Sokak No:9/7, Asmali Mescit, Tunel, Beyoglu, 34 
430, İstanbul
Tel:  90 212 29 23 299, 90 532 404 36 12 Fax:  90 212 29 23 299
fany@koman.org, akoman@boun.edu.tr
http://www.koman.org/
Ahmet Koman, Fany Elisa Torre

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, heritage, human 
rights, international/cultural 
relations, research, youth and 
education 

Objectives
To promote Ilhan Koman’s 
artistic and scientific heritage, 
to participate in socio-cultural 
Actions related to sculpture 
and to ensure more democratic 
access to arts, cultures and 
technology

Actions
Art exhibitions, children 
workshops, EU / Turkey 
Exchange programs, urban 
planning projects

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, kültürel miras, insan 
hakları, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, araştırma, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
İlhan Koman’ın sanata ve bilime 
yönelik mirasını korumak ve 
tanıtmak, heykel ile ilgili sosyo-
kültürel eylemlere katılmak ve 
sanat, kültür ve teknolojiye daha 
demokratik erişimi sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Sanat sergileri, çocuklara yönelik 
çalışma grupları, AB/Türkiye 
değişim programları, şehir 
planlama projeleri
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ILKDER - THE WOMEN ASSOCİATİON OF KNOWLEDGE CULTURE 
AND SOLİDARİTY/İLKE İLİM KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
İvedik  12. Cad. Binnur Apt. No:6/4  Demetevler- Yenimahalle Ankara
Tel:  +90 312 3363179,  +90 312 3348881 Fax:  +90 312 3363179
ilkder111@yahoo.com, tubanursonmez@gmail.com
http://www.ilkder.org.tr/ 
Özden Sönmez, Hadiye Kılıç, Tuba Nur Sönmez

Fields of Activity
Democracy and community 
development

Objectives
To help people suffering 
from poverty, victimised by 
wars and natural disasters, to 
financiallly assist orphans, to 
build orphanages, improving 
women’s statue, to support 
democtarisation, human rights 
and rule of law, to voice up 
against oppressions, violence 
and violations of human rights

Actions
Protective family project, 
animal sacrificing donation 
project, constructing water well 
project for Africa and eartquake 
victoms in Pakistan, building 
a kindergarden for disabled 
children in Palestine, education 
seminars, health checks for 
women in poverty by doctor 
members, publications, press 
releases

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma

Misyonu
Fakirlikten etkilenen, 
savaşlardan ve doğal afetlerden 
mağdur olanlara yardım 
etmek, yetimlere finansal 
destek sağlamak, yetimhaneler 
kurmak, kadının statüsünü 
geliştirmek, demokratikleşmeyi, 
insan haklarını ve yasaları 
desteklemek, baskı, şiddet ve 
insan haklarına tehditlere karşı 
sesini yükseltmek

Gerçekleştirilen eylemler
Koruyucu aile projesi, kurban 
bağışları projesi, Afrika halkı 
ve Pakistan depreminde zarar 
görenler için iyi su sağlama 
projesi, Filistin’de engelli 
çocuklar için çocuk bahçesi 
kurulması, eğitim seminerleri, 
fakir kadınlar için doktor üyeler 
tarafından sağlık kontrolü 
hizmeti verilmesi, yayınlar, basın 
bültenleri
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INTERNATIONAL ISTANBUL POETRY FESTIVAL (IIPF)/ULUSLAR ARASI 
İSTANBUL ŞİİR FESTİVALİ
İstiklal Cad. Erol Dernek Sk. No:5/4 Beyoğlu, İstanbul
Tel:  +90 212 251 39 40 Fax: +90 212 251 39 42
cenk@istanbulpoetryfestival.org
http://www.istanbulsiirfestivali.org/
Doğan Hızlan, Cenk Gültekin

Fields of Activity
Arts

Objectives
To promote Turkish Language 
and poetry overseas, to help 
Istanbul build its reputation as 
a literary capital and cultural 
hot spot, to establish itself as 
a permanent festival, to help 
build an efficient structure 
allowing civil/private/ national/ 
organisations to work with 
local governments, to seek 
international collaborations and 
partnerships to promote cultural 
dialogue, to strengthen poetry’s 
influence on the literary scene 
whilst putting emphasis on its 
alternative roles

Actions
Poetry readings, poetry 
translation workshops, 
seminars, conferences, visual/
audio collaborations, poetry 
academies at various universities 
throughout the festival and host 
seminars/ conferences

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Türk dilinin ve şiirinin 
yurtdışında tanıtılması, 
İstanbul’un bir edebiyat 
başkenti olmasını ve kültürel 
açıdan önemli bir merkez 
haline gelmesini sağlamak, 
kalıcı bir festivale dönüşmek, 
sivil/özel/ulusal örgütlerin 
yerel yönetimler ile çalışmasını 
sağlayan etkin bir yapı kurmak, 
kültürel diyalogu geliştirmek 
için uluslar arası işbirliği ve 
ortaklıklar araştırmak, alternatif 
rolleri vurgulayarak edebiyat 
sahnesinde şiirin etkisini 
güçlendirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Şiir okumaları, şiir çeviri 
çalıştayları, seminerler, 
konferanslar, görsel/işitsel 
işbirlikleri, çeşitli üniversitelerde 
festival süresince şiir 
akademileri, seminer ve 
konferanslara ev sahipliği
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INTERNATIONA SOCIAL SERVICES/ULUSLAR ARASI SOSYAL 
HİZMETLER
Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No:806/7 Ümraniye, 
İstanbul 
Tel:  Fax: 
sema_odabasi@hotmail.com
Sema Odabaşı 

Fields of Activity
Gender, human rights, 
international/cultural relations, 
research, youth and education 

Objectives
To provide help for young 
people, women, elder people in 
their social life

Actions
Social services, education, 
culture, health and environment 
and special projects that needed 
by the society

Faaliyet Alanları
Cinsiyet, insan hakları, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Gençlere, kadınlara ve yaşlılara 
toplumsal yaşamlarında yardım 
sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Toplumun ihtiyaç duyduğu 
sosyal hizmetler, eğitim, kültür 
ve çevre projeleri veya herhangi 
özel projeler



68 Türkiye Ağı | Turkish Network

Turkey

IŞIK UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE 
SCIENCES/IŞIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Işık Üniversitesi Kumbaba Mevki 34980 Şile, İstanbul
Tel:   +902165287107 Fax: +902167102879
rabia@isikun.edu.tr
http://www.isikun.edu.tr/akademik/anasayfa_iktisadi_idari
Mehmet Kaytaz, Rabia Karakaya Polat 

Fields of Activity
Research 

Objectives
To be an academically sound 
institution providing a 
comprehensive undergraduate 
and graduate education that 
responds to the needs of a 
changing world, to be research-
active in particular subject areas 
and to encourage scholarship in 
all fields

Actions
Research projects, community 
Involvement projects targeting 
the Şile community, cooperation 
projects for research with other 
universities

Faaliyet Alanları
Araştırma 

Misyonu
Değişen dünyanın ihtiyaçlarına 
karşılık veren kapsamı bir lisans 
ve lisanüstü eğitim sağlayan 
muteber bir akademik kurum 
olmak, özel olarak belirlenmiş 
konularda araştırmalarda aktif 
olmak, tüm alanlarda burslu 
programları desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
Araştırma projeleri, Şile 
toplumunu hedef alan 
toplumsal katılım projeleri, diğer 
üniversiteler ile araştırmaya 
yönelik işbirliği projeleri
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ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY (IAU) PROJECTS COORDINATORSHIP/ 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Florya Yerleskesi Besyol Mah., Inonu Cad., 40 Sefakoy 34295 
Istanbul,
Tel: +90(212)425 6151 (ext. 1204 and 1205)  Fax:  90 212 425 57 59
arzuozsoy@aydin.edu.tr, inumantelci@aydin.edu.tr
http://www.aydin.edu.tr/dis_iliskiler_office/index.asp
Arzu Özsoy, İsmail Numan Telci 

Fields of Activity
Research, youth and education

Objectives
To find the solution to the 
unemployment problem by 
educating qualified manpower 
who private, public institutions, 
European Union and world 
require in the long run and who 
has the ability to implement 
what they learn, to educate an 
individual who is equipped with 
information of computer and 
informatics technology, adapts 
contemporary developments 
in a short time, uses scientific 
methods and differentiate 
himself/herself with strong 
character and skills in business 
life

Actions
European Union Projects, 
conferences, Partnership in the 
Erasmus Exchange Program

Faaliyet Alanları
Araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Uzun dönemde özel kuruluşlar, 
kamu kuruluşları, Avrupa 
Birliği ve dünyanın ihtiyacı 
olan ve öğrendiğini uygulama 
becerisine sahip olan nitelikli 
insan gücünün eğitiminin 
sağlanması ile işsizlik sorununa 
çözüm getirmek, öğrenci olarak 
gelen bir bireyi, bilgisayar ve 
enformatik teknolojisi bilgisi ile 
donanımlı şekilde, kısa zamanda 
gündemde meydana gelen 
değişimlere adapte olabilen, 
bilimsel yöntemleri kullanan 
ve iş yaşamında kendisini 
güçlü karakter ve becerileri ile 
diğerlerinden farkını ortaya 
koyacak şekilde eğitmek

Gerçekleştirilen eylemler
Avrupa Birliği Projeleri, 
konferanslar, Erasmus Değişim 
Programında ortaklık
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İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY/İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İnönü Cad. No:28 Kuştepe, İstanbul
Tel:  +90 2123115000 +90 212 444 0 428 Fax: +90212 250 8748
orhun@bilgi.edu.tr http://www.bilgi.edu.tr/ 
Oğuz Özerden, Serhan Ada

Fields of Activity
Research, youth and education

Objectives
To provide, maintain and 
further develop an academic 
environment in which 
both students and faculty 
members are able to engage 
in learning and the production 
of knowledge at the highest 
level, to establish a cultural 
and scientific community that 
promotes tolerance and respect 
for a diversity of individuals 
with different lifestyles, beliefs 
and ways of thinking within the 
framework of contemporary 
universal values, while at the 
same time maintaining strong 
ties with all segments of the 
society, to make education more 
accessible and affordable so that 
more students can pursue their 
dreams

Actions
Training, research, cooperation 
programs, exchange programs

Faaliyet Alanları
Araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Hem öğrencilerin hem de 
akademisyenlerin öğrenim ve 
bilgi üretimine en üst düzeyde 
katılmalarını sağlayacak bir 
akademik ortamın sağlanması, 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi, 
çağdaş evrensel değerler 
çerçevesinde farklı yaşam 
tarzları, inançları ve düşünce 
biçimleri ile bireylerin 
farklılıklarına saygı göstermeyi 
ve hoşgörülü olmayı teşvik eden 
kültürel ve bilimsel bir topluluk 
oluşturmak, aynı zamanda 
toplumun tüm katmanları ile 
güçlü bağları korumak, daha 
çok öğrencinin hayallerine 
kavuşabilmesi için eğitimi daha 
erişilebilir ve elde edilebilir hale 
getirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim, araştırma, işbirliği 
programları, değişim 
programları
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İSTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY CULTURE A.Ş/ İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş
 Maltepe Mahallesi Topkapı Şehir Parkı, Osmanlı Evleri, 34010 
Topkapı / Zeytinburnu İstanbul
Tel:  +90(0212)467 0700 Fax:  +90(0212)467 0799
kultursanat@kultursanat.org http://www.kultursanat.org/ 
Hakan Bayer 

Fields of Activity
Heritage, international/cultural 
relations

Objectives
To offer cultural, artistic and 
touristic services by closely 
following the developments 
and innovations in the field of 
culture and art in Turkey and the 
world

Actions
Operation of Miniaturk 
(Miniature Park of Turkey), 
Cemal Reşit Rey Concert Hall, 
Tarık Zafer Tunaya Culture 
Center, İdris Güllüce Culture 
Center, Mecidiyeköy Culture 
Center, the Basilica Cistern and 
the Cemal Reşit Rey Studio, the 
collection of books on Istanbul, 
organization of activities in the 
cultural sites it operates  

Faaliyet Alanları
Kültürel miras, uluslar arası/
kültürel ilişkiler

Misyonu
Türkiye ve dünyadaki sanat 
ve kültür alanındaki gelişme 
ve innovasyonları yakından 
izleyerek kültür, sanat ve turizm 
hizmetleri vermek

Gerçekleştirilen eylemler
Miniatürk(Türkiye Minyatür 
Parkı), Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu, Tarık Zafer Tunaya 
Kültür Merkezi, İdris Güllüce 
Kültür Merkezi, Mecidiyeköy 
Kültür Merkezi, the Yerebatan 
Sarnıcı and the Cemal Reşit 
Rey Stüdyosu’nun işletilmesi, 
İstanbul kitapları koleksiyonu, 
işletme hizmeti verilen kültürel 
alanlarda çeşitli faaliyetlerin 
organize edilmesi
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İSTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY CULTURE AND TOURISM 
ATTELIER/İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR TURİZM 
ATÖLYESİ / 
Gülhane Parkı-Sultanahmet, İstanbul 34122
Tel:  +90(212)261 0630, +90(212)512 8535
turizm@ibb.gov.tr, turizmplatformu@yahoo.com
Tülin Ersöz

Fields of Activity
Heritage, international/cultural 
relations

Objectives
To provide a tourism 
development focused on local 
improvement, to maintain and 
promote İstanbul’s thousand 
years cultural heritage, to 
estabhlish a bridge for sharing 
the heritage with world citizens

Actions
Development a suggestion for 
İstanbul tourism model

Faaliyet Alanları
Kültürel miras, uluslar arası/
kültürel ilişkiler

Misyonu
Yerel kalkınma odaklı bir 
turizm gelişimi sağlamak, 
kentin binlerce yıllık kültür 
mirasına sahip çıkmak ve bu 
birikimi dünya vatandaşlarıyla 
paylaşacak bir köprü kurmak 

Gerçekleştirilen eylemler
İstanbul turizm modeli için 
öneriler geliştirilmesi



73Türkiye Ağı | Turkish Network

Turkey

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS-IFCA/İSTANBUL 
KÜLTÜR SANAT VAKFI-IKSV)
Sadi Konuralp Caddesi, No: 5 Şişhane 34433 İstanbul
Tel:  +90 212 334 07 50, +90 212 334 07 54 Fax: +90 212 334 07 16
nilgun.mirze@iksv.org http://www.iksv.org/ 
Görgün Taner, Nilgün Mirze 

Fields of Activity
Arts, heritage, international/
cultural relations

Objectives
To create an international 
medium to promote and feature 
not only the cultural heritages 
of Turkish society but also 
those of other societies in the 
world by facilitating the sharing 
of inspiration and creativity 
among arts and the artists and 
to contribute to world peace 
by creating a sense of global 
awareness through the arts

Actions
Organizations of The 
International Istanbul Film 
Festival, The International 
Istanbul Music Festival, The 
International Istanbul Jazz 
Festival, The International 
Istanbul Biennial, The 
International Istanbul Theater 
Festival, October Film Week, 
Phonem Electronic Music 
Plateau, Minifest and Rock’n 
Coke, also a co-organizer of 
“Şimdi Now” Festivals held in 
various European cities

Faaliyet Alanları
Sanat, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Sanatlar ve sanatçılar arasında 
ilham ve yaratıcılığı paylaşmaya 
aracılık ederek yalnızca Türk 
toplumunun değil, dünyadaki 
diğer toplumların kültürel 
miraslarını tanıtmak ve takdim 
etmek için uluslar arası bir ortam 
yaratmak ve sanat aracılığıyla 
dünya barışına küresel bir 
farkındalık duygusu katkısı 
sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Uluslar Arası İstanbul Film 
Festivali, Uluslar Arası İstanbul 
Müzik Festivali, Uluslar Arası 
İstanbul Caz Festivali, Uluslar 
Arası İstanbul Bienali, Uluslar 
Arası İstanbul Tiyatro Festivali, 
Ekim Film Haftası, Phonem 
Elektronik Müzik Platosu, 
Minifest and Rock’n Coke 
organizasyonları ve çeşitli 
Avrupa şehirlerinde yapılan 
“Şimdi Now” Festivalinin ortak 
organizatörü
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İSTANBUL METROPOLITAN MUNICİPALITY YOUTH ASSEMBLY/
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ
Hamidiye Cad. Çelik Han No:1 Sirkeci İstanbul
Tel:  +90(212) 514 11 76 Fax: +90(212) 514 11 74 
info@ibbgenclikmeclisi.com
http://www.ibbgenclikmeclisi.com
Muzaffer Demir, Mustafa Erdağı 

Fields of Activity
Youth and education

Objectives
To produce projects that help 
young people to feel and show 
their own existence in social 
classes

Actions
Graffiti Festival, concerts, 
exchange programs, trainings, 
student meetings, social 
improvement projects

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Gençlerin sosyal sınıflar 
içerisinde kendi varlıklarını 
hissetmeleri ve ortaya 
koymalarına yardımcı olacak 
projeler üretmek

Gerçekleştirilen eylemler
Graffiti Festivali, konserler, 
değişim programları, eğitimler, 
öğrenci toplantıları, sosyal 
gelişim projeleri
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İSTANBUL UNIVERSITY STATE CONSERVATORY/İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Rıhtım Cad. No.1 34710 
Kadıköy, İstanbul
Tel:  +90(216)345 1222, +90(216)527 1418 Fax: +90(216)345 1679
info@istanbul.edu.tr, myapali@istanbul.edu.tr
http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/konservatuar/
Prof. Dr. Faik Çelik, Prof. Sibel Atal Devrim 

Fields of Activity
Arts, youth and education

Objectives
To provide training for raising 
artists for İstanbul State 
Synphony, State Opera and 
Ballet institutions, to contribute 
to art improvement projects

Actions
Education programs, concerts, 
art performances, exchange 
programs

Faaliyet Alanları
Sanat, gençlik ve eğitim

Misyonu
İstanbul Devlet Senfoni, Devlet 
Opera ve Balesi için sanatçılar 
yetiştirmek, sanatın gelişmesi 
için yapılan projelere katkıda 
bulunmak

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim programları, konserler, 
sanat performansları, değişim 
programları
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İZMİR YOUTH VOLUNTARİES/İZMİR’İN GENÇ GÖNÜLLÜLERİ
6414 Sok. No:6 Kat:3 Karşıyaka, İzmir
Tel:  90(555)670 1377, +90(555)388 9430 Fax: +90(232)449 3079
caglapb@gmail.com, olcaykart@hotmail.com
http://
Çağla Örmeci, Olcay Kart, Yeşer Tekgöz

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
human rights, international/
cultural relations, youth and 
education 

Objectives
To enhance international 
understanding and friendship 
through educational, cultural 
and humanitarian activities 
involving the exchange of 
ideas and experiences directly 
among people of different 
countries and diverse cultures, 
to help to create a space where 
young people are able to work 
together having common aims

Actions
Participation in youth exchange 
programs

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, insan hakları, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Farklı ülkelerin vatandaşları ve 
ayrı kültürler arasındaki düşünce 
ve deneyimlerin ilk elden 
değişimleri içeren eğitim, kültür 
ve insanı konu alan faaliyetler ile 
uluslar arası anlayış ve dostluğu 
geliştirmek, genç insanların bir 
arada ortak amaçlara ulaşmak 
için çalışabilecekleri bir alan 
yaratmak için yardımcı olmak

Gerçekleştirilen eylemler
Gençlik değişim programlarına 
katılım
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WOMEN’S INITIATIVE FOR TURKEY İN EU/AB SÜRECİNDE TÜRKİYE 
KADIN INİSİYATİFİ
Kanal D, Dogan TV Center 34 204 Bağcılar İstanbul,
Tel:  +90 2124135528 Fax: 
initiative@kanald.com.tr
http://www.womensinitiative.info/
Sibel Tecimer, Suna Vidinli 

Fields of Activity

Objectives

Actions

No information is available

Faaliyet Alanları

Misyonu

Gerçekleştirilen eylemler

Herhangi bir bilgiye ulaşılamadı
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KALİRU TOURISM AND TRAVEL AGENCY/KALİRU TURİZM VE 
SEYAHAT ACENTASI
Sarayönü Cad. 74/A Şanlıurfa
Tel:  +904142153344 Fax: +904142163245
info@kaliruturizm.com.tr, rahime@kaliruturizm.com.tr
http://www.kaliruturizm.com.tr/
Mehmet Cihat Gürüz,  Rahime Yaşar

Fields of Activity
International/cultural relations

Objectives
To promote Şanlıurfa’s cultural 
heritage, but at the same 
time to preserve the natural 
environment and to help 
common understanding among 
different cultures

Actions
Rent A car, yurt içi ve yurt dışı 
uçak bileti satışı, yurtiçi ve yurt 
dışı tur organizasyonları, Kongre, 
fuar ve seminer organizasyon 
hizmetleri, participation in 
Abraham path initiative

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Şanlıurfa’nın kültürel mirasını 
tanıtmak, ancak aynı zamanda 
doğal çevreyi korumak ve farklı 
kültürler arasında ortak bir 
anlayış geliştirilmesine yardımcı 
olmak

Gerçekleştirilen eylemler
Rent A car, yurt içi ve yurt dışı 
uçak bileti satışı, yurtiçi ve yurt 
dışı tur organizasyonları, Kongre, 
fuar ve seminer organizasyon 
hizmetleri, Abraham Path 
girişimine katılım sağlanması
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KAMER FOUNDATION/KAMER VAKFI
Alimeri 3.Sok Dışkale Apt. No:4 Yenişehir, Diyarbakır
Tel:  4122281053 Fax:  4122281053
d.kamer@superonline.com, gulaykarhan@gmail.com
http://www.kamer.org
Nebahat Akkoç, Gülay Karhan 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, gender, human 
rights, international/cultural 
relations, media, research 

Objectives
To fight against violence, 
hierachy, militarism 

Actions
Emergency Aid Program, 
Awareness Raising Group, Work 
for Women’s Human Rigths, Life 
for Children Project, Women 
Entrepreneurship Program

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, cinsiyet, insan hakları, 
uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
medya, araştırma

Misyonu
Her türlü şiddeti reddetmek, 
yapısal hiyerarşiyi reddetmek, 
militarizmi reddetmek

Gerçekleştirilen eylemler
Acil Yardım Programı, Farkındalık 
Yükseltme Grupları, Kadınlar 
için İnsan Hakları Çalışmaları, 
Çocuklar için Yaşam Projesi, 
Kadın Girişimciler Programı
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KARS MUNICIPALITY/KARS BELEDİYESİ
Ortakapı Mah. Davut Aksu Cad. Belediye Hizmet Binası / Kars
Tel:  +904742123942, +904742232151 Fax: +904742232155
ihsan.karayazi@kars.bel.tr, ikarayazi@gmail.com
http://www.kars.bel.tr/
Nevzat Bozkuş, İhsan Karayazı 

Fields of Activity
Arts, environment/sustainable 
development, heritage, 
international/cultural relations, 
youth and education

Objectives
To develop sustain relations 
with NGOs based in Kars region, 
to make people as much as 
involved with Municipal issues 
and pay attention to their 
concerns and contributions, to 
formulate development projects 
in cooperation with national and 
international partners

Actions
Organization of international 
festivals by targeting peace 
building process within the 
whole Southern Caucasia

Faaliyet Alanları
Sanat, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Kars ilinde kurulmuş olan diğer 
sivil toplum kuruluşları ile kalıcı 
ilişkiler geliştirmek, halkın 
belediye ile ilgili konularda 
katılımcı olmasını ve onların 
düşünce ve katkılarının dikkate 
alınmasını sağlamak, ulusal ve 
uluslar arası ortaklar ile işbirliği 
yapılarak geliştirme projeleri 
oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
Tüm Güney Kafkasya bölgesi 
içerisinde barış sağlamayı 
hedefleyen uluslar arası 
festivallerin organizasyonu
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KIRŞEHİR PROVINCE NATIONAL EDUCATION DIRECTORATE/KIRSEHIR 
IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
Yenice Mahallesi, Terme Caddesi,  40100 Kırşehir
Tel:  386 213 51 50, 386 213 20 78   Fax: 386 213 10 03
kirsehirmem@meb.gov.tr 
http://kirsehir.meb.gov.tr/ 
Mesut Ayrıksa, Canan Üçhöyük, Mehmet Gürhan Ladikli 

Fields of Activity
Youth and education

Objectives
To provide official education 
and training for the people of 
the city

Actions
Administration of 150 schools 
in the province, participation in 
exchange programs

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Şehrin vatandaşlarına resmi 
eğitim ve öğretim hizmetlerini 
sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Valilik sınırları içindeki 150 
okulun idare edilmesi, değişim 
programlarına katılım
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KOZA VISUAL/KOZA GÖRSEL
Koza Sokak No: 111 Gaziosmanpasa 06700 Ankara
Tel:  +90(312)437 3347, +90(312)446 3413 Fax: +90(312)437 3342  
info@kozavisual.org, ozge@kozavisual.org
http://www.kozavisual.org/ 
Özge Çelikaslan 

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations, media, research, youth 
and education 

Objectives
Forging the cultural bridges 
between Turkey and European, 
Mediterranean and the 
Caucasus countries, promoting 
intercultural dialogue and 
understanding, mitigating the 
tension between those societies

Actions
Art and culture projects, 
intercultural-interdisciplinary 
projects, organization of 
international conferences on 
media education, new media, 
image theories, filmmaking 
techniques, documentary 
filmmaking, and contemporary 
arts

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Türkiye ve Avrupa arasında, 
Akdeniz ve Kafkasya ülkeleri 
arasında kültürel köprüler 
oluşturmak, bu kültürler 
arasında diyalog ve hoşgörüyü 
geliştirmek, topluluklar 
arasındaki gerilimleri 
yumuşatmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sanat ve kültür projeleri, 
kültürler arası-disiplinler arası 
projeler, medya eğitimi, yeni 
medya, imaj kuramları, film 
yapım teknikleri, belgesel film 
yapımı ve çağdaş sanatlar 
konularında uluslar arası 
konferansların organize edilmesi 
çalışmaları
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KÖRFEZ ORUÇ REİS ANATOLIAN HIGH SCHOOL/KÖRFEZ ORUÇ REİS 
ANADOLU LİSESİ
Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Engin Sok. Güney Mah. Körfez 
Kocaeli
Tel:  902625270831, 902625183969 Fax: 902625276769
b.satir@hotmail.com, butungulhan@yahoo.com
http://www.orucreis.k12.tr/
Bahattin Şatır, Gülhan Bütün 

Fields of Activity
Environment/sustainable 
development, international/ 
cultural relations

Objectives
To educate the students as open 
minded, social individuals, to 
develop their foreign language, 
to introduce new cultures while 
they introduce their ownes, to  
make the students to be aware 
of EU membership by visiting 
these countries

Actions
‘Towards a Sustainable School 
Project, education of the parents 
in every subject to become an 
active citizen

Faaliyet Alanları
Çevre/sürdürülebilir kalkınma,  
uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Öğrencileri açık fikirli, sosyal 
bireyler olarak eğitmek, onların 
yabancı dillerinin gelişmesini 
sağlamak, sahip oldukları 
kültür ile birlikte yeni kültürler 
ile tanışmalarını sağlamak, AB 
ülkelerini ziyaret etmelerini 
sağlayarak, öğrencileri AB üyeliği 
hakkında bilgilendirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Kalıcı bir Okula Doğru Projesi, 
Ailelerin aktif bir vatandaş 
olmaları için çeşitli konularda 
eğitilmesi
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MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS/MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Küçük Çamlıca Acıbadem 81018 Kadıköy, İstanbul
Tel: +90 2163262667, +90 2163262668  Fax: 0216 326 91 29
dekanlik-gsf@marmara.edu.tr
http://gsf.marmara.edu.tr
Ahu Antmen, Nilüfer Ergin 

Fields of Activity
Arts, Youth and education

Objectives
To provide art training

Actions
Art education, social 
responsibility projects, exchange 
programs, international student 
triennial, student performances

Faaliyet Alanları
Sanat, gençlik ve eğitim

Misyonu
Öğrencilere sanat eğitimi 
vermek

Gerçekleştirilen eylemler
Sanat eğitimi, sosyal sorumluluk 
projeleri, değişim programları, 
uluslar arası öğrenci trienali, 
öğrenci performansları
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MATHEMATICAL IDEA SOCIETY/MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE 
TOPLULUĞU
Hasköy Mahallesi Üçpınar Caddesi Çayıralan Sokak 19/11 Keçiören, 
Ankara
Tel: +905062110411 
oguzunaldan@hotmail.com
Oğuz Ünal Onuralp Ünal 

Fields of Activity
International/cultural relations

Objectives
To understand and explain 
human which is the core of the 
universe

Actions
Concerts, academic seminars, 
magazines, author conferences, 
film stars conferences and 
course for disadvantages youth, 
International Mevlana Project 
with 7 country

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Evrenin özü olan insanı anlamak 
ve açıklamak

Gerçekleştirilen eylemler
Konserler, akademik seminerler, 
dergiler, yazarların konferansları, 
film yıldızlarının konferansları, 
engelli gençler için kurslar, 7 
ülke ile birlikte Uluslar Arası 
Mevlana Projesi
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MCD YOUTH CLUB/MCD GENÇLİK KULÜBÜ
GMK Bulvarı İzmir 2 Caddesi 45/17 Kızılay, Ankara
Tel:  +90(312)424 0474 Fax: 
mcdgenclik@hotmail.com
http://www.mcd-genclik.com/
Maksut Coşkun Dokunulmaz

Fields of Activity
Arts, youth and education

Objectives
To raise the capabilities of youth, 
to make easy to integrate into 
the society of youth coming 
from all around Turkey and 
from abroad for educational 
purposes, to encourage their 
entrepreneurship, to help them 
to increase their, knowledge, 
ability and capability, to enable 
youth with a great variety 
of courses and to improve 
communication between them, 
to create new projects

Actions
Youth Exchange programs, 
youth projects, training, folk 
dance tours around the europe

Faaliyet Alanları
Sanat, gençlik ve eğitim

Misyonu
Yurt dışından ve Türkiye’nin 
birçok bölgesinden Ankara’ya 
çeşitli üniversitelerde 
okumak için gelen gençlerin 
yeterliliklerini, toplumla 
bütünleşmelerini kolaylaştırmak, 
girişimcilik ruhlarını teşvik 
etmek, bilgi beceri ve yeterlilik 
kazanmalarına yardımcı 
olmak ve gençlere dayanışma 
duygularını serbestçe ifade 
etme olanağı sunmak, yeni proje 
yaratma çalışmaları yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
Gençlik değişim programları, 
gençlik projeleri, eğitimler, Halk 
Dansları Grubu Avrupa Turu
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MIDDLE EAST EDUCATION, DEVELOPMENT AND RESEARCHES 
CENTER ASSOCATION/ORTADOĞU EĞİT İM GELİŞTİRME VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Şair Sırrı Hanım Sok. Maruf Apt.3-8 Yenişehir Diyarbakır
Tel: +90412 224 92 06  Fax:  +90412 22335 96
info@odegam.org, yakinci@odegam.org
http://www.odegam.org/
Yılmaz Akıncı, Necla Eren

Fields of Activity
Democracy and community 
development, research

Objectives
To provide training that is 
felt the necessary and would 
contribute to the community 
development on subjects 
such as social, economic, 
cultural, international dialog, 
language coursers in order to 
communication and access to 
the information

Actions
Trainings, research, 
developmental and supportive 
social activities

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, araştırma

Misyonu
Toplumda eksikliği hissedilen 
ve toplumsal kalkınmaya katkı 
sağlayabilecek konularda 
(sosyal, ekonomik, kültürel, 
uluslar arası diyalog, iletişim 
ve bilgiye erişimin sağlanması 
için yabancı dil eğitimleri vb.) 
eğitimleri gerçekleştirmek
     
Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim, araştırma, geliştirici ve 
destekleyici sosyal faaliyetler
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MİMAR SİNAN FINE ARTS UNIVERSITY/MİMAR SİNAN GÜZEL 
SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Meclis-i Mebusan Cad. 24 Findikli Istanbul
Tel: 0090 212 252 16 00   Fax: 0212 243 08 88
melgorgun@gmail.com
http://www.msgsu.edu.tr/
Rahmi Aksungur, Melih Görgün, Mahir Namur 

Fields of Activity
Youth and education

Objectives
To provide art education, to 
ensure artistic structure of the 
society reach universal values, to 
constitute the managerial staff 
of art and industry, to constitute 
the teaching staff capable and 
knowledgable on their own 
mastery, to reveal student’s 
creative abilities during their 
education period, to make them 
gain thinking ability within the 
scientific method framework 
of developing intuition, finding 
research topic, applying, 
experimenting, controlling and 
finalizing process

Actions
Training and research, exchange 
programs

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
farklı ağırlıklar gösteren dallarda 
sanatçı yetiştirilmesi, toplumun 
sanatsal yapısının evrensel 
değerlere ulaştırılması, sanatın 
ve endüstrinin üst düzey 
kadrolarının oluşturulması 
ve gelecek kuşaklara kendi 
meslek alanlarında yetkili ve 
bilgili elemanların yetiştirilmesi, 
öğrencinin eğitim süresi 
boyunca, yaratıcı gücü açığa 
çıkarmak, sezgiler geliştirmek, 
araştırma, bulma, uygulama, 
deneme, denetleme ve 
sonuçlandırma süreçlerini içeren 
bilimsel metodlar çerçevesinde 
düşünmesini kazandırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim ve araştırma, değişim 
programları
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MR. SÜLEYMAN ERGUNER (INDIVIDUAL MEMBER)/SÜLEYMAN 
ERGÜNER(BİREYSEL ÜYE)
İnönü Cad. Emintaş Sitesi C Blok A giriş No:18, 34734 Erenköy 
İstanbul
Tel: +90(216)368 6795 Fax: +90(216)385 7648
suleyman@erguner.com
http://www.erguner.com/ 
Süleyman Ergüner 

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations, media, religion, 
research, youth and education 

Objectives
To do artistic performances, 
especially ney, to compose in 
turkish music forms and various 
maqams
 
Actions
Participation in concerts of the 
TRT and congress of UNESCO, 
Ney playing performances the 
head of the Mevlevi Ensemble 
in İstanbul, foundation of the 
Ergüner Mevlevi Ensemble, 
a lecturer at the İstanbul 
Technical University Turkish 
Music Conservatory for both 
the theory and practice of the 
classical Turkish music

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya, din, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Özellikle ney enstrümanı ile 
sanat gösterileri yapmak, Türk 
müziği biçimlerinde ve çeşitli 
makamlarda besteler yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
TRT konserlerine ve UNESCO 
Kongresi konserine katılım, 
ney enstrümanı ile gösteriler, 
İstanbul’da Mevlevi Topluluğu 
başkanı, Ergüner Mevlevi 
Topluluğu kurulması, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Türk Müziği 
Konservatuarı’nda hem teorik 
hem de uygulamalı klasik 
Türk müziği konusunda ders 
verilmesi
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MUGLA MEDITERRANEAN DOCUMENTARY FESTIVAL (MEDDOC)/
MUĞLA AKDENİZ BELGESEL FESTİVALİ(MEDDOC)
Prof. Dr. Orhan Ersek Sok. 66/2 34367 Teşvikiye İstanbul
Tel:  +90 212 231 39 32, +90 212 231 39 31  Fax: +90 212 232 61 47
selda@vtr.com.tr, info@vtr.com.tr
Enis Rıza Sakızlı, Selda Salman,  Ebru Seremetli

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, international/ 
cultural relations, media, youth 
and education 

Objectives
Improving the legislation 
in the field of cinema, 
providing support systems 
for documentaries, creating 
a documentary audience, 
supporting Turkish 
documentary films to be 
screened in TV channels,
integrating Turkish 
documentary market with 
international market, presenting 
different cultures, social, 
historical and political facts of 
different countries and therefore 
to support the tolerance 
between cultures

Actions
Documentary screenings, 
special sections, production 
workshops, DVD library, panel 
meetings, technical workshops

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya, gençlik ve eğitim

Misyonu
Sinema alanındaki yasal 
düzenlemeleri geliştirmek, 
belgeselcilere bir destek 
sistemi sağlamak, bir belgesel 
izleyici kitlesini oluşturmak, 
Türk belgesel filmlerinin TV 
kanallarında yayınlanması için 
desteklemek, Türk belgesel film 
pazarını uluslar arası pazar ile 
entegre etmek, farklı ülkelerin 
farklı kültürel, sosyal, tarihi ve 
politik gerçeklerini sunarak 
kültürler arasındaki hoşgörüyü 
desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
Belgesel yayınları, özel bölümler, 
prodüksiyon çalışma grupları, 
DVD kütüphanesi, panel 
toplantıları, teknik çalışma 
grupları
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NETHERLANDS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION ANKARA/
HOLLANDA YÜKSEK ÖĞRETİM ENSTİTÜSÜ ANKARA
Koza Sokak No:111 GOP, Ankara
Tel: +90(312)437 3347 Fax: +90(312)437 3342
cem.gundogan@nihankara.org,  info@nihankara.org 
http://www2.nihankara.org/ 
Jak den Exter, Arif Cem Gündoğan, Aslı Kaymak 

Fields of Activity
Arts, environment/sustainable 
development, heritage 
international/cultural relations, 
youth and education

Objectives
To contribute to the 
internationalization of the 
Higher and Vocational Education 
in the Netherlands by acting 
as effective promoter and 
intermediary

Actions
Academic and cultural activities, 
conferences, seminars, 
exhibitions, language courses, 
courses on Environment and 
Water Management, Agriculture 
and Horticulture, Tourism and 
Hospitality, EU Awareness 
and Youth Networks, Culture, 
History and Heritage, Mediation 
and Conflict Management, 
Healthcare and Wellness

Faaliyet Alanları
Sanat, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Etkili bir yol açıcı ve aracı olarak 
Hollanda yüksek öğretimine ve 
mesleki eğitimine uluslararası 
nitelik kazandırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Akademik ve kültürel faaliyetler, 
konferanslar, seminerler, sergiler, 
dil kursları, çevre ve su yönetimi, 
tarım ve bahçecilik, turizm ve 
ağırlama, AB farkındalığı ve 
gençlik networkler, kültür, tarih 
ve miras, meditasyon ve çatışma 
yönetimi, sağlık hizmetleri 
ve sağlıklı olmak konularında 
eğitimler
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ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY INTERNATIONAL OFFICE/ONDOKUZ 
MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI OFİSİ
Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler 
Birimi(UIB) 55139 Kurupelit Samsun
Tel:  +90.362.445 0118 / 7501, +90.362 312 1919 / 3429 - 3427 
Fax: +90.362.445 0300
str@muzikegitimcileri.net 
http://www.omu.edu.tr/a/tr/uib/
Prof.Dr. Hüseyin Akan (Rector), Süleyman Tarman, Emine Bol Yazıcı 

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations, youth and education 

Objectives
To coordinate the 
activities related to the 
internationalisation of the 
university, to improve the 
participation of the university 
in cooperation activities and 
to raise the reputation of the 
university in the international 
area

Actions 
Erasmus projects, youth projects 
and all kind of international 
exchanges projects

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, gençlik ve eğitim

Misyonu
Üniversitenin 
uluslararasılaştırılması ile 
ilgili faaliyetleri koordine 
etmek, üniversitenin işbirliği 
faaliyetlerine katılımını 
artırmak ve uluslar arası 
alanda üniversitenin şöhretini 
yükseltmek

Gerçekleştirilen eylemler
Erasmus projeleri, gençlik 
projeleri ve her türlü uluslar arası 
değişim projeleri
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OPEN SOCIETY INSTITUTE - ASSISTANCE FOUNDATION/AÇIK 
TOPLUM ENSTİTÜSÜ- YARDIM VAKFI
Cevdetpaşa Cad. Mercan Apt. No: 85 D:11, 34342 Bebek İstanbul
Tel: +90(212)287 9986, +90(212)287 9975 Fax: : +90(212)287 9967
gtuyluoglu@osiaf.org.tr, info@osiaf.org.tr 
http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/
Hakan Altınay, Gökçe Tüylüoğlu, Nafiz Güder

Fields of Activity
Gender, media

Objectives
To Support Turkish society, 
academics, NGOs in their efforts 
towards achieving a democratic 
and an open society in Turkey

Actions
Project support programs, 
research, publications, meetings

Faaliyet Alanları
Cinsiyet, medya

Misyonu
Türk toplumunu, 
akademisyenlerini, ve sivil 
toplum kuruluşlarını Türkiye’de 
açık ve demokratik bir 
topluma ulaşma hedeflerine 
doğru yaptıkları çalışmalarda 
desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
Proje destek programları, 
araştırma, yayınlar, toplantılar
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PLATFORM GARANTİ CONTEMPORARY ART CENTER/PLATFORM 
GARANTİ GÜNCEL SANAT MERKEZİ
İstiklal Caddesi 276, Beyoğlu 34340, İstanbul
Tel:  +90(212)245 7300, +90(212)293 2361  Fax: +90(212)293 3071 
platform@garanti.com.tr, platformgaranti.gsm@gmail.com 
http://www.platform.garanti.com.tr/
Vasıf Kortun, Öykü Özsoy, November Paynter 

Fields of Activity
Arts

Objectives
To act as a dynamic catalyst 
for the dissemination, research 
and practice of contemporary 
art in İstanbul, Turkey and 
the region, to be a meeting 
point for exchange between 
contemporary artists, curators 
and critics

Actions
Exhibitions, public talks 
and conferences, provides a 
comprehensive international 
library of contemporary art and 
research archive for students 
and professionals, contains 
an artist archive, research and 
lecture spaces, the Istanbul 
Residency Program, artist 
exchange programs

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
İstanbul, Türkiye ve bölgede 
modern sanatın uygulanması, 
araştırılması ve yaygınlaştırılması 
için dinamik bir katalizör olarak 
çalışmak, modern sanatçılar, 
küratörler ve eleştirmenler 
arasında değişim için bir erime 
potası sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Sergiler, kamuoyu konuşmaları, 
konferanslar, öğrenciler ve 
profesyoneller için uluslar arası 
nitelikte kapsamlı bir modern 
sanat kütüphanesi, sanatçı arşivi, 
araştırma ve derslik alanları, 
İstanbul Misafirliği Programı, 
sanatçı değişim programları 
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POSITIVE/POZİTİF
Şehbender Sok. 8/1 34430 Asmalımescit – Tünel, Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90(212)249 7075 Fax: +90(212)245 4176 
cem@pozitif-ist.com 
Cem Yegül

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations

Objectives
To develop music audiences 
through its festivals, live 
music venue, artists, albums, 
and concerts spanning a 
broad spectrum of music 
encompassing all worldly styles 
with “Changing the way people 
perceive life through music” 
vision

Actions
International Akbank Jazz 
Festival for 19 years, Efes Pilsen 
Blues Festival for 20 years, 
Efes Pilsen One Love Festival, 
open air music festival, for 8 
years, Rock’n Coke Istanbul; the 
biggest open air festival for 6 
years

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
“Müzik aracılığıyla insanların 
yaşamı algılayışını değiştirmek” 
odaklı vizyonu ile yaptığı 
festivaller, canlı müzik 
performansları, sanatçı, albüm 
ve konserler ile geniş bir 
spektrumda tüm dünya stillerini 
kucaklayan çok kültürlü bir 
dinleyici kitlesi yaratmak

Gerçekleştirilen eylemler
Uluslar arası Akbank Caz 
Festivali, 19 yıllık, Efes Pilsen 
Blues Festivali, 20 yıllık, Efes 
Pilsen One Love Festival, açık 
hava müzik festivali, 8 yıllık, 
Rock’n Coke Istanbul, en büyük 
açık hava festivali, 6 yıllık
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PROJECT 4L / PROJE 4L
Meydan Sokak Beybi Giz Plaza B Blok, Maslak 34398 İstanbul
Tel: +90(212)290 2525 Fax: +90(212)290 2526
info@proje4l.org
http:// www.proje4l.org
Cem Elgiz

Fields of Activity
Arts

Objectives
To support the contemporary 
art and artists in Turkey

Actions
Elgiz Museum of Comtemporary 
Arts, conferences, exhibitions, 
Project Office, performances, 
publications

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Türkiye’deki güncel sanatı ve 
sanatçıları desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler
Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, 
konferanslar, sergiler, Proje 
Odası, gösteriler, yayınlar
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ROBERT COLLEGE, İSTANBUL/ROBERT KOLEJ, İSTANBUL
Kuruçeşme Cad. 87 Arnavutköy 34345, İstanbul 
Tel:  +90(212)359 2222 Fax: +90(212)2575443, +90(212)287 0117 
mwilks@robcol.k12.tr, jwelch@robcol.k12.tr 
http://portal.robcol.k12.tr/   
John Chandler, Marc Wilks, Joseph Welch

Fields of Activity
Youth and education 

Objectives
To graduate young men and 
women with the skills, insights, 
and determination to function 
as leaders and contributing 
citizens in a wide range of social 
and cultural roles, both locally 
and internationally, to develop 
in students the desire and 
ability to communicate openly, 
candidly and constructively, 
and to foster in them a broad 
international outlook

Actions
Model United Nations, European 
Youth Parliament, the WinPeace, 
(Greece-Turkey) initiative, 
Destination ImagiNation, Junior 
Achievement program

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Türkiye’de ve uluslararası 
düzeyde, farklı alanlarda sosyal 
ve kültürel roller üstlenen 
vatandaşlar ve liderler olarak 
işlev yapacak, azimli, beceri 
ve kavrayış sahibi gençler 
mezun etmek, öğrencilerin 
açık, içten ve yapıcı biçimde 
iletişimde bulunma istek ve 
yeteneğini geliştirebilmek ve 
geniş bir uluslararası görüşü 
benimsemelerini sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Birleşmiş Milletler Modeli, 
Avrupa Gençlik Parlemantosu, 
WinPeace(Yunanistan-Türkiye) 
Girişimi, Hedef ImagiNation, 
Başarılı Gençler programı
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S&G SYSTEM AND GENERATION ASSOCIATION/S&G SİSTEM VE 
JENERASYON DERNEĞİ
Turgutreis Cad. Süleymanbey Sokak No:17 Daire:7 Maltepe 06570 
Ankara 
Tel:  +90(312)230 1965 Fax: +90(312)230 1965 
systemandgeneration.eu@gmail.com, systemandgenerationoffice@gmail.com 
http://www.systemandgeneration.eu/
Gürkan Akçaer, Serdar Kabukçuoğlu

Fields of Activity
Youth and education 

Objectives
To improve the inventiveness 
and creativeness of our people 
and to combine and contact 
these creativeness especially 
starting from the youth

Actions
Participation in EU Youth 
Programs youth exchange 
programs, photography, 
youth caravan, sport activities, 
seminars, conferences, training 
programs

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Ülkemiz insanının yenilikçiliğini 
ve yaratıcılığını özellikle 
gençlerden başlayarak 
birleştirmek iletişim içinde 
bulunur şekle sokmak

Gerçekleştirilen eylemler
AB Gençlik programlarına 
katılım, gençlik değişim 
programları, fotoğrafçılık, 
gençlik karavanı, spor 
faaliyetleri, seminerler, 
konferanslar, eğitim programları
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SABANCI UNIVERSITY, SAKIP SABANCI MUSEUM/ SABANCI 
ÜNİVERSİTESİ SAKIP SABANCI MÜZESİ
Sakıp Sabancı Cad. No: 42 Emirgan – İstanbul  
Tel:  +90(212)277 2200 Fax: +90(212)229 4914
nazanolcer@sabanciuniv.edu
http://muze.sabanciuniv.edu/
Nazan Ölçer 

Fields of Activity
Arts, heritage

Objectives
To present a versatile 
museological environment with 
its rich permanent collection, 
the comprehensive temporary 
exhibitions that it hosts and with 
its conservation units

Actions
Exhibitions, educational 
programs, concerts, conferences 
and seminars 

Faaliyet Alanları
Sanat, kültürel miras

Misyonu
Zengin koleksiyonu, kabul ettiği 
kapsamlı uluslararası geçici 
sergileri, konservasyon birimleri, 
örnek eğitim programları, 
yapılan çeşitli konser, konferans 
ve seminerleriyle çok yönlü bir 
müzecilik ortamı sunmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sergiler, eğitim programları, 
konserler, konferans ve 
seminerler
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SABANCI UNIVERSITY, FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES/ 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Orhanlı-Tuzla 34956 İstanbul 
Tel: 90/216/483 9233, 90/216/483 9232  Fax: 90/216/483 9250
alkan@sabanciuniv.edu, inci@sabanciuniv.edu 
http://fass.sabanciuniv.edu/tr/ 
Prof. Dr. Ahmet Alkan (Dean), İnci Ceydeli 

Fields of Activity
Researh, youth and education

Objectives
To develop competent and 
confident individuals, enriched 
with the ability to reflect 
critically and independently, 
combined with a strong sense 
of social responsibility; and, to 
contribute to the development 
of science and technology, 
as well as disseminating the 
knowledge created to the 
benefit of the community

Actions
Education and research

Faaliyet Alanları
Araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Güçlü bir sosyal sorumluluk 
duygusu ile bir araya gelmiş 
eleştirel ve bağımsız düşünme 
yeteneği ile zenginleşmiş, 
başarılı ve kendine güvenli 
bireyler yetiştirmek, bilim ve 
teknolojinin gelişmesine katkıda 
bulunurken, aynı zamanda 
yaratılan bilginin toplum 
yararına olacak şekilde yayılımını 
sağlayacak çalışmalar yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim ve araştırma
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SAKARYA UNIVERSITY/SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Esentepe Kampüsü 54187, 
Adapazarı Sakarya 
Tel: +90 264 295 6031, +90 264 295 5040 Fax: +90 264 295 5950 
tturan@sakarya.edu.tr 
http://www.sakarya.edu.tr/
Tufan Turan 

Fields of Activity
Research, youth and education

Objectives
To contribute in the making of 
individuals who are keen on 
producing technology, willing 
to share and equipped with 
aesthetic values, to provide 
a contemporary learning/
teaching environment in which 
individuals are given enough 
opportunities to be competent 
professionals who respect social 
values

Actions
Research and education

Faaliyet Alanları
Araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Evrensel nitelikte bilgi ve 
teknoloji üreten araştırmacı, 
katılımcı, paylaşımcı, özgün 
ve estetik değerlere sahip 
bireylerin yetiştirilmesine 
katkıda bulunmak, bireylere 
mesleki açıdan yetkin, toplumsal 
değerlere saygılı olmaları için 
yeterli fırsatın sağlandığı çağdaş 
bir eğitim/öğretim ortamı 
sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Araştırma ve eğitim
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SANTRAL-İSTANBUL-“MUSEUM OF CONTEMPORARY ARTS AND 
CULTURE CENTRE”/SANTRAL-İSTANBUL “ÇAĞDAŞ SANATLAR 
MÜZESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ”
Santralistanbul, Eski Silahtarağa Elektrik Santrali Kazım Karabekir 
Caddesi No:1 Silahtar Mahallesi Sütlüce, Eyüp, İstanbul
Tel:  + 90 212 311 52 53, + 90 212 311 50 00 Fax: + 90 212 238 50 55
info@santralistanbul.org 
http://www.santralistanbul.com/
Dr. Serhan Ada, Asu Aksoy Robins, Emre Baykal

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, heritage, 
international/cultural relations, 
youth and education 

Objectives
To be a comprehensive, 
participatory and 
interdisciplinary international 
platform for arts and culture

Actions
Conversion of the Ottoman 
Empire’s first power station - 
Silahtarağa Power Plant - into 
a Museum of Contemporary 
Arts, Museum of Energy and a 
cultural and educational centre, 
an Artists-in-Residence program, 
a public library specializing 
in arts, humanities and 
architecture, documentation 
centers, centers, workshops, 
research, urban regeneration, 
trainings and participation in 
youth programs

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Sanat ve kültür için kapsamlı, 
katılımcı ve disiplinler arası 
uluslar arası nitelikte bir 
platform oluşturmak

Gerçekleştirilen eylemler
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk enerji santrali – Silahtarağa 
Enerji Tesisi –‘nin Çağdaş 
Sanatlar Müzesi, Enerji Müzesi 
ve bir kültür ve eğitim merkezi 
haline dönüştürülmesi, 
Sanatçı Evde programı, sanat, 
beşeri bilimler ve mimari 
üzerine uzmanlaşmış bir halk 
kütüphanesi, dokümantasyon 
merkezi, araştırma merkezi, 
çalışma grupları, şehir 
yenilemeleri, eğitimler ve 
gençlik programlarına katılım 
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SEVDA CENAP AND(SCA) MUSIC FOUNDATION/SEVDA CENAP 
AND(SCA) MÜZİK VAKFI
Tunalı Hilmi Caddesi 114-43 Kavaklıdere 06700 Ankara 
Tel:  312 427 0855 / 312 427 2353 Fax: 312 467 3159
ibrahim@ankarafestival.com 
http://www.focusmm.com/sca/sca.htm
Elif Basman, İbrahim Barışık

Fields of Activity
Arts 

Objectives
To contribute, by all its means, 
in the field of music to the 
westernization processes 
undertaken by the secular 
Turkish Republic founded by 
Mustafa Kemal Ataturk, to 
organize the International 
Ankara Music Festival

Actions
The International Ankara 
Music Festival organization, 
concerts for youth and children, 
publications, the music library 
and the archieve of the Turkish 
compositions, scholarship grant 

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Tüm imkanları ile, Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından kurulan laik 
Türkiye Cumhuriyetinin geçirdiği 
batılılaşma sürecine müzik 
alanında katkıda bulunmak, 
Uluslar Arası Ankara Müzik 
Festivali’nin organize edilmesi 
çalışmaları

Gerçekleştirilen eylemler
Uluslar Arası Ankara Müzik 
Festivali’nin organizasyonu, 
gençler ve çocuklar için 
düzenlenen konserler, yayınlar, 
müzik kütüphanesi, Türk 
bestecileri arşivi, burs verilmesi
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SABANCI UNIVERSITY PERFORMING ARTS CENTER/ SABANCI 
ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ MERKEZİ (SGM)
Sabancı Üniversitesi, 34956 Orhanlı, Tuzla, İstanbul
Tel:  + 90 216 483 90 12, + 90 216 483 90 26 Fax: + 90 216 483 90 13
sgm@sabanciuniv.edu,  yektakara@sabanciuniv.edu 
http://sgm.sabanciuniv.edu/tr/
Yekta Kara, Nalan Aydın 

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations, youth and education 

Objectives
To contribute to the rich cultural 
life of Istanbul, particularly to 
the city’s Anatolian coast, and 
provide cultural and artistic 
services to the University’s 
students and staff, as well as to 
all art appreciators in the region, 
to become a prestigious 
performing arts center renown 
for the quality of its performing 
national and international artists 
and groups

Actions
Art performances such as 
operas, theater plays, ballet 
performances and concerts

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, gençlik ve eğitim

Misyonu
İstanbul’un zengin kültürel 
yaşamına, özellikle şehrin 
Anadolu yakası tarafına katkıda 
bulunmak, üniversitenin 
öğrencileri ve personeline, 
aynı zamanda civardaki tüm 
sanatseverlere kültür ve sanat 
hizmeti sağlamak, ulusal ve 
uluslar arası düzeyde gösteri 
yapan sanatçı ve grupların 
kalitesi ile bilinen prestijli bir 
sanat gösteri merkezi haline 
gelmek

Gerçekleştirilen eylemler
Opera, tiyatro oyunları, bale 
performansları ve konserler gibi 
çeşitli sanat gösterileri
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SİMYA ARTS/SİMYA SANAT
Prof. Dr. Orhan Ersek Sk. No: 43/1 Teşvikiye - İstanbul
Tel: +90212233 79 76, +90212292 96 83  Fax: 
bilgi@simyasanat.com 
http://www.meditativedance.com/
İlkay Sevgi, Derya Yüksek 

Fields of Activity
Arts 

Objectives
To contribute to the 
development of arts and arts 
education and the protection 
of artistic freedoms, to foster 
inter-cultural dialogue through 
partnerships with artists, art 
institutions and organizations 
in different countries, to 
provide more opportunities 
for joint works and for sharing 
professional practices, to 
improve the conditions for 
independent companies and 
performing artists

Actions
Artistic training, organization 
of artistic events and 
performances, seminars and 
workshops producer of the 
performances of Zigurrat Dance 
company, participation in the 
artistic events and festivals 
organized in Europe with 
its special projects such as 
Meditative Dance

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Sanat ve sanat eğitiminin 
geliştirilmesi ile sanatsal 
özgürlüklerin korunmasına 
katkıda bulunmak, farklı 
ülkelerdeki sanatçılar, sanat 
enstitüleri ve organizasyonlar 
ile ortaklıklar kurarak kültürler 
arası diyalogu beslemek, ortak 
çalışmalar ve profesyonel 
uygulamaların paylaşılması 
için daha fazla fırsat sağlamak, 
bağımsız şirketlerin ve gösteri 
yapan sanatçıların koşullarını 
iyileştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Sanat eğitimi, sanat 
etkinliklerinin ve gösterilerin 
organizasyonu, seminerler ve 
çalışma grupları, Ziggurat Dans 
Kumpanyası gösterilerinin 
yapımcısı, Avrupa şehirlerinde 
organize edilen festival ve sanat 
etkinliklerine Meditatif Dans 
gibi özel projeler ile katılım 
sağlanması
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SUPPORT TO LIFE (STL) / HAYATA DESTEK
Sakız Sokak, Moray Apt. No.2 D.1 Caferağa Mah. Kadıköy İstanbul 
Tel:  +90 216 336 2262 Fax: +90 216 336 2925
sgenel@supporttolife.org, info@supporttolife.org 
http://www.supporttolife.org/
Sema Genel, Burcu Kuğu Tetik, Pınar Gökgün 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
human rights, research, youth 
and education 

Objectives
To involve in humanitarian 
assistance, psycho-social 
rehabilitation, and the recovery 
of communities affected 
by disasters and conflicts, 
concentrating on the needs of 
children, youth, women, and the 
vulnerable
   
Actions
Relief aid, social protection, 
education, capacity building, 
livelihoods support, promotion 
of participatory approaches to 
humanitarian assistance and 
development work, research 
and reports 

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, insan hakları, 
araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu
Özellikle çocuklar, gençler, 
kadınlar ve savunmasız 
olanlara yoğunlaşmış olarak, 
insani yardım, psiko-sosyal 
rehabilitasyon, ve afetler 
ve çatışmalardan etkilenen 
toplumların iyileşme sürecinde 
yer almak

Gerçekleştirilen eylemler
Kurtarma yardımları, sosyal 
korumacılık, eğitim, kapasite 
oluşturma, geçinme desteği, 
insani yardımlar ve geliştirme 
çalışmalarına katılımcı 
yaklaşımları artırılması,  
araştırma ve raporlar
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TALİMHANE THEATRE/TALİMHANE TİYATROSU
Taksim Dolapdere Caddesi, No:97 Taksim İstanbul
Tel:  +90(212)238 8509 
hakans@talimhanetiyatrosu.com, mehmet@talimhanetiyatrosu.com 
http://www.talimhanetiyatrosu.com/
Mehmet Ergen, Hakan Silahsızoğlu

Fields of Activity
Arts 

Objectives
To provide a platform for 
emerging theatre practitioners,  
to provide a program of 
performance, education work 
and community drama, to 
produce its own shows and 
to provide an opportunity for 
cultural and creative Exchange, 
to bring art and cultural 
activities for people living in the 
neighborhood

Actions
Dolapdere Youth Theatre, 
International Write a Play 
Festival, in-house productions 
of comtemporary plays, 
cooperation and exchange 
programs

Faaliyet Alanları
Sanat

Misyonu
Çalışmalarına yeni başlamakta 
olan tiyatro çalışanlarına bir 
platform sağlamak, drama 
topluluğu, eğitim ve gösteri 
programı oluşturmak, kendi 
oyunlarının prodüksiyonunu 
gerçekleştirmek,  kültürel ve 
yaratıcı değişimler için bir fırsat 
sağlamak, civarda yaşayan halka 
kültür ve sanat faaliyetlerine 
katılma olanağı sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Dolapdere Gençlik Tiyatrosu, 
Uluslar Arası Bir Oyun Yaz 
Festivali, çağdaş oyunların 
kuruluş içerisinde sahneye 
konulması, işbirliği ve değişim 
programları 
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TC İSTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY-FACULTY OF ART AND DESIGN/ 
TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 
Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156, İstanbul
Tel:  (+90 212) 498 41 00 Fax:  (+90 212) 465 83 07
stf.dekanlik@iku.edu.tr, n.guz@iku.edu.tr 
http:// www.iku.edu.tr 
Prof. Dr. Nüket Güz 

Fields of Activity
Art, youth and education

Objectives
To graduate students as artists 
and designers with cultural, 
social and contemporary values

Actions
Research, education, 
performances, participation in 
exchange programs

Faaliyet Alanları
Sanat, gençlik ve eğitim

Misyonu
Kültürlü, sosyal, çağdaş sanatçı 
ve tasarımcılar yetiştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Araştırma, eğitim, gösteriler, 
değişim progamlarına katılım 
sağlanması
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TECHNICAL EDUCATION FOUNDATION/TEKNİK EĞİTİM VAKFI
Reşat Bey Mah. Ordu Cad. Olguner Apt. 2/14 Seyhan Adana 
Tel: +90(322)454 7917 Fax: +90(322)454 7917 
adanatekev@mynet.com, misbahsengul@hotmail.com 
http://www.tekevadana.org/
Sait Altıparmak 

Fields of Activity
Youth and education

Objectives
To contribute to the promotion 
of the technical and vocational 
education and to enhance 
the skills of its members by 
organizing internal training 
and giving them the chance to 
participate in various exchanges, 
seminars so that they can catch 
up with the new technology 
and also to provide young 
people financial support who 
have limited financial and social 
resources

Actions
Participation in EU projects, 
youth club, education on the 
themes such as European 
awareness, art and culture, sport 
environment, social inclusion, 
anti-discrimination, active 
participation, gender equality, 
youth policies and develop ways 
of qualitative free time spending

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Teknik ve mesleki eğitimin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, 
üyelerinin becerilerini kurum 
içi eğitimler düzenleyerek 
ve onlara çeşitli değişim 
programlarına katılma fırsatı 
vererek, yeni teknolojileri 
yakalama imkanı bulacakları 
seminerlere katılmalarını 
sağlayarak geliştirmek, ve kısıtlı 
finansal ve sosyal kaynağı olan 
genç insanlara finansal destek 
sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
AB projelerine katılım, 
gençlik kulübü, Avrupa Birliği 
farkındalığı, sanat ve kültür, spor, 
çevre, sosyal katılım, ayrımcılık 
karşıtlığı, aktif katılm, cinsiyet 
eşitliği, gençlik politikaları ve 
boş zamanların nitelikli olarak 
değerlendirilmesi için yollar 
geliştirilmesi konularında 
eğitimler verilmesi
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TEPEBAŞI MUNICIPALITY/TEPEBAŞI BELEDİYESİ
Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84 Eskişehir 
Tel:  +90(222)211 4000, +90(533)529 6718 Fax: +90(222)320 8888
bilgi@tepebasi.bel.tr, alikilabaz@yahoo.com 
http://www.tepebasi.bel.tr/
Dt. Ahmet Ataç, Ali Riza Kilabaz 

Fields of Activity
International/cultural relations 

Objectives
To improve the citizens life 
quality, to become a pilot 
municipality at national and 
international level  

Actions
Our City is Our Home Project, 
recycling, welfare activities, 
training courses (Pursuing 
Career, Education, Sport), 
enhancing the economy and 
commerce, recreation activities, 
symposiums, workshops

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Vatandaşlarının yaşam kalitesini 
artırmak, ulusal ve uluslar arası 
seviyede bir pilot belediye 
haline gelmek

Gerçekleştirilen eylemler
Şehrimiz Evimizdir Projesi, 
geri dönüşüm, sosyal 
yardım faaliyetleri, eğitim 
faaliyetleri(kariyer tercihi, 
eğitim ve spor), ekonomi ve 
ticareti geliştirme çalışmaları, 
eğlence ve dinlenmeye yönelik 
etkinlikler, sempozyumlar, 
çalışma grupları
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THE JEWISH COMMUNITY OF TURKEY/TÜRK MUSEVİ CEMAATİ
Tünel, Yemenici Street 21, 34430 Beyoğlu, İstanbul 
Tel:  +90 212 293 87 94, +90 212 293 87 95 Fax: +90 212 244 19 80
filiba@gmail.com, info@musevicemaati.com 
http://www.musevicemaati.com/ 
Silvyo Ovadya, Lina Filiba

Fields of Activity
Democracy and community 
development

Objectives
To maintain official local and 
international relations on behalf 
of community, to extend extra 
support to institutions, to make 
sure that a basically harmonious 
system is maintained within 
community institutions, to 
maintain religious staff and 
core central staff and to act as 
the central authority of Turkish 
jewry extending help to Jewish 
Communities in cities other than 
Istanbul as well

Actions
Informal partnerships with other 
Jewish Community institutions 
such as synagogues, the Shalom 
newspaper, the Jewish school, 
European Jewish Culture Day, 
the Kara Kare Holocaust Films 
week, concerts, educational and 
or social & cultural organizations 

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma

Misyonu
Topluluğu temsilen yerel ve 
uluslar arası resmi ilişkileri 
yürütmek kuruluşlara daha 
fazla destek sağlamak, cemaat 
kuruluşları içerisinde temel 
olarak uyumlu bir sistemin 
devamını sağlamak, dini 
personel ve merkez çekirdek 
personelin devam ettirilmesi 
sağlamak ve Türk Musevileri 
için merkezi otorite olarak 
hareket ederken, İstanbul’da 
olduğu kadar diğer şehirlerdeki 
Musevi Cemaatlerine de yardımı 
yaygınlaştırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sinagoglar gibi diğer Musevi 
Cemaatleri ile informal 
ortaklıklar, Shalom Gazetesi, 
Musevi okulu, Avrupa Musevi 
Kültürü Günü, Kara Kare Yahudi 
Soykırımı Film haftası, konserler, 
eğitim, sosyal ve kültürel 
organizasyonlar
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THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTRE TURKEY COUNTRY 
OFFICE/BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ 
İlkbahar Mah. 571. Cad. 617. Sok. No:8 Yıldız Ankara 
Tel: +90 312 491 95 30, +90 312 491 95 72  Fax: +90 312 491 95 40  
info@rec.org.tr, pinar.akpinar@rec.org.tr 
http://www.rec.org.tr/
Dr. Sibel Sezer Eralp, Pınar Akpınar, Yeşim Çağlayan

Fields of Activity
Environment/sustainable 
development 

Objectives
To work on different fields 
of sustainable development, 
to support to environmental 
stakeholders on topics 
such as environmental 
policy, biodiversity, climate 
change, renewable energy, 
environmental information, 
water and waste management

Actions
Access to Environmental 
Information, capacity building, 
education for sustainable 
development, projects on EU 
accession and environment, 
international cooperation, 
private sector and sustainable 
development, sustainable 
management and use of natural 
resources

Faaliyet Alanları
Çevre/sürdürülebilir kalkınma

Misyonu
Sürdürülebilir kalkınmanın farklı 
alanlarında çalışmak, çevre 
politikası, biyolojik çeşitlilik, 
iklim değişimi, yenilenebilir 
enerji, çevreye ait bilgiler ve su 
ve atık yönetimi konularında 
çevre açısından ortak olan 
paydaşlara destek sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Çevreye ait bilgilere erişim, 
kapasite oluşturulması, 
sürdürülebilir kalkınma için 
eğitim, AB’ne katılım ve 
çevre, uluslar arası işbirlikleri, 
özel sektör ve sürdürülebilir 
kalkınma, sürdürülebilir yönetim 
ve doğal kaynakların kullanımı 
konularında projeler
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THIRD SECTOR FOUNDATION OF TURKEY (TUSEV)/TÜRKİYE 
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
Bankalar Caddesi, Minerva Han No. 2 Kat 5 Karaköy 34420 İstanbul
Tel:  +90 212 243 83 07, +90. 212. 243 83 09 Fax: +90. 212. 243 83 05
info@tusev.org.tr, tusev@tusev.org.tr 
http://www.tusev.org.tr/
Prof. Dr. Ustun Erguder, Namık Ceylanoglu, Filiz Bikmen

Fields of Activity
Democracy and community 
development, human rights, 
research 

Objectives
To develop the human, financial 
& technical capacity of nonprofit 
organizations, to promote 
a legally & fiscally enabling 
environment for nonprofit 
organizations, to encourage 
a culture of philanthropy & 
strategic grantmaking, to 
facilitate partnerships across 
the public, private & third 
sectors, to support & engage 
the international community in 
learning about & collaborating 
with Turkish third sector 
organizations

Actions
Meetings, seminars and 
conferences, training sessions, 
in depth research on the legal 
framework, philanthropy and 
the third sector in Turkey, NGO 
Law Reform Initiative, national & 
international networking

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, insan hakları, 
araştırma

Misyonu
Kar amaçlı olmayan örgütlerin 
insan kaynağı, finansal kaynak 
ve teknik kapasite açısından 
geliştirilmesi, kar amaçlı 
olmayan örgütler için yasal ve 
mali açılardan kolaylaştırıcı bir 
ortam sağlamak, hayırseverlik 
ve stratejik hibekültürlerini 
desteklemek, kamu, özel sektör 
ve üçüncü sektör arasında 
işbirliklerini kolaylaştırmak, 
uluslar arası topluluğun, Türk 
üçüncü sektörünü tanıması ve 
işbirliği fırsatlarını öğrenmesi 
için faaliyetlerde bulunmak

Gerçekleştirilen eylemler
Toplantılar, seminerler, 
konferanslar, eğitimler, 
Türkiye’de yasal çerçeve, 
hayırseverlik ve üçüncü sektör 
üzerine araştırma, STK yasa 
reformu girişimi, ulusal ve 
uluslar arası network çalışmaları
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SOCIETY VOLUNTEERS FOUNDATION/TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 
Hobyar Mh. Rahvancılar Sk. No:7, 1.Vakıf Han Kat.1, 34112 Eminönü 
İstanbul
Tel: +90212 522 10 32, +90212 522 10 30 Fax: +90212 522 10 34
info@tog.org.tr http://www.tog.org.tr/
İbrahim Betil

Fields of Activity
Youth and education

Objectives
To realize social peace, solidarity 
and change through the 
participation and leadership 
of the youth, to contribute to 
the formation of a youth with 
social awareness and self-
esteem, to encourage young 
volunteers develop and realize 
various projects, to transform 
the energy of youth toward 
social benefit, to provide the 
participation, guidance and 
assistance of adult volunteers 
who believe in the synergy that 
youth is capable of creating 
and who can financially or/and 
socially support them towards 
social benefit

Actions
Training courses, scholarship 
awards, apprenticeship 
opportunuties, guidance and 
consultancy services, university 
students Youth Conseil in Turkey, 
youth projects, cooperation 
projects with other non 
governmental organizations

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Gençlerin öncülüğünde 
toplumsal barış, dayanışma 
ve değişimi gerçekleştirmek, 
gençlerin öncülüğünde ve 
yetişkinlerin rehberliğinde 
çeşitli sosyal hizmet projelerini 
hayata geçirmek, gençlerin 
yaratabileceği sinerjiye inanan ve 
sosyal bir amaca yönelik maddi-
manevi yatırım yapabilecek 
yetişkin gönüllülerin katılımını, 
rehberliğini ve desteğini 
sağlamak, çevresindeki sorunlara 
çözüm üretebilen, kendine 
güvenli, girişimci ve duyarlı bir 
gençliğin oluşumuna katkıda 
bulunmak, toplumda sosyal 
sorumluluk yönünde farkındalık 
yaratmak

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitim imkanları, karşılıklı burs 
desteği, iş yapma becerilerini 
geliştirmek için staj olanakları, 
rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti, yurtiçinde üniversiteler 
arası Gençlik Konseyleri, AB 
normlarına uygun gençlik 
projeleri,  diğer sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği projeleri



115Türkiye Ağı | Turkish Network

Turkey

TURKISH CULTURAL FOUNDATION (TKV)/ TÜRK KÜLTÜR VAKFI (TKV)
Valikonağı Cad. Konak Apt. D:4 Nişantaşı İstanbul 
Tel: +90(212)246 4591, +90(212)232 4539 Fax: +90(212)232 4539
fatma.akgun@afs.org, info-turkey@afs.org
http://www.tkvafs.org/tur_tu/home
Sinan Çilesiz, Fatma Akgün

Fields of Activity
International/cultural ilişkiler, 
youth and education 

Objectives
To provide intercultural learning 
opportunities, helping people 
to develop the knowledge, skills 
and understanding needed to 
create a more just and peaceful 
world through an extended stay 
in a foreign country and culture  

Actions
Organization of short-term and 
long-term home-stay school 
based exchange programs for 
high school students, short-term 
volunteer exchange programs, 
seminars and community 
service programs, teacher 
exchange programs, summer 
programs

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Hoşgörülü, duyarlı, yapıcı ve 
paylaşımcı, insan haklarına 
saygılı bireylerin yetişmesine 
yardımcı olmak amacı ile farklı 
kültürler içinde yaşayarak, 
deneyim kazanma olanağı 
sağlayan değişim programları 
geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Okullar ile birlikte 
gerçekleştirilen, kısa ve uzun 
dönemli aileler ile birlikte 
yaşama temeline dayalı lise 
öğrencileri değişim programları, 
kısa dönemli gönüllü değişim 
programları, seminerler ve 
toplumsal hizmet programları 
öğretmen değişim programları, 
yaz programları
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TURKEY EUROPE FOUNDATION/TÜRKİYE AVRUPA VAKFI
İstiklal Cd. Kallavi Sok. No:7 Kat:1 Beyoğlu İstanbul 
Tel: +90(212)244 5134-35  Fax: 90(212)244 5136
info@turkiyeavrupavakfi.org, emregur@tavakfi.com,
 tav@turkiyeavrupavakfi.org 
http://www.turkiyeavrupavakfi.org/
Ziya Müezzinoğlu, M. Emre Gür, Nihan Yıldız

Fields of Activity
Gender, heritage, international/
cultural relations, research, 
youth and education 

Objectives
To support finally Turkey’s 
membership to European 
Union, to promote the peace 
and stability in the region, to 
build bridges between youth, 
increase awareness on European 
relations of Turkey and its region

Actions
Research, publications, grants, 
seminars, training programs 
mainly in the domains of health, 
youth, education, gender 
equality, culture

Faaliyet Alanları
Cinsiyet, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Nihai olarak Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliğini desteklemek, 
bölgede barış ve dengeyi 
teşvik etmek, gençler arasında 
köprüler oluşturmak, Türkiye’nin 
ve civarının Avrupa ilişkileri 
konusunda farkındalığı artırmak

Gerçekleştirilen eylemler
Araştırmalar, yayınlar, burslar, 
seminerler, başlıcaları sağlık, 
gençlik, eğitim, cinsiyet eşitliği 
ve kültür konularındaki eğitim 
programları
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TURKEY YOUTH FEDERATION/TÜRKİYE GENÇLİK FEDERASYONU
19 Mayıs Gençlik ve Spor Sitesi Ankara Gençlik Merkezi Ulus, Ankara
Tel:  +90(312)312 3820 Fax: +90(312)312 3820 
riza.sumer@gmail.com, sahin12147@yahoo.com 
http://www.turkiyegencfed.org.tr/
Rıza Sümer, Şahin Antakyalıoğlu, Nurcan Kızıltepe

Fields of Activity
Democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
human rights, international/
cultural relations, media, youth 
and education 

Objectives
To ensure organization of 
children and youth participate 
in processes of counseling, 
decision-making, administration 
and execution with the 
understanding of equality, to 
contribute to increasing social 
awareness on human rights 
and children rights issues, to 
ensure children and youth to 
communicate and cooperate 
with public, local, private and 
voluntary institutions in an 
organized way

Actions
Training, scholarship grants, 
research, cultural and artistic 
activities, cooperation with 
public and local administrations, 
projects for disabled people

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, insan hakları, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, medya, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
Çocuk ve gençlik örgütlerinin, 
eşitlik anlayışı ile sorunların 
araştırılması, karar alınması, 
idarecilik ve yürütme 
fonksiyonlarına katılmalarını 
sağlamak, insane hakları ve 
çocuk hakları konusunda sosyal 
farkındalığı artırmak, çocukların 
ve gençlerin kamusal, yerel, 
özel ve gönüllü kuruluşlar ile 
organize bir şekilde iletişim 
kurmasını ve işbirliği yapmasını 
sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler
Eğitimler, burs verilmesi, 
araştırma, kültür sanat 
etkinlikleri, kamusal ve yerel 
idareciler ile işbirliği çalışmaları, 
engelli vatandaşlar için projeler
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TURKISH-GREEK STUDIES ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITY/TÜRK-YUNAN 
ÇALIŞMALARI İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kurtuluş Deresi Cad. No 47 34440 
Dolapdere İstanbul 
Tel:  +90(212)311 5104, +90(212)311 5194 
umuto@bilgi.edu.tr, harry@bilgi.edu.tr 
http://eu.bilgi.edu.tr/research100.asp
Ayhan Kaya, Umut Özkırımlı, Harry Tzimitras

Fields of Activity
Democracy and community 
development, international/ 
cultural relations, media, 
religion, research, youth and 
education

Objectives
To foster institutional 
collaboration between the 
academic communities of the 
two countries

Actions
Lecture series and panels, joint 
seminars, conferences, summer 
programs, research, exchange 
programs

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler, medya, din, araştırma, 
gençlik ve eğitim

Misyonu
İki ülkenin akademik toplulukları 
arasında kurumsal işbirliğini 
güçlendirmek

Gerçekleştirilen eylemler
Devamlı dersler ve paneller, 
ortak seminerler, konferanslar, 
yaz programları, araştırmalar, 
değişim programları 
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TURNA CULTURE AND ART/TURNA KÜLTÜR VE SANAT 
Karagöz Sanat Evi Cumhuriyet Cad. No.78 10400 Ayvalık
Tel: + 90(266)312 6561 
cafeturc@cafeturc.com, karagozsanatev@gmail.com 
http://www.cafeturc.com/
Kenan Öztürk, Ekim Öztürk

Fields of Activity
International/cultural relations 

Objectives
To be the reference point in 
Turkey for Gypsy musicians, who 
have not had an established 
address to date

Actions
A workshop and exhibition 
space for artists, discussion 
sessions and seminars, 
collaborative cultural projects, 
cultural exchange programs, 
training programs, concerts, 
theatres

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Henüz belirlenmiş bir adresleri 
olmayan Çingene müzisyenler 
için Türkiye’de bir referans 
noktası olmak

Gerçekleştirilen eylemler
Sanatçılar için çalışma grubu 
ve sergi alanı sağlanması 
hizmeti, tartışma oturumları ve 
seminerler, işbirliğine yönelik 
kültürel projeler, kültürel 
değişim programları, eğitim 
programları, konserler, tiyatro 
oyunları
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WOMEN FOR WOMEN’S HUMAN RIGHTS – NEW WAYS
Inonu Cad. No. 29/6 Saadet Apt. 34437 İstanbul 
Tel: +90 212 251002 Fax: +90 212 2510065 
newways@wwhr.org 
http://www.wwhr.org/about_us.php
M. Evre Kaynak, M. Karin Ronge 

Fields of Activity
Democracy and community 
development, gender

Objectives
To promote women’s human 
rights in Turkey and on the 
international level

Actions
Advocacy and lobbying on 
the international and national 
levels, sustainable human rights 
education programs for women, 
production and dissemination of 
awareness raising materials and 
publications aiming at women 
of different literacy levels, 
action-research, organization of 
conferences, and national and 
international networking

Faaliyet Alanları
Demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, cinsiyet

Misyonu
Kadın haklarını Türkiye’de 
ve uluslar arası düzeylerde 
geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler
uluslar arası ve ulusal düzeyde 
mücadele ve lobi çalışmaları, 
kadınlar için sürdürülebilir insan 
hakları eğitim programları, 
farklı eğitim gruplarındaki 
kadınlara yönelik farkındalık 
yükseltmeyi amaçlayan 
malzeme ve yayınların üretilmesi 
ve dağıtılması, eylem-araştırma, 
konferans organizasyonları, 
ulusal ve uluslar arası networkler 
oluşturulması,
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YALOVA LOCAL AGENDA 21/YALOVA YEREL GÜNDEM 21
Yerel Gündem 21 Genel Sekreterligi Karizma Is Merkezi Kat:4 Yalova 
Tel: +90(226)811 5122  Fax: +90(226)811 5120 
gulgonul@yalovayg21.org, melikeleyla@yalovayg21.org
http://hatalı web sitesi
Barbaros Binicioğlu, Gülgönül Bozoğlu, Melike Leyla Koçgündüz

Fields of Activity
International/cultural relations 

Objectives
To participate in sustainable 
development projects

Actions
EU Youth Projects, capacity 
building activities, panels, 
environmental tours, concerts, 
youth exchange projects, work 
groups in the youth council: 
“Culture Sport and Art”, “Drugs”, 
“Environment”, “European Union 
Projects”, “Street Kids and Youth 
Policy”

Faaliyet Alanları
Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu
Sürdürülebilir kalkınma 
projelerine katılımcı olmak

Gerçekleştirilen eylemler
AB Gençlik projeleri, kapasite 
oluşturma çalışmaları, paneller, 
çevre turları, konserler, gençlik 
değişim programları, Gençlik 
Konseyi’nde “Kültür Spor ve 
Sanat”, “Uyuşturucular”, “Çevre”, 
“Avrupa Birliği Projeleri”, “Sokak 
Çocukları ve Gençlik Politikası” 
konularında faaliyet gösteren 
çalışma grupları



122 Türkiye Ağı | Turkish Network

Turkey

YAPI KREDİ CULTURAL ACTIVITIES, ARTS AND PUBLICATIONS INC./ 
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK A.Ş.
İstiklal Caddesi No: 161-161A, 34433, Beyoğlu, İstanbul
Tel:  +90(0212)252 4700 Fax: +90(0212) 293 0723
ykykultur@ykykultur.com.tr
http://www.ykykultur.com.tr/ 
Veysel Uğurlu, Serpil Teoman 

Fields of Activity
Arts, international/cultural 
relations

Objectives
To enrich Turkey’s cultural and 
artistic life on national and 
universal grounds, to meet the 
art appreciators with various 
contemporary, well-qualified 
artistic performances, to bring 
the art and culture into a more 
expansive environment, to 
leave the cultural art to next 
generations as cultural heritage 

Actions
Yapı Kredi Publications, Yapı 
Kredi Culture Center, Kazım 
Taşkent Classical Work of 
Art Series, “Sanat Dünyamız” 
quarterly journal,  Yapı Kredi 
Vedat Nedim Tör Museum, Yapı 
Kredi Kazım Taşkent Art Gallery, 
Yapı Kredi Sermet Çifter Hall, 
Sermet Çifter Research Library, 
Sait Faik Story Award, Yapı Kredi 
Art Festival

Faaliyet Alanları
Sanat, uluslar arası/kültürel 
ilişkiler

Misyonu
Türkiye’nin kültür sanat yaşamını 
ulusal ve evrensel düzeyde 
zenginleştirmek, sanatseverleri 
çağdaş, nitelikli, farklı sanat 
olaylarıyla buluşturmak, kültür 
ve sanatın dünyasını daha 
yaygın bir çevreye taşımak, 
kültür mirasını gelecek kuşaklara 
izler olarak bırakmak

Gerçekleştirilen eylemler
Yapı Kredi Yayınları, Yapı Kredi 
Kültür Merkezi, Kazım Taşkent 
Klasik Yapıtlar Dizisi, Sanat 
Dünyamız Dergisi, Yapı Kredi 
Vedat Nedim Tör Müzesi, Yapı 
Kredi Kazım Taşkent Sanat 
Galerisi, Yapı Kredi Sermet Çifter 
Salonu,  Sermet Çifter Araştırma 
Kütüphanesi, Sait Faik Hikaye 
Armağanı, Yapı Kredi Sanat 
Festivali
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YOUNG LIVES FOUNDATION/GENÇ HAYAT VAKFI
Koru Mah. Bogaziçi Cad. Demircan Apt. No:19/15-16 İstinye İstanbul
Tel: +90(212)277 4651  Fax: +90(212)277 5323 
info@genchayat.org, ugur@genchayat.org 
http://www.genchayat.org/ 
Uğur Gülderer, Uğur Elhan, Pinar Eric

Fields of Activity
Youth and education 

Objectives
To carry out educational studies 
-other than family and school 
education- in accordance with 
the determined goals with 
the belief that any investment 
made to human, develops and 
advances the society

Actions
Studies to create awareness 
among the government and 
society on youth, “Once Upon 
a Time in My Street” Project, 
“Correct Communication” 
Project, “Service Activity and 
Solidarity” Project

Faaliyet Alanları
Gençlik ve eğitim

Misyonu
Belirlenmiş hedefler 
doğrultusunda insana yapılan 
herhangi bir yatırımın toplumu 
kalkındırdığı ve ileriye taşıdığı 
inancı ile aile ve okul eğitimleri 
dışında eğitim çalışmaları 
yürütmek

Gerçekleştirilen eylemler
Gençlik ile ilgili hükümetlerin 
ve genel olarak toplumun 
farkındalığını sağlamaya yönelik 
çalışmalar, “Sokağımdan Tarih 
Yazıyorum” Projesi, “Doğru 
İletişim” Projesi, “Hizmet Aktivite 
ve Yardımlaşma” Projesi



124 Türkiye Ağı | Turkish Network

Turkey

YOUNG VISION ASSOCIATION/GENÇ VİZYON DERNEĞİ
Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. Galleria İş Merkezi No:140/186 Seyhan, 
Adana 
Tel:  +90(536)542 0491
gencvizyondernegi@gmail.com
Erdem Zengin, Zafer Özcan

Fields of Activity
Arts, democracy and community 
development, environment/ 
sustainable development, 
heritage, international/cultural 
relations, youth and education

Objectives
To strive for creating an 
open and tolerant society 
of today and tomorrow, to 
foster democracy, human 
rights, tolerance, cross-border 
co-operation, mobility and 
European dimension in 
education

Actions
Participation in Action Days 
participation on Case Study 
Trips, Intercultural Dialogue 
Between East&West Project, 
conferences, seminars, 
publications, intercultural 
exchange programs, trainings 

Faaliyet Alanları
Sanat, demokrasi ve toplumsal 
kalkınma, çevre/sürdürülebilir 
kalkınma, kültürel miras, uluslar 
arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve 
eğitim

Misyonu
Günümüz ve gelecek için 
açık ve hoşgörülü bir toplum 
yaratmak için çalışmak, eğitimde 
demokrasi, insan hakları, 
hoşgörü, sınır ötesi işbirliği, 
mobilite ve Avrupa boyutlarını 
güçlendirici çalışmalar yapmak

Gerçekleştirilen eylemler
“Eylem Günleri”ne katılım, Örnek 
Olay Gezileri”ne katılım, Doğu 
ile Batı Arasında Kültürler Arası 
Diyalog” projesi, konferanslar, 
seminerler, yayınlar, kültürler 
arası değişim programları, 
eğitimler
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