
 
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Kültür Sanat Bileşeni 
Proje Adı: Avrupa Gençlik Müzesi 

Proje Numarası: CSD-II/CA/017 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Gençlik Kültür Evi Derneği (GENÇEV), Ankara 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. Citizens in Action – Yunanistan 
2. Türkiye Gençlik Birliği Derneği - Türkiye 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:  146.949,52 Euro / 132.254,57 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Gençlerin ve genç sanatçıların, sanatsal ve kültürel 
faaliyetler vasıtası ile kültürlerarası diyaloga 
katılımlarının sağlanması; AB ve Türkiye’deki genç 
sanatçılar arasında kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilerin 
kurulması; kültür farklılıklarına karşı toleransın 
artırılması; gelecekte uygulanması olası girişimler için 
zemin hazırlanması; farklı Avrupa kentlerinden gelen 
genç sanatçıların tecrübelerinin paylaşılması; sanatın 
kültürlerarası diyalogda bir araç olarak kullanılması ve 
gençlerin farklı düşünce ve görüşleri paylaşmada daha 
etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: 18-30 yaş arası gençler, genç sanatçılar ve genç sanat 
girişimleri. 

Proje Faaliyetleri 

 Proje faaliyetleri Ankara ve Atina’da 
gerçekleşmektedir. 

 Proje kapsamındaki müzik ve plastik sanatlar 
performanslarına, öykü anlatımı 
oturumlarına ve farklı sanatsal gösterilerin 
gerçekleştirileceği atölye çalışmalarına ev 
sahipliği yapacak olan Avrupa Gençlik Müzesi 
Çankaya Belediyesi’nin desteği ile Ankara’da 
açılacaktır. Müze proje tamamlandıktan 
sonra da Avrupa’nın genç sanatçılarının 
buluşma noktası olacaktır.  

 Avrupa Gençlik Müzesi’nin açılışından önce 
Ankara’da, özellikle gençlerin yoğun olarak 
bulunduğu kültür merkezi, kitapevi, 
üniversite kampüsü, kafe, sinema gibi 
mekânlarda afiş, broşür ve el ilanı gibi 
tanıtım araçları kullanılarak projenin ve 
müzenin tanıtımı gerçekleştirilecektir. Proje 
kurulacak bir web sitesi aracılığı ile de 
tanıtılacaktır.  

 Ankara’da 10 gün sürecek olan etkinliklerde, 
Avrupa’dan ve Türkiye’den üçer müzik grubu 
halka açık mekânlarda konserler verecektir. 
Avrupa’dan ve Türkiye’den dörder sanatçı 
plastik sanatlar alanında performanslarını 
sergileyeceklerdir. Avrupa’da ve Türkiye’de 
farklı kültürlerden seçilecek onar genç 
öykülerini anlatacaklardır. Sanatsal ve sosyal 
konularda atölye çalışmaları yapılacaktır. 

 Proje faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
sanatsal çalışmalar Avrupa Gençlik 
Müzesi’ne bağışlanacaktır. Sanatsal 
faaliyetlerin sonunda gençlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, diplomatik temsilciliklerin, 
kültür merkezlerinin, sanatçıların, 
üniversitelerin katılımıyla müzenin açılış 
töreni düzenlenecektir.  

 Ankara’da bir model olarak açılacak olan 
Avrupa Gençlik Müzesi fikrinin Avrupa’da 
yaygınlaştırılmasını teşvik etmek amacıyla 
Atina/Oropos’ta 21-25 Eylül tarihlerinde 
çeşitli etkinlikler düzenlendi.  

 Etkinliklerde, Yunanistan’dan ve Türkiye’den 
birer müzik grubu halka açık mekânlarda 
konserler verip; ikişer sanatçı plastik sanatlar 
alanında performanslarını sergiledi. 
Avrupa’da ve Türkiye’de farklı kültürlerden 
seçilecek beşer genç öykülerini anlattılar. 
Sanatsal ve sosyal konularda atölye 
çalışmaları yapıldı. Faaliyetler sonucu ortaya 
çıkan sanatsal çalışmalar sergilendi. 

 Avrupa Gençlik Müzesi fikrinin Avrupa 
çapında yaygınlaştırılması düşüncesi 
kapsamında Atina’nın Oropos bölgesinde 
düzenlenecek etkinlik bu modelin 
uygulanması ve yaygınlaştırılması 
bakımından önemli bir adım teşkil edecektir. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: 
 

Öyküm BAĞCI SÜTLÜ 
oykumbagci@yahoo.com /  

 

mailto:oykumbagci@yahoo.com

