
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Kültür & Sanat Bileşeni 
 
Proje Adı: Anadolu-Avrupa, Mitolojik-Tarihsel Birliktelik: Castro 

& Antandros 

Proje Numarası: TR0703.01-01/48 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Altınoluk, Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma 
ve Yaşatma Derneği-Balıkesir 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: Pro Loco Castro-İtalya 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:  104.292,90 Euro / 93.863,61 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Kültür konusunda faaliyet gösteren Türk ve İtalyan 
sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğun 
geliştirilmesi ve uzun dönemli işbirliği ve ortaklıkların 
kurulmasına yardımcı olunması; kültürel mirası 
paylaşan İtalya ve Türkiye’deki iki sivil toplum örgütü 
arasında uzun dönemli işbirliği ve ortaklık ilişkisinin 
tesis edilmesi; Türkiye ve Avrupa ülkelerinde benzer 
kültürel sivil toplum kuruluşları ve operatörler 
arasında bir iletişim ağı kurulması; İtalya ve Türkiye 
arasında iki taraflı çalışma ziyaretleri, bilinçlenmeyi 
arttıracak seminerler, basın faaliyetleri, arkeolojik 
fotoğraf sergileri vasıtasıyla on iki ay içerisinde 
karşılıklı anlayış ve kültürel diyaloğun teşvik edilmesi 
hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: Başvuruda bulunan ülkelerin ve ortakların çalışanları, 
üyeleri ve gönüllüleri; Ege Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü ve Castro Arkeoloji Okulu öğretim görevlileri; 
Altınoluk Belediyesi ve Castro Belediyesi çalışanları; 
seminerlere ve sergilere katılanlar. 

Proje Faaliyetleri 

 Projenin ilk üç ayında proje hazırlık 
çalışmaları gerçekleştirilmiş, proje ekipleri 
oluşturulmuştur.8 Temmuz 2011 tarihinde 
Altınoluk ve Castro Belediyeleri arasında 
imzalanan kardeş kent protokolünün 
ardından 9 Temmuz 2011 tarihinde 
Altınoluk’ta proje açılış toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  

 Temmuz ve ağustos aylarında İtalya ve 
Türkiye’de açılması planlanan sergiler için 
hazırlık faaliyetlerine başlanmıştır. 

 20 Ağustos 2011 Altınoluk ve Castro 
Belediyeleri arasında imzalanan protokol ile 
proje tanıtımına yönelik bir panel 
düzenlenmiştir.  

 Ekim ayında proje ortağı İtalyan heyeti 
Türkiye’ye bir çalışma ziyaretinde 
bulunmuşlardır. 18 Ekim 2011 tarihinde 
Altınoluk’ta proje ortakları ile bir konferans 
gerçekleştirilmiştir. Aynı tarihte Antandros 
ve Castro’ya ilişkin fotoğraf sergisi açılmıştır.  

 Ekim ayında projenin İtalyan ortakları 
Assos’da ve İzmir’de inceleme ziyaretleri 
gerçekleştirmişlerdir. 

 20 Aralık 2011 tarihinde Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde proje kapsamında bir 
konferans ve fotoğraf sergisi açılışı 
gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf sergisi 30 Aralık 
2011 tarihine kadar ziyarete açık olacaktır. 

 Ocak 2012’de proje sahibi tarafından 
İtalya’ya bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ziyaret 
kapsamında bir konferans da 
gerçekleştirilecektir. Aynı tarihlerde 
Türkiye’de açılışı yapılan fotoğraf sergisi de 
İtalya’da çeşitli yerlerde sergilenecektir. 

 Görünürlük faaliyetleri kapsamında Türkçe, 
İtalyanca ve İngilizce proje kitapçıkları 
hazırlanması; internet sitesi için yazılımı 
geliştirilmesi ve sitenin çevirisi; tanıtım 
materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı 
öngörülmüştür. Bu faaliyetlerin çalışmaları 
devam etmektedir. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Abdülvecdi Güreli 
E-Posta: antandros1@yahoo.com.tr  
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