
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Kültür & Sanat Bileşeni 
 

 

Proje Adı: Kültür Mirası Alanında Tecrübe Paylaşımı 

Proje Numarası: TR0703.01-01/87 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMİD), İstanbul 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: World Association for the Protection of the Tangible 
and Intengible Cultural Heritage in Times of Armed 
Conflict (WATCH), İtalya 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:  138.928,41 Euro / 125.035,57 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Türkiye’de restorasyon ve görsel-işitsel ürünleri de 
içermek üzere sanat eserlerinin korunması 
konularında yüksek öğretimin geliştirilmesi adına 
somut ve faydalı sonuçlar üretebilmek; bu alanda 
faaliyet gösteren sivil toplum örgütü ve üniversite 
bünyelerindeki uzmanların konu hakkındaki 
profesyonel bilgi birikimlerini artırmak; bilgi paylaşımı 
için sürdürülebilir iletişim kanalları kurmak ve görsel-
işitsel olanları da içerecek şekilde sanat eserlerinin 
korunması konusunda çalışan ulusal ve uluslararası 
aktörler ile uzun vadeli ortaklık bağları kurmak 
projenin temel hedeflerini oluşturmaktadır. 

Proje Hedef Kitlesi: Akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, yapılacak eğitimlerin katılımcıları, 
düzenlenecek uluslararası konferansa davetli 
konuşmacılar ve konferansın katılımcıları. 

Proje Faaliyetleri 

 Proje kapsamında, ilk olarak Kocaeli 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 5 
İtalyan uzmana yönelik 5 gün sürecek bir 
eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıda 
İtalyan heyeti Türk üniversitelerinin güzel 
sanatlar fakültelerindeki öğretim müfredatı 
ile geleneksel ipek Türk halı ve kilimlerinin 
korunması konularında bilgilendirildi. 

 Ardından, Türkiye’den gidecek olan 7 kişilik 
bir uzman ekibine Roma’da bulunan 
Interdepartmental Centre of Applied Science 
for Cultural Heritage Conservation (Kültürel 
Mirasın Korunması Uygulamalı Bilimler 
Bölümlerarası Merkezi) tarafından 7 günlük 
benzer bir eğitim programı uygulandı. 
Burada yürütülen eğitimde ise Türkiye’de 
bulunan üniversitelerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerine taşınır kültür 
mirasının restorasyonu ve korunması 
konusunda bilgi aktarıldı. Ayrıca, Turin’deki 
İtalya Kültürel Mirası konulu fuara katılım 
sağlandı. 

 Mart 2012’de, toplumda kültürel mirasın 
korunması konusunda farkındalık yaratmak 
ve sanat eserlerinin korunması konusunda 
bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla, Kocaeli 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 3 
gün sürecek olan uluslararası bir konferans 
düzenlenecektir. AB üye ülkeleri ve 
Karadeniz ülkelerinin de katılımına açık 
olacak olan konferansta görsel işitsel olanlar 
da dahil olmak üzere sanat eserlerinin 
korunması konusunda en güncel ve yaygın 
uygulamaların, bilim ve teknolojilerin 
tanıtılması amacı da güdülmektedir. 

 Proje kapsamında toplanan bilginin 
paylaşılabileceği bir internet sitesi 
kurulacaktır. Bu sayede proje sürecinde elde 
edinilen bilgi birikiminin daha geniş bir 
kitleye ulaşması sağlanacaktır. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Saadet Güner  
E-Posta: sguner.kumid@gmail.com  
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