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BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2012 YILI ÇALIŞMA RAPORU
Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Türkiye’de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip
geliştirilmesini sağlamak ve Avrupa’da ve Türkiye’de bu alanda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak
çalışmalar, araştırma ve projeler yürütmek amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Bizim Avrupa Derneği, üstlendiği görevleri yerine getirmek için doğrudan ve kurumsal üyeleri ile birlikte:
• Türkiye’de kültürel miras alanının çeşitli kesimlerinin ortak ve UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği
tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleşmesi,
• Türkiye’de bu alanlarda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında daha güçlü bir iletişimin sağlanması,
 Kültür politikalarının koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi,
 Kültürel miras alanında Avrupa’daki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemize aktarılması,
 Türkiye’deki başarı ve sorunların Avrupa’daki meslek ve ilgi çevreleriyle paylaşılması,
 Avrupa’nın diğer ülkeleriyle kültürel miras alanında daha çok sayıda ve daha büyük çapta ortaklıklar kurulması,
• Ülkemizde her kuşaktan yurttaşa kültürel miras alanında daha geniş ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması,
• Basın-yayın araçlarında kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi, hedefleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çerçevede, Derneğin Temel Misyonu, “Türkiye’de kültür mirasının sesi olmak” tır.
Bu Misyon doğrultusunda, Bizim Avrupa Derneğinin 2012 Yılı Faaliyetleri, Europa Nostra Merkezine paralel olarak
tanımlanan ve aşağıda sıralanan temel stratejiler bağlamında tanımlanmıştır.
1. Kültür mirası bilincinin geliştirilmesi için uluslararası işbirliğinin arttırılması,
2. Çeşitli iletişim araçları kullanılarak daha geniş kitlelere ulaşılması, üyeliklerin artırılması,
3. En iyi uygulamaların teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi ve tanıtımının yapılması,
4. Kültür mirasının yaşadığı tehditlere karşı kampanyaların düzenlenmesi,
5. Derneğin mali kaynaklarının artırılması,
6. Eylem planının etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacak sekretarya altyapısının oluşturulması,
7. Kültür mirası bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi,
8. Kamu kesimine yönelik kapasite geliştirme seminerlerinin gerçekleştirilmesi,
9. Kültür mirası araştırmalarında öncü projeler gerçekleştirilmesi.
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1. KÜLTÜR MİRASI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN
ARTTIRILMASI
Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinde ilişki kurulması öngörülen kurumlar:
 EUROPA NOSTRA merkezi ile mevcutta sürdürülen ilişkilerin daha da güçlendirilmesi
 UNESCO, ICCROM, ICOMOS, INTO (International National Trust Organisation), COUNCIL OF EUROPE,
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF), EUROPEAN FOUNDATION CENTRE/NETWORK OF EUROPEAN
FOUNDATIONS, Kurumlarıyla doğrudan veya Europa Nostra Merkezi kanalıyla veya kuruluşların Türkiye
Delegasyonları (UNESCO, ICOMOS) üzerinden ilişkiler kurmak, var olan ilişkileri canlandırmak.

2. ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANILARAK DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞILMASI, ÜYE
SAYISININ ARTIRILMASI
Üyeler için:
 Mevcut üyelerin iletişim ortamlarını geliştirmek (örneğin on-line tartışma grupları aracılığıyla)
 Üyelerin katıldığı kültür mirası teknik inceleme gezileri düzenlemek
 Elektronik haber bültenini yılda en az 6 kez yayınlamaya devam etmek

Daha geniş çevre için:
 Europa Nostra’nın ve Bizim Avrupa Derneğ’inin çalışmalarını ilgili kamuoyu ile paylaşmak üzere yeni iletişim
biçimleri geliştirilmesi
 Önemli gazete ve dergiler ile radyo ve televizyonda etkili olan gazetecilere ulaşarak Derneğin faaliyetlerini
duyurmak

3. EN İYİ UYGULAMALARIN TEŞVİK EDİLMESİ, ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE TANITIMININ YAPILMASI
 Europa Nostra Merkezi’nin sürdürmekte olduğu ödüllendirme modelini esas alarak ve Bizim Avrupa
Derneğinin akademik çevreler ve uygulamacı kurumlar arasında daha çok tanıtılmasına hizmet edecek
sembolik değeri yüksek olan bir ödül sisteminin geliştirilmesi
 Bu konuda sistemin kurulması duyuruların hazırlanması ve yayınlanması konularının düzenlenmesi

4. KÜLTÜR MİRASININ YAŞADIĞI TEHDİTLERE KARŞI KAMPANYALARIN DÜZENLENMESİ




Kültür mirasının yaşadığı tehditlere karşı düzenlenecek kampanyalar için sistematik olarak kullanılacak bir
yöntem geliştirilmesi ve bunun tüm kampanyalarda EN-BAD modeli olarak kullanılması
Bu konuda diğer sivil örgütler ile işbirliği olanaklarının ve biçimlerinin tasarlanması
EN, UNESCO, ICOMOS genel merkezleriyle işbirliği yapılması

5. DERNEĞİN MALİ KAYNAKLARININ ARTIRILMASI



Üyelerin yıllık aidatlarını ödemelerinin kolaylaştırılması ve takip edilmesi
EN-BAD faaliyetleri için ilgili kuruluşlar ve sponsorlara yönelik bir fon kampanyasının başlatılması
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6. EYLEM PLANININ ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAYACAK
SEKRETARYA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI



Sürekli veya yarı zamanlı çalışacak bir ofis personeli istihdam edilmesi
Üyelerin birikim ve deneyimlerinin düzenli olarak Bizim Avrupa Derneği faaliyetlerine aktarmasının
organize edilmesi

7. KÜLTÜR MİRASI BİLİNCİNİN TOPLUMDA YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN TOPLANTI VE ETKİNLİKLERİN
DÜZENLENMESİ
 Her ay bir konuşmacının yer alacağı toplantıların düzenlenmesi.
 Bu toplantılarda 3 ay süreyle aynı temanın ele alınması, işlenmesi.
 Konuşmacıların (ulusal/uluslararası) konunun bilimsel, uygulama ve sivil toplum yönlerini ele alan
kesimlerden seçilmesi.
 Böylece 4 tema altında 12 konuşmacının yer aldığı toplantı serisinin oluşturulması.
 Bu eylemin misyondaki tanımdan yola çıkılarak “Türkiye’de kültür mirasının sesi” üst başlığı ile
gerçekleştirilmesi
 Her temayı Yönetim Kurulunun katılımıyla üyelerden oluşan ortak bir grubun üstlenerek projelendirmesi ve
gerçekleştirmesi

8. KAMU KESİMİNE YÖNELİK KAPASİTE GELİŞTİRME SEMİNERLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ


Bizim Avrupa Derneği olarak kültür mirası eksenli kapasite geliştirme seminer programı oluşturulması ve bu
programın Üniversitelerin, belediyelerin, valiliklerin sürekli eğitim merkezlerine teklif edilmesi

9. KÜLTÜR MİRASI ARAŞTIRMALARINDA ÖNCÜ PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ


AB Fonları başta olmak üzere diğer uluslararası fonlar ile Bakanlıklar ve Bölge Kalkınma Ajansları için
fonlarını takip edilerek her yıl iki projeden az olmamak üzere öncü projelerin geliştirilmesi

Bizim Avrupa Europa Nostra Derneği Lamartin Caddesi Mert İşhanı, No:36/5 Taksim Beyoğlu-İstanbul-Türkiye
T/F. +90 212 254 13 55 info@europanostra-tr.org www.europanostra-tr.org

3

