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PROJE HEDEFLERİ 

 Avrupa ve Türkiye’de kültür araştırmaları alanında faaliyette bulunan kurumlar 

arasında işbirliği geliştirmek 

 Ankara’da 1920 ve 1970 yılları arasında faaliyet gösteren yabancı diplomatik 

misyonların ve Türk hariciyesinin ortaklaşa tarihleri hakkında hedef kitleyi 

bilgilendirmek. 

 

https://diplomaticankara.org/
https://twitter.com/anfikader


 
 

 

ANA FAALİYETLER 

 1 yurtiçi ve 3 yurt dışı serginin düzenlenmesi 

 1 yurt içi konferansın düzenlenmesi  

 Paydaşlar arası yurtiçi toplantıların gerçekleştirilmesi. 

 Yurt dışı dernek ve belediyelerle yurt dışında toplantılar gerçekleştirilmesi. 

 Proje konusu hakkında iki dilde yazılmış (Türkçe ve İngilizce) kitabın basımı.  

 Proje konusunu ele alan 1 belgesel kısa filmin çekilmesi.  

 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 Proje çıktıları olarak belirlenen belgesel kısa film ve basılacak kitap proje 

konusunun alanındaki ilk eserler olacaklardır.  

 Bu eserler hedef kitlenin ve nihai faydalanıcıların kültürel birikimine katkı 

sağlayacaktır.  

 Yurt dışında kültürel araştırmalar alanında faaliyet gösteren kurumlar proje 

konusu hakkında bilgilendirilecek ve gelecek çalışmalar için işbirliği zemini 

oluşturulacaktır. 

 Günümüzdeki yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve Türk dışişleri 

temsilcileri ilk defa Ankara’nın diplomatik tarihini ortak kültürel miras olarak 

ele alan bir konferansa birlikte katılacaklardır. 

 Hedef kitle ve nihai faydalanıcılar proje kapsamında yapılacak sergilerde 

projenin araştırma dönemine dair çoğu ilk defa sergilenecek görsel 

malzemeleri görme fırsatı bulacaklardır. 

 


