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“CULTURAL DIPLOMACY - CULTURAL ADVENTURE”

MESSAGE FROM OUR FOUNDER
“Welcome!I am the founder of the Anatolian Intercultural
Association (AIA). Since my formative years in Istanbul,
I have been interested in all the fascinating cultures
around our Globe as expressed through traditional
performing, visual, and culinary arts.
I longed for a means to promote my Turkish culture and
build bridges with other cultures. After completing a BA in
International Relations, I studied Business Management
in Houston, Texas. After that I had the amazing privilege
to work for three and a half years at the Turkish Embassy
in Washington, DC in the Ministry of Culture and Tourism.
During my time in the United States, I learned so much about other cultures, but most
importantly I forged lifelong cross-cultural friendships! Through my experiences,
I discovered that the exchange of art and culture is a powerful tool in finding common
ground and building friendships. My passion is to share this wonderful gift with as many
people as possible!
The Anatolian Intercultural Association, (AIA) is an independent, non-profit organization
established in April 2014. Our motto is: Cultural Diplomacy. Cultural Adventure! Our vision
is to help individuals and organizations to connect across cultures by engaging people
through networking, intercultural projects, events, and art programs.
AIA’s projects create opportunities for audiences in Istanbul, the nation of Turkey, and
internationally to learn about other cultures through the eyes of visual, performing and
culinary artists as well as other joint collaborations. Please join us as we build friendships
and bridges through cultural diplomacy and cultural adventures. “
Best Regards,
Eda Özcan
Founder - President

Asmalı Mescit Mh. İstiklal Cd. El Hamra İş Hanı No.130 D.23 Beyoğlu - İstanbul - TÜRKİYE
t. 0 212 970 0691 f. 0 850 220 0451 - www.anatoliaintercultural.org - info@anatoliaintercultural.org

LT

U

RA

KE

CU

Şİ

F

CUL
TU
RA

ASİ
OM
PL
Dİ

L

CY - KÜLT
OMA
ÜR
L
P
I
EL
D

L

AD
VEN

LT
TURE - KÜ

E
ÜR

L

ANATOLIA KÜLTÜRLERARASI DAYANIŞMA DERNEĞİ

“Anatolia Kültürlerarası Dayanışma Derneği”, Nisan 2014 ‘te kültür ve
sanat alanında bir kültürlerarası etkileşim platformu olarak hayata geçmistir.
Dünya kültürlerini sanatsal ve geneneksel platformda tanımak ve Türk kültürü ile
etkileşimlerini sağlamak amacı ile kurulan derneğimiz, kar amacı gütmeyen sosyal
ve kültürel bir kurum niteliğindedir.

ANATOLIA INTERCULTURAL ASSOCIATION (AIA)

The exchange of art and culture is a powerful tool in finding common ground and
building more strong relationships.Anatolia Intercultural Association(AIA ) is an
independent non-profit organization established to promote mutual understanding
between nations through cultural exchanges.Anatolia Intercultural Association (AIA)
aiming at strengthening intercultural comminication in society ,promoting Turkish
culture,helping to build cultural bidges between Turkey and other countries to
support a better understanding accross cultures and cultural diversity.
Anatolia İntercultural Association (AIA) was established in April 2014.
“Cultural Diplomacy” and “Cultural Adventure” are two main slogans and an
essential facet of the all AIA projects.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ - KÜLTÜREL KEŞİF

CULTURAL DIPLOMACY - CULTURAL ADVENTURE

Misyonumuz:

Vizyonumuz:

Türk Kültürünü, diğer ulusların kültürleri ile Türk misafir perverliği ve hoşgörüsü çatısı
altında hep birlikte uyum içinde gerçekleştirdiğimiz çok uluslu projelerle bir araya getirmek,
katılımcı olan tüm kültürlerin kendilerini anlatmalarına bir vasıta, Türk halkını da diğer
kültürler ile buluşturmakta bir köprü görevi üstlenmek.

Organizasyonumuz, dünya kültürlerinin çok renkliliğinin korunması ve hoşgörü
değerlerini ilke edinerek, dünya kültürleri arasındaki işbirliğinin, kültürlerarası
etkileşimi hedefleyen kültürel projeler, programlar ve festivaller ile, geçmişten
günümüze dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapan “Anadolu” kültürünün
birleştirici şemsiyesi altında güçlendirilmesini sağlar.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, kültürlerarası işbirliği ile gerçekleştirilen projelerle, Türkiye’nin
diğer kültürlerle etkileşim, işbirliği, hoşgörü ve yakınlaşma isteğine, kültür
zenginliğine ve dünya barışına verdiği önemi vurgulamaktır.
• create lasting international partnerships through cultural exchanges
• enhance cross-cultural understanding
• collaboration between individuals and nations
• promoting Turkish culture and helping to build cultural bridges between Turkish and
other cultures to support understanding cultural awareness.

www.anatoliaintercultural.org

• helping individuals and organizations to connect across cultures by engaging
people through networks,intercultural projects ,events and arts programming.
• puts together many different types of arts events in and around the community to
enhance cultural connections

www.anatoliaintercultural.org
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DERNEK FAALİYETLERİ

PROJELER
Kültürlerarası İletişim Etkinlikleri/Uluslarararası Kültürleri Tanıma Seminerleri
Uluslararası Bağımsızlık Günü Kutlamaları
Uluslararası Kültür Festivali
Uluslararası Çocuk Kulübü Faaliyetleri
Uluslarararası Sosyal Dayanışma Dernekleri Ortak Projeleri
Projeler kapsamındaki faaliyetlerimiz, Kültürel Diplomasi anlayışı ile hem ulusal
platformda Türk halkına ve Türkiye de yaşayan diğer ülke vatandaşlarına farklı kültürleri
tanıtmak hem de faaliyetler kapsamında Türk halkı ile bir araya gelen diger kültürden
insanlara Türk kültürünün tanıtımını kapsayan külltür ve sanat etkinliklerini içerir.
Projeler kapsamında kültürlerarası iletişim etkinliklerinin tamamında geleneksel sanatlar
ve folk kültürleri ön planda tutulmaktadır. Projeler kapsamında, uluslararası kültür
etkinliklerinin yanında Kültürlerarası Sosyal Dayanışmayı önplana alan, farklı kültürlerin
sosyal kuruluşları ile ortak faaliyetlere de yer verilmektedir.

DERNEK FAALİYETLERİ

CULTURAL DIPLOMACY
Anatolia Intercultural Association’s projects creates opportunities for Istanbul, national
and international audiences to learn about other cultures through the eyes of visual and
performing artists.
• Intercultural workshops; knowing different culture values, beliefs, customs, languages
and traditions”
• National Day Celebrations ; These festivities feature a country’s cultural offerings while
celebrating its heritage through displays, performances, and culinary presentations
• Intercultural Festival ; national and international audiences to learn about other
cultures through the eyes of visual and performing artists.
• International Children Club Activities
• International Partner Charity Activities
“Animates cultural awareness by promoting public multicultural events “
“All exhibitions and events are reflect important aspects of Turkish and international
culture”
Projeler kapsamındaki faaliyetleri ve detayları www.anatoliaintercultural.org
adresinden takip edebilirsiniz.
www.anatoliaintercultural.org
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PROGRAMLAR

Geleneksel Türk Sanatlarını Tanıtma Platformu
Geleneksel Dünya Müziklerini Tanıtma Platformu
Uluslararası Akademik Platform-Sosyal Blog
Türkiye’de Yaşayan Yabancı Akademisyenler
Dünya Ülkelerinde Türk Akademisyenler

Programlar kapsamında yer alan farklı kültürlerin sanatlarının tanıtımı konularında web
sitemiz üzerinden genel tanıtım bilgilendirmeleri yapılmakta, bu sanat dallarını yakından
tanımak, ders almak ve ögrenmek isteyen ilgili kişilere, sanat atölyeleri ve özel dersler
konusunda yardımcı olunmaktadır.
Uluslararası Akademik Platform başlığı altında yer alan sosyal blog da Türkiye’deki
yabancı akademisyenler Türkiye’deki akademik yaşam hakkında bilgiler vermekte ve
ilgilenen akademisyenlere bilgi aktarabilmeleri için bir platform oluşturulmaktadır.
Ayrıca bu bilgilendirme platform üzerinden dünya ülkelerinde akademik kariyerine
devam eden Türk akademisyenlerin başarı hikayelerine de yer verilmektedir.

• Knowing traditional arts and musics via on web site
• Having more information about how to learn traditional arts,quick brief information
tohelps individuals who wants to get private lesson
• Having more information about Academic Life in Turkey
• Connect to Turkish academicians all around the world

www.anatoliaintercultural.org
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KÜLTÜRLERİ TANIMA PLATFORMU

Dünya Kültürlerini Tanıma Platformu
Kültürel Arkadaşlıklar - Sosyal Blog
Uluslararası Seyahat Hikayeleri - Sosyal Blog
Dünya Mutfak Sanatı - Sosyal Blog
Kültürleri Tanıtma Platformu kapsamında, Kültürel Keşif anlayışı ile dünya kültürlerini
oluşturan ana unsurlar: geleneksel sanatlar, geleneksel yaşam, müzik,el sanatları,folk dans
ve yemek sanatları konu başlıkları altında web sitemiz üzerinden genel bilgilendirmeler
yapılmaktadır.
Bu platform kapsaminda yer alan; Kültürel Arkadaşlıklar, Uluslararası Seyahat Hikayeleri,
Dünya Mutfak Sanatı başlıkları ile olan üç ayrı sosyal blog üzerinden yeni kültürleri tanımak
isteyen kişiler bu konuda tecrübesi olan kişilerle paylaşımda bulunabilmektedir.
CULTURAL ADVENTURE
• Cross-cultural Friendship
• Sharing travel adventures
• knowing main cultural aspects of other cultures via online
• having delicious international recipes all around the world

ETKİNLİK DUYURULARI
Türkiye’deki Uluslararası Kültür Festivalleri
Türkiye’deki Yerel Kültür Festivalleri
Dünya Genelindeki Önemli Uluslararası Kültür Festivalleri
Etkinlik Duyuruları kapsamında web sitemiz uzerinden basta Anatolia Kültürlerarası
Dayanışma Derneğimizin uluslarası etkinlikleri olmak uzere Türkiye genelinde yapılan
bölgesel ve uluslararası kültür festivallerinin duyurusu yapılmaktadır.
Dünya genelinde takip edilen önemli uluslararası kültür festivallerine de bilgilendirme olarak
yer verilmektedir.
• Follow up Intercultural events and activities
• International Cultural Festivals in Istanbul
• Local International Festivals in Turkey
• Intenational Cultural Festivals all around the world
www.anatoliaintercultural.org

www.anatoliaintercultural.org
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ARAMIZA KATILIN!!

DERNEK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA HEDEFLENEN
ÜYE PROFİLİ VE ÇALIŞMA ORTAKLARIMIZ
• Yabancı Temsilciliklerin Kültür ve Tanıtma
Ofisleri,

• Dünya dansları ve müziği alanında
faaliyetlerde bulunan dans ve müzik okulları

• Uluslararası kültür ve sanat kuruluşları,

• Uluslararası festivalleri olan ve derneğin
etkinlik duyuruları bölümünde tanıtımı
yapılan belediyelerimiz

• Türk kültürü ve Uluslararası kültürleri
biraraya getiren faaliyetlerimiz kapsamında
ulusal kurum destekleri; T.C Kültür ve
Turizm Bakanlığı, T.C Dış İşleri Bakanlığı,
Kültür A.Ş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
• Kütürlerarası iletişim etkinliklerimize okul
faaliyeti olarak davetli katılan kolej ve devlet
okulu ogrencileri,
• Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu
vatandaşlar
• Türkiye’de yaşayan yabancı
akademisyenler
• Ülkelerin Türkiye ‘de bulunan Kültür
Dostluk dernekleri

• Uluslararası etkinlik organizasyonu
firmaları
• Kültür ve Turizm yayınları yapan yazılı ve
görsel basın kuruluşları

Külturel Diplomasi ve Kültürel Keşif kavramlarını
öne çıkaran faaliyetlerimiz ile şimdiye kadar
tanımaya fırsat bulamadığınız renkli kültürleri
sizlerle buluşturuyoruz. Birçok farklı cografyadan
kültürleri, etnik zenginlikleri ile birlikte birarada
görebileceğiniz faaliyetlerimizde, ANATOLIA
(Anadolu) ismimizle Anadolu topraklarının farklı
kültürleri birleştirici gücü vurgulanmaktadır.
Faaliyetlerimizde diğer ülke kültürlerinin tanıtımı
ile birlikte Türk kültürünün tanıtımı, aramızda
bulunan tüm yabancı katılımcılarımıza ve

üyelerimize genel başlıklar halinde yapılmaktadır.
ANATOLIA (Anadolu) kimliği ile asırlardır bu
topraklarda süre gelen kültürlerarası dostluk,
hoşgörü ve misafirperverlik ilkeleri KÜLTÜREL
DİPLOMASİ kavramı ile şekillenen etkinliklerimiz
ve bilgilendirme bloglarımızla özenle
vurgulanmaktadır.
Dernek faaliyetlerine katılmak, destek vermek,
bağışlarınız ve üyelik başvurularınızla ilgili web
sitemizden www.anatoliaintercultural.org ve
info@anatoliaintercultural.org bize ulaşınız.

JOIN US !!!
Any one who interested in knowing different cultures welcome to join our activities…
it’s a great intercultural experience ….
It’s a great opportunity to make new intercultural bounds and share experience at
international level.
Please visit our web site for more details about activities www.anatoliaintercultural.org and
you are also welcome to fill out membership form online and having more information
about donation

• Yurtdışı kültür değisim programı yapan
kuruluşlar
• Dil okulları
• Etnik müzik yapan gruplar
• Uluslararası kültür projeleri düzenleyen
üniversiteler

• Uluslararası kültürleri birarada
görmek, tanımak isteyen kişiler, ailesi
ile bu tecrübeyi yaşamak isteyen ve
faaliyetlerimizde yer almak isteyen herkes,
• Üniversitelerin Uluslararası ilişkiler bölümü
ögrencileri

www.anatoliaintercultural.org

www.anatoliaintercultural.org
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