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SUNUȘ

Değerli üyelerimiz, kültür dostlarımız, gönüllülerimiz,

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 pandemi sürecinin devam ettiği 
2021 yılı sona ermek üzere. Tıpkı 2020’nin büyük bölümünde olduğu gibi, 2021 yılı sona ermek üzere. Tıpkı 2020’nin büyük bölümünde olduğu gibi, 
ülkemizdeki pek çok iktisadi, kültürel ve sanatsal faaliyet 2021’de de büyük 
ölçüde çevrimiçi uygulamalarla, insanların yeterince bir araya gelemediği 
biçimlerde, ancak uzaktan erişimle gerçekleşebildi. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yine de birbirimize 
ulaşmaya, yeni bilgilere erişmeye, araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye 
devam edebildik.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak geride kalan bir yıl boyunca hayata Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak geride kalan bir yıl boyunca hayata 
geçirdiğimiz çalışmaları bu faaliyet raporu aracılığıyla sizlerle paylaşmak 
istiyoruz. Kimi masabaşında kimi sahada kimiyse çevrimiçi dijital platformlarda 
yürüttüğümüz çalışmalar 2021 boyunca hiç kesintiye uğramadan devam etti. 
Bu süreçte vakfımıza destek olan, bizimle deneyimlerini paylaşan, işbirliği 
kuran, emeğini ve zamanını ayıran, çalışmalarımızı yakından takip eden 
tüm üyelerimize, paydaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz.

2022’nin, geride kalan yıldan çok daha mutlu, verimli ve istikrarlı geçmesi 2022’nin, geride kalan yıldan çok daha mutlu, verimli ve istikrarlı geçmesi 
dileklerimizle.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı
Yönetim Kurulu

www.kulturbilinci.org
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HAKKIMIZDA

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV) 2003 yılında kültür varlıklarını korumak, 
kültür mirasına sahip çıkmak ve bu konuda toplumda güçlü bir bilinç 
oluşturabilmek amacıyla kuruldu. Bu hedef doğrultusunda, 18 yıldır hem somut 
hem de somut olmayan kültür varlıklarının başta genç kuşak olmak üzere 
topluma tanıtılması ve elbirliğiyle korunması için önemli projeler hayata geçirdi.

KBGKBGV, tüm insanlığa ait olduğuna inandığı ülkemizin kültür mirasını geleceğe 
taşımak için dürüstlük ve şeffaflık prensiplerine, etik kurallara, emeğin 
değerine, insan ve hayvan haklarına, demokrasiye ve Cumhuriyet ilkelerine 
bağlı şekilde var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

www.kulturbilinci.org
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ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Çocuklarla Kent Tarihi ve Kültürel Miras Çalışmaları
Kuruluşumuzdan bu yana hiç ara vermediğimiz çalışmalardan biri, ilkokul
ve ortaokul seviyesindeki çocuklarla kültür mirasımızı ve kentlerimizin tarihini ve ortaokul seviyesindeki çocuklarla kültür mirasımızı ve kentlerimizin tarihini 
öğrenmeye, benimsemeye, korumaya odaklı sahada yürüttüğümüz projeler. 
Bugüne kadar İstanbul’da ve ülkenin başka kentlerinde yaşayan on binlerce 
çocukla pek çok müzeyi, ören yerini ve tarihi alanı gezdik; buralardaki sanat 
eserlerini, yapıları, anıtları, kültür varlıklarını nasıl korunmamız gerektiği 
üzerine birlikte çalıştık.

Arşiv ve Envanter Çalışmaları
Türkiye’de çeşitli nedenlerle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan somut ve 
somut olmayan kültür varlıklarının ayrıntılı envanterlerini hazırlanıp, bunları 
yenilikçi çıktılarla kamuoyunun erişimine sunuyoruz. Yapıları ve sanat eserlerini 
yerinde belgelendiriyor, haritalandırıyor, dijital ortama aktarıyor, restorasyon ve 
konservasyon projeleri geliştiriyoruz. 

Sözlü Tarih ve Yerel Tarih Çalışmaları
Ülkemizin somut olmayan kültür mirasının izlerini, belli dönemlere ve olaylara 
tanıklık etmiş kaynak kişilerin belleklerinde sürüyoruz. Alt kültür gruplarının, 
yerleşim alanlarının ve toplumsal tarihimizde yer eden önemli kişilerin, 
olayların, mekanların tarihlerini kayıt altına alıyor; bunları kalıcı, geliştirilebilir, 
paylaşılabilir çıktılara dönüştürüyoruz.

Seminerler, Konferanslar, Paneller
Çok geniş bir yelpazede, sosyal bilimlerin farklı disiplinleri ve alt dallarında 
çalışan bilim insanlarını düzenlediğimiz seminerler, konferanslar, paneller ve 
film gösterimlerinde kamuoyuyla buluşturuyoruz. Geçmiş ve gelecek üzerine 
birlikte konuşuyor, tartışıyor, fikir üretiyor ve paylaşıyoruz.

www.kulturbilinci.org
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YÖNETİMİMİZ VE ÇALIŞMA EKİBİMİZ

www.kulturbilinci.org

Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük

Kültür Gönüllüleri

Denetim Kurulu

KBGV 2021
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Yönetim 
Kurulu

Mustafa Kesim (Başkan)
Tijen Kayralcı (Başkan Yard.)
Hülya Akal (Sayman)
Fatma Simin Arat (Üye)
Ozan Torun (Üye)
Nahide Kaya Koral (Üye)
ŞŞenay Türkeli (Üye)
Sibel Horada Coşkun (Üye)
Emre Hayri Turhal (Üye)

Denetim
Kurulu

Güldal Şeyda Çağlayan
İsmail Hakkı Baliç
Ayten Edibe Buğra

Genel
Müdürlük

Ozan Torun
Halil Özdemir



Vakıf çalışmalarımıza yıllardır çok 
büyük katkılar sunan Kültür 
Gönüllülerimiz 2021’de de hem 
projelerimize hem de kurumsal 
kapasitemizin gelişimine destek 
olmaya devam ettiler. Kültür olmaya devam ettiler. Kültür 
Karıncaları Projesi’nin çevrimiçi 
uygulamalarında başrolü oynarken, 
Beşiktaş Yerel Tarih Projesi’nin 
araştırma ve veri toplama safhalarında 
da çeşitli görevler üstlendiler.

Geride kalan yıl boyunca vakıf 
çalışmalarına fiilen katılan 42 Kültür 
Gönüllüsü varken, aynı dönemde 
aramıza 10 yeni arkadaşımız daha 
katıldı. Gönüllülerimiz masabaşında 
ve sahadaki çalışmalarımıza destek ve sahadaki çalışmalarımıza destek 
verirken, aynı zamanda çalıştıkları 
kurumlarla ve eğitimlerini sürdükleri 
üniversitelerle yeni işbirlikleri 
kurmamıza da aracı oldular.

Kültür Gönüllülerimizle proje dışı 
buluşmalarımızı ise, Covid-19 
Pandemisi nedeniyle 2021 yılında hep 
açık hava mekanlarda gerçekleştirdik. 
Vakıf çalışmaları üzerine bol bol fikir 
alışverişi yaptığımız, birlikte yiyip 
içerek eğlendiğimiz bu buluşmalara 
yönetim kurulu üyelerimiz de katıldı.yönetim kurulu üyelerimiz de katıldı.

KÜLTÜR GÖNÜLLÜLERİMİZ KBGV 2021
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Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri
Vakfımızın en uzun soluklu Vakfımızın en uzun soluklu 
etkinliklerinden biri olan Tarih, 
Arkeoloji ve Sanat Seminerleri 2021 yılı 
boyunca farklı alanlardan 110 konuda 
4.996 katılımcıyı ağırladı. Covid-19 
Pandemisi nedeniyle tamamı çevrimiçi 
gerçekleşen seminerlerimiz toplam 
406 saat sürdü.406 saat sürdü.

Son yıllarda seminerlerimizi 
içeriklerine göre çeşitli temalar 
altında sunma yöntemimize 2021’de 
de devam ettik. Böylece farklı 
akademisyenler tarafından işlenen 
fakat temelde bir bütünü oluşturan 
konuların sürekliliğini sağladık ve 
katılımcılarımıza merak ettikleri 
alanlarda kapsamlı, çok yönlü, farklı 
bakışlara sahip içerikler sunduk.

2021 yılının ikinci yarısında, çevrimiçi 2021 yılının ikinci yarısında, çevrimiçi 
seminerlerimizi kayıt altına almaya ve 
arşivlemeye başladık. İlgilendiği 
seminerleri kaçıran veya tekrar 
izlemek isteyen Kültür Dostlarımızla 
artık seminerlerin kayıtlarını paylaşıyor 
ve arzu edilen bir zaman aralığında 
yeniden seyredilebilmesini sağlıyoruz.yeniden seyredilebilmesini sağlıyoruz.

www.kulturbilinci.org
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Kültür Karıncaları Projesi
Vakfımızın kuruluşundan bu yana Vakfımızın kuruluşundan bu yana 
aralıksız devam eden “gözbebeğimiz” 
Kültür Karıncaları Projesi, 2021’de 
Beşiktaş’ta, Şişli’de ve Üsküdar’da 
bulunan üç devlet okulundan 119 
öğrenciyle devam etti. 

İki eğitim yılına yayılan bu süre içinde İki eğitim yılına yayılan bu süre içinde 
Kültür Karıncalarımızla Haliç, Boğaziçi, 
Galata rotaları üzerinde yaptığımız 
kültür turlarının tamamı çevrimiçi 
uygulamalarla gerçekleşti.

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, 
Üsküdar Hafize Özal Ortaokulu, Şişli 
Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya 
İlkokulu öğrencilerinin uygulamalar 
sonrasında hazırladıkları pekiştirme 
çalışmaları, Karınca360 adını 
verdiğimiz dijital sergi platformumuza 
yüklenmeye başladı. yüklenmeye başladı. 

Böylece hem Kültür Karıncalarımız 
hem de onların velileri, öğretmenleri 
ve arkadaşları, İstanbul’la ilgili 
rengarenk içerikler ve anlamlı 
mesajlarla dolu yaratıcı eserleri 
diledikleri zaman bu dijital sergide 
gezme olanağına kavuştular. 
www.360karinca.comwww.360karinca.com

www.kulturbilinci.org
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Kültür Karıncaları Projesi
Kültür Karıncaları Projesi kapsamında, Kültür Karıncaları Projesi kapsamında, 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle Erzincan 
Kemaliye’de yürütülen Geçmişin 
Mirasçıları, Geleceğin Mimarları: 
Kemaliyeli Kültür Karıncaları Projesi 
2021 yılında tamamlandı. Burada 
yürütülen çalışmalar ve geleceğin yürütülen çalışmalar ve geleceğin 
Karıncaları için Kemaliye’nin kültür 
mirasını içeren rotalar, projenin ana 
çıktılarından biri olan internet sitesine 
yüklenerek kalıcı hale getirildi. 
www.kemaliyelikulturkarincalari.org

Kültür Karıncaları Projesi için 2021 
yılında yeni bir şarkı bestelendi. 
Bestesi Ajlan Akyüz’e ait olan bu eseri 
Karıncalarımız için Sonay Akçen 
seslendirdi.

Karınca Karınca
Gel katıl bize
Gezelim görelim
Gezdikçe öğrenelim

Ben bir karıncayım
Kültürden beslenirim
Anılar biriktirip 
Çok çok zenginleşirim

Karınca Karınca
Katıl bize sen de
Gezelim görelim
Kültür nedir öğrenelim

Ben bir karıncayım
Tarihten beslenirim 
Petek gözlerimle 
Tüm şehri izlerim

www.kulturbilinci.org
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Beşiktaş Yerel Tarih Projesi
Vakfımızın 2018’den bu yana Vakfımızın 2018’den bu yana 
sürdürdüğü bir kent belleği çalışması 
olan Beşiktaş Yerel Tarih Projesi, 2021 
boyunca yapılan çalışmalarla artık son 
aşamasına geldi. Beşiktaş ilçesinin 23 
mahallesi ve 19. yüzyıl sonundan 
günümüze uzanan bir buçuk asırlık 
dönemle sınırlandırılan çalışmada, dönemle sınırlandırılan çalışmada, 
Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlıların gündelik 
hayatlarının tarihi kayıt altına alındı. Akademik çalışmalardan, basılı 

eserlerden, gazeteler ve diğer süreli 
yayınların arşivlerinden toplanan 3 
binden fazla yazılı ve görsel malzeme 
tematik ve mekânsal biçimlerde 
ayrıştırıldı. Bunlara, Beşiktaş’ın farklı 
mahallelerinde doğmuş veya 
yaşamının bir kısmı buralarda geçmiş yaşamının bir kısmı buralarda geçmiş 
109 kaynak kişiyle yapılan sözlü tarih 
görüşmelerindeki anlatılar da eklendi. 

Sonunda, geride kalan yüzyılda 
Beşiktaş’ta yaşanan çocukluk 
deneyimlerinden toplumsal olaylara, 
yeme içme ve eğlence kültüründen 
denizle ve denizcilikle ilişkilere, tarihi 
mekanlardan kamusal alanlara kadar 
Cumhuriyet dönemi Beşiktaş’ının 
rengarenk hikayeleri ortaya çıktı. rengarenk hikayeleri ortaya çıktı. 
Projenin ana çıktısı olan internet sitesi, 
Haziran 2022’de kamuoyunun 
hizmetine sunulacak ve bu site 
üzerinde, Beşiktaş’ın neşeli, coşkulu, 
çok renkli, kimi zaman da hüzünlü 
geçmişinde yolculuk edilebilecek. www.kulturbilinci.org



2022 HEDEFLERİMİZ
Vakfımızın 2021 yılında yürüttüğü çalışmalar 2022’de de ara vermeden 
sürdürülecek. Çevrimiçi faaliyetlere devam etmekle birlikte Covid-19 Pandemi 
koşulları el verdiği ölçüde sahada ve yüz yüze etkinliklere de yeniden 
başlayabilmeyi umut ediyoruz.

Kültür Karıncaları Projesi’ni, içinde bulunduğumuz 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın ikinci yarısında Şişli Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu, 
Ataköy Mimar Sinan İlkokulu ve Avcılar Leyla Bayram İlkokulu öğrencileriyle Ataköy Mimar Sinan İlkokulu ve Avcılar Leyla Bayram İlkokulu öğrencileriyle 
uygulamaya devam edeceğiz. Projenin bu eğitim yılının sonuna kadarki 
tüm etkinliklerinin çevrimiçi uygulamalarla sürmesine karar verdik.

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi’nin ana çıktısı olan internet sitesini, Haziran 
2022’de Beşiktaş ilçesinde düzenleyeceğimiz bir törenle erişime açacak, 
tüm halkımızın ilgisine ve katkılarına sunacağız. Projenin açılış tarihine 
kadarki süreyi, şimdiye dek topladığımız verilerin son kontrolleri ve tespit kadarki süreyi, şimdiye dek topladığımız verilerin son kontrolleri ve tespit 
ettiğimiz eksiklerin tamamlanması için ayırdık.

Antalya Aksu’daki Perge Ören Yeri’nde yeni bir restorasyon ve koruma 
projesine başlamak için kolları sıvadık. 2004-2012 yılları arasında yürüttüğümüz 
Perge’de Bir Sütun da Sen Dik Projesi’ne benzer bir içeriğe sahip olacak bu yeni 
projede, antik kentin önemli bir bölgesini yüzlerce yıl önceki ihtişamına 
yeniden kavuşturmayı hedefliyoruz.

Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri Eylül 2021’de ilan edilen program uyarınca, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri Eylül 2021’de ilan edilen program uyarınca, 
Mayıs 2022’ye kadar çevrimiçi seminerlerle devam edecek. Mevcut programa 
eşlik edecek şekilde, bahar aylarında yepyeni bir içerikle Kültür Dostlarımıza 
keyifli ve ilgi çekici buluşmalar hazırlamak üzere çalışıyoruz.

www.kulturbilinci.org

KBGV 2021

12



KURUMSAL İŞBİRLİKLERİMİZ KBGV 2021

13www.kulturbilinci.org



BİZE DESTEK OLUN
Korumaya ve yaşatmaya çalıştığımız kültür varlıkları, tüm insanlığa ait ve 
hepimizin sorumluluğunu gerektiren ortak bir miras. Tıpkı ortaklaşa yaşanmış 
bir geçmiş ve ortaklaşa inşa edilecek bir gelecek gibi. Bu zorlu ve bir o kadar 
uzun yolculukta, kültürel ve toplumsal gelişime duyarlı tüm yurttaşların sivil 
topluma sunacakları katkılar, hepimize ait bu değerlerin dayanışma içinde 
geleceğe aktarılmasını daha kolay ve daha anlamlı kılacak.

Siz de yapacağız bağışlarla Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’na destek olun, Siz de yapacağız bağışlarla Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’na destek olun, 
kültür mirasımızın korunması ve el birliğiyle geleceğe taşınması için sivil 
topluma omuz verin.

Kredi kartınız ile www.kulturbilinci.org/tr-tr/bagis/donation/bagis 
adresinden tek seferlik ya da düzenli olarak dilediğiniz miktarda bağış 
yapabilirsiniz.

Banka havalesi / EFT yoluyla aşağıdaki hesap numaralarımızdan 
destekte bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası     Esentepe Şb. (347)    6296955       TR08 0006 2000 3470 0006 2969 55
QNB Finansbank    Levent Şb. (905)        70432367     TR72 0011 1000 0000 0070 4323 67

Banka Şube Hesap No IBAN

www.kulturbilinci.org
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Barbaros Bulvarı Pınar Apt 163/7 Balmumcu İstanbul
0212 347 24 25
0212 347 24 26

kultur@kulturbilinci.org

www.kulturbilinci.org


