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Şehir Kalkınmasında Bir Hızlandırıcı Olarak Kültür ve
Sanat
TR0703.01-01/139
Avrupa Kültür Derneği, İstanbul
1. Felix Meritis Vakfı, Hollanda;
2. Altart Vakfı Romanya
3. Collabor, Avusturya
10 Ay
142.738,68 Euro / 126.737,67 Euro

Proje Hedefi:

Şehir kalkınmasında kültür ve sanat aracılığıyla sivil
katılımın teşvik edilmesi; bir model ve metot ortaya
koyarak sektörler arası işbirliğinin etkin hale
getirilmesi yeni uluslar arası tecrübeler edinilmesi;
vatandaşların kültür ve sanatın şehir yaşamını
canlandırmada ne şekilde etkin olduğunu görmelerini
sağlayarak bu yönde motivasyonlarını artırılması
hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Türkiye ve Avrupa’dan STK’lar; Sinop Yerel
Yönetimleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı; yerel İş
adamları; Türkiye ve Avrupa’dan sanatçılar; sosyoloji,
tarih, şehir planlama ve arkeoloji alanında çalışan
akademisyenler; kültür-sanat çevresi
Proje Faaliyetleri
 Proje kapsamında Eylül ayında farklı
disiplinlerden yerli ve yabancı sanatçıların
 Beşi Türkiye’den beşi Avrupa’dan olmak üzere
bir
araya
geldiği
beş
çalıştay
toplam on sanatçı, çalıştaylar sonucunda elde
düzenlenmiştir. Fikir alışverişinin yanı sıra
ettikleri şehir kalkınmayla ilgili sanatsal
sanatsal
üretim
sürecinin
de
çalışmalarını, 17 Eylül-17 Kasım 2011 tarihleri
gerçekleştirildiği çalıştaylar sonucunda elde
arasında açık olan Kent Sergisi’nde
edilen somut çıktılar, 17 Eylül-17 Kasım
sergilemişlerdir. Sergiyi yaklaşık 2000 kişi
2011 tarihleri arasında açık olan Kent
izlemiştir.
Sergisi’nde
vatandaşların
beğenisine
sunulmuştur.
 Proje
ile
ilgili
www.gelecegibiriktirmek.europist.net
web

7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen
“Kent Buluşması-Geleceği Biriktirmek”
sitesi kurulmuştur. Proje faaliyetleri bu web
Forumu
gerçekleştirilmiştir.
Forumun
sitesi aracılığıyla takip edilebilmektedir.
birinci
gününde
dört
panelden
düzenlenmiş, her panelde dört uzman
konuşmacı yer almıştır. Forumun ikinci
 Proje ile ilgili katalog ve kitap çalışması halen
gününde yerel otoriteler, iş adamları ve
devam etmektedir. ve Artcitizens.net bilgi
STK’lardan oluşan 100 kişilik çalışma
notları. Toplantılara katılmayan ilgili gruplara
grupları yerel durumu ortaya koymuşlardır.
projenin sonuçlarını içeren 5oo kopyalık proje
kitabı yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kişilere
 Kent Buluşması’nın ardından 7-11 Eylül
gönderilecektir
tarihleri arasında Kent Akademisi çalıştayı
gerçekleştirilmiştir.
Forumun
devamı
niteliğinde olan bu aktiviteye yaklaşık 200
kişi katılım sağlamıştır.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:

Aytül Bilen
E-Posta: aytul.bilen@europist.net

