
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Kültür Sanat Bileşeni 
 
Proje Adı: Fransa’dan Türkiye’ye Reji’den Tekele Tütün Serüveni 

Proje Numarası: TR0703.01-01/099 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: K2 Çağdaş Sanat Merkezi – İzmir 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: Quartier Rouge – Felletin, Fransa 

Proje Süresi: 11 Ay 

Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:  120.963,22 Euro / 108.866,90 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Türkiye ve Fransa’dan iki sanat organizasyonunun 
işbirliği; tütün bitkisinin endüstriyel üretimi ekseninde 
45 dakikalık bir belgesel aracılığı ile iki ülkenin tarihi 
ve ekonomik ilişkilerinin yansımalarının açıklanması 
ve Fransız Rejisi Sistemi’nin İzmir’deki sivil toplumun 
yaşamına olan yansımalarının ortaya konulması; bu 
kültür ve sanat prodüksiyonu ortaklığı aracılığı ile 
kültürel diyaloğun geliştirilmesine katkı yapılması 
hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: K2 ve Quartier Rouge kapsamında Türk ve Fransız 
sanat enstitüleri, ortak çalışma platformu ve işbirliği 
eksikliği çeken sanatçılar, kültür ve sanatseverler, 
İzmir’deki tütün üretimine fabrika ve antrepo olarak 
hizmet etmiş olan, Cumhuriyetin ilk yıllarına ait ve 
mimari öneme sahip, özel mekânlarla ve ayrıca tütün 
üretimi ve sanayi ile ilgilenen kariyer organizasyonları 

Proje Faaliyetleri 

 İstanbul’a 5 gün ve Ankara’ya 3 gün 
düzenlenecek yurtiçi; Fransa Felletin’e 
düzenlenen 10 günlük yurtdışı çalışma 
ziyaretleri ile proje ekibinin anılan 
şehirlerdeki konunun uzmanı kimseler ve 
konuya ilişkin çevreleri ziyaretleri 
sağlanacaktır. Bu ziyaretler ile proje ekibinin 
araştırmaları derinlik kazanacak ve projenin 
paydaşlarca tanınırlığı artırılacaktır. 

 Projenin temelini oluşturan belgesel filmin 
çekimine başlanmıştır. 

 Projenin izleyen dönemlerinde çekilen 
belgeselin Fransa’da ve Türkiye’de galaları 
gerçekleştirilecektir. Araştırmalar ve 
çekimler sırasında çekilen fotoğraflar 
sergilenecektir. 

 Belgesel filmin tamamlanmasını müteakip ve 
festivallerin başvuru zamanlarına bağlı olarak 
en az 5 festivale gönderilebilmesi için gerekli 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

 Projenin son ayı içerisinde gerçekleştirilecek 
kapanış toplantısında film son kez 
gösterilecek ve filmin İzmir’in pek çok 
sinemasında projenin ardından 
gösterilebilmesi için girişimlerde 
bulunulacak; yerel sinema sahiplerinin 
destekleri alınarak projenin ardından filmin 
İzmirli sanatseverlerle tekrar buluşmasına 
çalışılacaktır. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Ayşegül Kurtel 
E-Posta: kurtela@hotmail.com  
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