
 
TR2016/DG/03/A2-03/197 (KEFE/SCALE) 

AŞİNA/FAMILIAR 

 

Koordinatör Faydalanıcı  

 

AB ÇALIŞMALARI MERKEZİ 

DERNEĞİ 

Eş Faydalanıcı(lar)  

 
 Archive Kabinett (Almanya) 

İştirakçi(ler)  

 
 TORUN,  

 160. KM,  

 SOYBOT,  

 UNFOLD,  

 Tipi BookShop,  

 Anadolu Kültür Tütün Deposu,  

 KA Fotoğraf Geliştirme Atölyesi,  

 Even My Mum Can Make A Book, 

Darağaç İzmir,  

 SALT 

 

Projenin Süresi  

 

15 AY 

Projenin Hibe Miktarı / Bütçesi 149.967,66 Avro / 166.631,10 Avro 

 

Projenin Uygulama Yerleri  Türkiye, Almanya, Belçika 

Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları 

 

 

https://asinaprojesi.art/ 

https://www.instagram.com/asinaprojesi/ 

https://twitter.com/asinaprojesi/ 

https://www.youtube.com/channel/UCRD-

_JXkH4xmMxsgQphNTDA 

 

 

PROJE HEDEFLERİ 

 

Türkiye’de yaşayan veya çalışan sanatçıların, küratörlerin, yazarların ve araştırmacıların 

sanatçı kitabı üretimine destek olunması ve bu üretimlerin Avrupa’daki görünürlüğünün 

sağlanması için yürütülüyor.  

 

Proje sanat aracılığıyla sivil toplum diyalogu geliştirmeyi, sanatçı yayınları kapsamında 

AB ve Türkiye’deki STK ve inisiyatifler için bir dağıtım ağı oluşturmayı, bu uluslararası 

ağlar sayesinde sanatçı yayınlarının kamu için daha erişilebilir hale gelmesini sağlamayı 

hedefliyor.  

 

https://asinaprojesi.art/
https://www.instagram.com/asinaprojesi/
https://www.youtube.com/channel/UCRD-_JXkH4xmMxsgQphNTDA
https://www.youtube.com/channel/UCRD-_JXkH4xmMxsgQphNTDA


 
 

ANA FAALİYETLER 

 

 Ortakların sosyal medya ağları aracılığıyla sanatçı yayınları için açık çağrı 

yapılması 

 Sanatçıların, yazarların, yapımcıların vb. katkılarıyla bir açılış etkinliği 

düzenlenmesi 

 Üniversite öğrencileri ve akademisyenlere sanatçı yayınları hakkında farkındalık 

yaratılması için Türkiye'de 5 üniversitede atölye çalışmaları ve söyleşiler 

düzenlenmesi 

 Türkiye'de sanatçı yayınları için bir yaygınlaştırma ağının oluşturulması ve 

Türkiye ile AB'nin yayınevleri ve kitapçıları arasındaki diyaloğu geliştirerek bu 

ağın AB'deki daha geniş yayıncılık ağının dolaşımına dahil edilmesi yönünde 

adımlar atılması 

 Ankara ve İstanbul'da projede yer alan STK'lar, sanatçılar, katkıda bulunanlar, 

yazarlar, düşünürler ve yayıncıların katılımıyla 8-12 kişilik 2 çalıştay ve söyleşi 

düzenlenmesi 

 Açık çağrı sonunda seçilen 6 sanatçı kitabının basılması ve dağıtılması 

 Ağ oluşturmak için Belçika ve Almanya'daki girişimlere, yayınevlerine çalışma 

ziyaretleri düzenlenmesi 

 Bir sosyal ağ profili ve bir web sitesi oluşturulması ve sürdürülmesi 

 Proje sonunda kapanış etkinliği olarak yayın sergisi ve sempozyum düzenlenmesi 

 

 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 

 Üniversite öğrencileri ve akademisyenler sanatçı yayınları konusunda 

bilinçlendirilecektir.  

 Açık çağrı sonucunda seçilen 6 sanatçı yayınının basımı ve dağıtımı 

gerçekleştirilecektir. 

 Türkiye'de ve AB'de sanatçı yayınları için özellikle inisiyatifler ve yayınevleri 

ile bir dağıtım ağı kurulacaktır. 

 Proje kapsamında kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliği için bir sosyal ağ 

profili ve bir web sitesi oluşturulacak ve sürdürülecektir. 

 Projeye katkıda bulunan paydaşların katılımıyla kapanış etkinliği çerçevesinde 

bağımsız yayıncılık olanaklarının tartışıldığı bir sempozyum ve üretilen 6 

sanatçı yayınının tanıtılması için sergi organize edilecektir.  

 


