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Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara 

 

Koordinatör Faydalanıcı  

 

Türkiye Tasarım Vakfı 

Eş Faydalanıcı(lar)  

 

Brumen Foundation (Slovenya), Geleneksel 

Sanatlar Derneği (Türkiye) 

İştirakçi(ler)  

 

- 

Projenin Süresi  

 

15 Ay 

Projenin Hibe Miktarı / Bütçesi 

 

149.983,28 EURO (Hibe Miktarı) 

166.648,09 EURO (Proje Bütçesi) 

Projenin Uygulama Yerleri  

 

İstanbul, Konya, Kütahya 

Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları 

 

www.turkiyetasarimvakfi.org/eu-project/ 

https://twitter.com/ttasarimvakfi?s=11 

 

 

PROJE HEDEFLERİ 

 

 

 Anadolu topraklarının kültürel miraslarından biri olan geleneksel zanaatları, 

Avrupa ve dünya genelinde tanıtmak için uluslararası iş birlikleri geliştirmek ve 

bu öğretilerin güncel tasarım uygulamalarıyla nasıl birleştirileceği konusunda 

örnekler oluşturarak farkındalık yaratmak. 

 Anadolu’dan zanaatkarlar ile Avrupa’dan tasarımcıları bir araya getirerek, kadim 

üretim değerlerini sürdürmek için deneyim aktarımına zemin hazırlamak  

 Tasarımcıları kültürlerarası üretime teşvik ederken kaybolma riski altındaki 

zanaatların görünürlüğünü artırmak  

 Bu kültürel değerleri farklı disiplinlerdeki güncel tasarımlarla birleştirerek 

Avrupa ve dünya genelinde yaygınlaştırmak  

 Türkiye ve Avrupa’dan sanat ve tasarım alanında çalışan kurumlar ile sınır ötesi 

diyalog ve iş birliğini geliştirmek 
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ANA FAALİYETLER 

 

 

1. Proje planlama faaliyetleri 

2. Anadolu zanaatlarını tanıtan video belgeseller hazırlanması 

3. Avrupa’daki tasarım kurumları ile iletişim ve iş birliği toplantısı 

4. Anadolu zanaatlarının Avrupa’daki tasarımcılarla paylaşılması 

5. Avrupalı tasarımcıların Anadolu zanaatlarını kendi alanlarıyla birleştiren güncel 

ürünler geliştirmesi 

6. Avrupa’daki tasarımcılardan gelen tasarım fikirlerinin değerlendirilmesi ve 10 

tasarımın belirlenmesi 

7. Avrupa’dan gelecek tasarımcılar ile Türk zanaatkarların Türkiye’de birlikte 

üretim yapması 

8. Ürünlerin sergilenmesi 

9. Görünürlük ve raporlama 

 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 

 

 5 farklı geleneksel Anadolu zanaatını tanıtmak için hazırlanan mikro filmler, 

 Avrupa’dan en az 10 farklı tasarım kurumu ile uluslararası iletişimin 

sağlanması 

 Avrupa’dan en az 200 tasarımcı ile doğrudan iletişim 

 Kadim zanaatların öğretilerini çağdaş tasarım yaklaşımlarıyla birleştiren 50 

farklı tasarım ürünü 

 Türkiye’de zanaatkar ve tasarımcının birlikte çalışarak ürettiği 10 çağdaş 

tasarım ürünü, 

 Tasarımların yer aldığı bir sergi, 

 Tüm süreci anlatan proje kitapçığı, 

 Zanaatkarlar ve geleneksel zanaat yaklaşımları, tasarımcı görüşleri ve tasarım 

süreçleri başta olmak üzere tüm projeyi anlatan bir mini belgesel,  

 Proje ortaklarının Avrupa düzeyinde iş birliği geliştirme ve uygulama 

deneyimlerinin artması 

 

 


