
ÖZLEM GİDEREN MEKANLAR 

Augsburg yurdunuz Dünya eviniz 

Sizden istediğimiz: Augsburg´daki ve memleketinizdeki özlemini çektiğiniz mekanlar ! 

 

İster bir meydan olsun ister bir cadde, kırsal bölge hatta 

bir bina dahi olabilir. Özlem gideren mekanlar bunları 

bizzat kendileri için keşfetmiş olan insanlar gibi özel 

yerlerdir. 

Güvenin, huzurun , mutlu olmanın ve tefekkürün hüküm 

sürdüğü özel mekanlardır. 

Bunlar, hayal gücümüzü harekete geçiren, bazen de 

hayatımıza dair eski anımızı  canlandıran  aynı zamanda 

yeni bir ortamdaymış gibi  hissettiren mekanlardır. 

Bu projenin konusu Augsburg´a taşınmış ve yurt edinmiş 

kişilerin özlem duymakta olduğu mekanlardır. 

Yani „gurbette de bir yurda sahip olmak“ konusu ele 

alınmıştır.   

Proje bu sayede Kent‘e yerleşmiş insanların yaşama dair 

gerçekliklerini ve Augsburg’a olan kişisel görüşlerini 

yansıtmaktadır. 

Böylelikle yerleşik kesim için de aşina oldukları kente dair yeni bir bakış açısı sağlamış oluyor. 

 

Augsburg’da bulunan ve yeni yerleşmiş olanlar için özel olan bu mekanlar fotoğraflanıp bu kişilerin 

memleketlerindeki özel buldukları mekanlarin fotograflari ile maukayese edilecektir.  Sözkonusu  

resimler kısa otobiyografik metinleri ile süslenerek bir sergide tanıtılacak olup ayrıca  2021 senesine 

ait bir Takvim için biraraya getirilecektir. 

Augsburg’a bir Yâr uğruna Hamburg’dan mı veya  mesleki sebeplerden dolayı St. Petersburg’dan mı 

taşındın? Bu Proje’nin bir parçası ol! Augsburg’daki ve memlektindeki senin için özel olan mekanları 

bizimle paylaş ki biz de her ikisinin şehir çapında tanınmasını sağlayalım. 

 

 

 

Nasıl katılabilirim ? 

• Augsburg veya çevresinde kendiniz için özel bulduğunuz bir yer seçin. Bu yer: Cadde, 

Meydan, Park veya Kırsal alan olabilir. 

• Tercih sebebinizi  bir metin ile (takriben 100 ila 200 kelime arası) aşagadaki sorulardan 

olusturunuz: 

o Bu mekanın en güzel yanı nedir ? 

o Seni buraya bağlayan şey nedir? 



o Bu mekan  sana memleketindeki bir şeyi mi haytırlatıyor , eger öylese sebebi nedir? 

o Bu mekana her geldiğinde düzenli olarak ne yaparsın (bir nevi adet haline gelmiş 

eylemlerin) 

 

• Memleketinizdeki size özel  olan mekana ait bir resmi yeterli kalitede olması şartıyla 

göndermenizi rica ediyoruz. (jpg formatında  ve en az 3 MB büyüklügünde) 

• Yukarıdaki sözkonusu verileri info@sehsuchtsorte-augsburg.de  adresine  göndermenizi rica 

ediyoruz. 

 

Proje süresi: 

• 15 Temmuz – 15 Aralik 2020 

• Takvim icin son basvuru: 31 Auğustos 2020 

 

Katılım Şartları: 

• En az 18 yaşında olmak, 

• Augsburg´a taşınmıs olmak, 

• En az 1 (bir) senedir Augsburg´ta ikamet ediyor olmak 

• Her uyruktan kişler başvurabilir, 

• Gönüllü katılım, 

• imzalı Rıza-Belgesi ibrazı, 

• Gönderdiğiniz verilerin yayınlanması kesin değildir. 

 

Proje Kurulu: 

• Proje Yönetimi: Maria Jehle 

• Tasarim: Jeremy Traun 

• Proje Koordinasyon ve Sosyal Medya: Margarita Goldenberg 

 

Fotoğraf: 

• Annette Zoepf (Serbest Fotografci) 

• Jeremy Traun (Serbest Fotografci) 

İş birliği/Katkı 

• Friedensbüro der Stadt Augsburg 

Medya iş birliği 

• Lifeguide Augsburg (Sürdürülebilir Tüketim ve Yaşam tarzına yönelik  internet portalı) 

 

Proje bilgi adresi: www.sehnsuchtsorte-augsburg.de 

mailto:info@sehsuchtsorte-augsburg.de

