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Z
engin bir tarih ve kültüre 
sahip olan Ankara’nın 
ilçesi Kazan, tarih öncesi 
çağlardan günümüze 
kadar birçok medeniyete 

ev sahipliği yapmıştır. 

Antik çağların “Roma yolu”, 
Selçuklu’nun “Ulu yolu” ve 
Osmanlı’nın “İpek yolu” Kazan 
coğrafyasından geçmiş ve 
medeniyetlerin kültürlerini diyardan 
diyara taşımış olup, günümüzde de ilçe 
topraklarından geçen Anadolu otoyolu 
ve E-89 (Ankara-İstanbul karayolu) bu 
görevi sürdürmektedir. 

“Tarih, tekerrürden ibarettir” sözü 

ne kadar kabul görmüş ise “Yollar 
nereden geçerse, şehirler de orada 
kurulur” sözünün tezahürü de Kazan 
Köyü’nün “metropol” ilçe olma 
hikayesinde karşımıza çıkar...

Kazan Belediyesi, ilçeyi geleceğin 
eğitim, sanayi, tarım, ticaret, turizm ve 
kültür şehri yapmak için el ele, gönül 
gönüle çalışırken, milli kültürümüzü 
ve gelenksel değerlerimizi yaşatmaya 
ve bu değerlerimizi uluslararası 
arenada tanıtmaya gayret ediyor. 

 “Yedi Cihan Kazan” Projesi, Kazan 
Belediyesi’nin üstlenmiş olduğu bu 
temel değerlerden yola çıkılarak 
oluşturulmuştur.

KAZAN,
İPEKYOLU’NDA BİR TEKNOLOJİ VADİSİ

“Tarih, tekerrürden 
ibarettir” sözü ne kadar 

kabul görmüş ise “Yollar 
nereden geçerse, şehirler 

de orada kurulur” 
sözünün tezahürü 

de Kazan Köyü’nün 
“metropol” ilçe olma 

hikayesinde karşımıza 
çıkar...

“Yedi Cihan Kazan” Projesi, Kazan Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk’ün himayelerinde, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, ANFA, Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi 
(TAİ), Ankara Lojistik Üssü, Mim Mühendislik, Kanal 
Avrupa, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneğinin katkılarıyla Kazan 
Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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K
azan’ın gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında 
tanınması, bilinirliğinin 
artması amacıyla birçok 
kültürel ve sanatsal 

faaliyete imza atan Kazan Belediyesi 
“Yedi Cihan Kazan” projesi 
kapsamında farklı ülkelerden gelen 
fotoğraf sanatçılarını Kazan’da konuk 
etti. 

“Yedi Cihan Kazan” Projesi 
kapsamında  dünyanın farklı 
ülkelerinden 7 fotoğraf sanatçısı 7 gün 
Ankara’nın şirin ilçesi Kazandaydı.

“Yedi Cihan Kazan” projesi ile 
Azerbaycan’dan Agdes Baghirzade, 
Bosna-Hersek’ten Dusan Kecman, 
Kazakistan’dan Aldauyev Zturgan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
Cemal Okur, Tataristan’dan Gulnara 
Sagiveya, Ukrayna’dan Lenyara 
Abibulayeva ve Türkiye’den Murat 
Solakoğlu, Ankara’nın Kazan ilçesini 
fotoğrafladılar. Sadece fotoğraf mı 
çektiler? Elbette hayır.... İlçede hala 
sürdürülen gelenek ve görenekleri 
yakından tanıma fırsatı buldular, 
yörenin zengin mutfak kültürü ile 
tanıştılar. 

OBJEKTİFLERE YANSIYAN KAZAN PROJENİN İLK FOTOĞRAFI, KAZAN BELEDİYE BAŞKANI 
LOKMAN ERTÜRK TARAFINDAN ÇEKİLDİ

“Yedi Cihan Kazan” projesinin açılış 
töreni Kazan Belediyesi Köprübaşı Sosyal 
Tesislerinde gerçekleştirildi. 

Açılışta bir konuşma yapan Kazan Belediye 
Başkanı Lokman Ertürk, “Belediye olarak, 
tarihi çok eskilere dayanan Kazan’ın gerek 
yurtiçinde gerekse yurtdışında tanınması, 
bilinirliğinin artırılması amacıyla birçok 
kültürel ve sanatsal faaliyete imza atıyoruz. 
“Yedi Cihan Kazan” projesi  de özellikle 
kültürümüzü, tarihimizi ve geleneklerimizi 
tanıtma noktasında gerçekleştirmeyi arzu 
ettiğimiz önemli projelerden biri. Bu projenin 
tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

Ertürk, “hepsi birbirinden değerli 
sanatçılarımıza ve bu projenin hayata 
geçmesinde bizlere katkı sağlayan başta 
Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
ANFA, TAİ, Ankara Lojistik Üssü, Mim 
Mühendislik, EkoAvrasya, TÜRKSOY ve Kanal 
Avrupa’ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Projenin ilk fotoğrafı Kazan Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk tarafından çekildi. 

“Yedi Cihan Kazan” Projesi 
kapsamında  dünyanın farklı 

ülkelerinden 7 fotoğraf 
sanatçısı 7 gün Ankara’nın 

şirin ilçesi Kazan’daydı.

Ertürk: “Bu projenin tüm halkımıza 
hayırlı olmasını diliyorum”
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K
azan Belediyesi tarafından 
organize edilen açılış 
törenine başta Kazan 
Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk ve Kazan 

Kaymakamı Veysel Beyru olmak üzere 
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Janseyit Tüymebayev, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 
Avrasya Ekonomik İlişkiler  Derneği 
Başkanı Hikmet Eren ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Tüymebayev: “ Hoş geldiniz”

Açılış törenine katılan Kazakistan 
Ankara Büyükelçisi Janseyit 
Tüymebayev, yaptığı konuşmasında 
kardeş iki ülke olan Kazakistan 

ve Türkiye’nin dost ilişkilerinin 
özellikle kültür-sanat ve ekonomide 
hızla geliştiğine dikkat çekti. “ 
Bugün burada Kazan’da olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Başta 
Kazakistan’dan gelen fotoğraf 
sanatçımız olmak üzere Yedi Cihan 
Kazan Projesi kapsamında Kazan’da 
konuk olacak tüm sanatçılarımıza 
ben de hoş geldiniz diyorum” dedi. 
Özellikle uluslararası kültür-sanat 
faaliyetlerinin yürütülmesinde maddi 
boyutun ne kadar önemli olduğunun 
altını çizen Tüymebayev, “yapılan 
bu tür faaliyetleri maddi olarak 
destekleyen tüm kurum ve kuruluşları 
da duyarlılıklarından ötürü tebrik 
ediyorum” dedi.

T
ÜRKSOY (Uluslararası 
Türk Kültür Teşkilatı) 
olarak bu yıl kuruluşlarının 
20. yılını kutladıklarına 
dikkat çeken TÜRKSOY 

Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 
“Bizler Türk Dünyası devletleri 
arasında özellikle kültür-sanat 
ilişkilerinin gelişmesi, toplumların 
kaynaşması için buluşmalar, 
organizasyonlar, toplantılar, sergi 
ve konserler gerçekleştiriyoruz. 
Bu alanda faaliyet yapmak isteyen 
kurum ve kuruluşlarla ortak projeler 
yapıyoruz. TÜRKSOY üye ülkeleri  
fotoğraf sanatçıları bu defa Kazan 
Belediyesi’nin davetlisi olarak 
Kazan’da bir araya geldi. Kazan 
Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü 
böyle kapsamlı bir projeye imza attığı 
için tebrik ediyorum” dedi.

Eren:” Türk Dünyasında yapılan 
kültür-sanat projelerine destek 
veriyoruz”

Dernek olarak kuruldukları ilk günden 
itibaren özellikle Türk Dünyasında 
yapılan kültür-sanat projelerine destek 
verdiklerini dile getiren Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı 
Hikmet Eren de yaptığı konuşmada 

“Bugün burada davetimizi kabul 
edip gelen fotoğraf sanatçılarımız 
vesilesiyle Kazakistan’ın başkenti 
Astana’ya, Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’ye,  Tataristan’ın başkenti 
Kazan’a, Bosna-Hersek’in başkenti 
Saraybosna’ya, KKTC’nin başkenti 
Lefkoşa ve Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’e selamlarımı gönderiyorum. “ 
dedi. 

“YEDİ CİHAN KAZAN” PROJESİ AÇILIŞINA
KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ JANSEYİT TÜYMEBAYEV VE 

TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DÜSEN KASEİNOV İLE 
ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

TÜRKSOY ÜYE ÜLKELERİ FOTOĞRAF SANATÇILARI 
KAZAN’DA

Açılış törenine katılan 
Kazakistan Ankara 

Büyükelçisi Janseyit 
Tüymebayev, yaptığı 

konuşmasında kardeş 
iki ülke olan Kazakistan 

ve Türkiye’nin dost 
ilişkilerinin özellikle kültür-

sanat ve ekonomide hızla 
geliştiğine dikkat çekti

Kaseinov: “Kazan Belediye 
Başkanı Lokman Ertürk’ü 
böyle kapsamlı bir projeye 
imza attığı için tebrik 
ediyorum”
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“YEDİ CİHAN KAZAN” FOTOĞRAF SERGİSİ
ANKARA KIZILAY METRO SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

YEDİ CİHAN KAZAN FOTOĞRAF SERGİSİNE
ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

“Yedi Cihan Kazan” projesi 
kapsamında fotoğraf sanatçılarının 
Ankara’nın Kazan ilçesinde çektikleri 
fotoğraflardan oluşan “Yedi Cihan 
Kazan” Sergisi sanatseverlerle buluştu. 

Kazan Belediye Başkanı Lokman 
Ertürk, Ankara Kızılay Metro Sanat 
Galerisi’ndeki serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, Kazan’ı tanıtmak, 
kültür merkezi olma yolunda 
adım atmak ve maddi manevi 
geleneklerini koruyarak kültürel 
değerlerini ölümsüzleştirmek için 
uluslararası deneyime sahip fotoğraf 
sanatçılarının katkılarıyla bu sergiyi 

açtıklarını belirtti. Ertürk, Kazan’ın 
hikayesinin İpekyolu’ndan teknoloji 
vadisine doğru devam ettiğini 
dile getirerek “Bu sergiyle Kazan, 
ülkemizin birçok gurur kaynağının 
yer aldığı sanayi kuruluşlarının 
yanısıra sanatın, kültürün, sporun ve 
sosyal faaliyetlerin de merkezi olma 
yolunda bir adım atmış bulunuyor. 
Kazan’ın gelenek ve göreneklerini 7  
farklı ülkeden gelen fotoğrafçıların 
çalışmalarıyla sergilemekteyiz. Bu 
sergide fotoğrafların yanında, ülkeler 
arasındaki kardeşliğin, sevginin, 
dostluğun ve barışın da sergilendiğini 
görüyoruz. “ diye konuştu. 

0
1 Temmuz 
2013 tarihinde 
Ankara 
Metro Sanat 
Galerisi’nde 

yapılan serginin açılışına 
TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet İyimaya, 
AK Parti Milletvekilleri 
Nurdan Şanlı, Seyit 
Sertçelik, Sermin Balık ve 
Feramuz Üstün ile İran’ın 
Ankara Büyükelçisi Ali 

Rıza Bigdeli ve projeye 
destek olan ANFA, TAİ 
TUSAŞ, Ankara Lojistik 
Üssü, Mim Mühendislik, 
Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği, 
TÜRKSOY ve Kanal 
Avrupa yetkilileri ile çok 
sayıda basın mensubu 
davetli katıldı. 

Sergi, 10 Temmuz 2013  
tarihine kadar devam etti.

Ertürk: “Bu sergide 
fotoğrafların yanında, 

ülkeler arasındaki 
kardeşliğin, sevginin, 

dostluğun ve barışın da 
sergilendiğini görüyoruz.”
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SERGİDEN FOTOĞRAFLAR
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PROJEDE KULLANILAN GÖRSELLER

• Proje kapsamında Kazan’da ve Ankara genelinde billboardlar kullanıldı.

• Sergi mekanında flamalar, roll-uplar yer aldı.  Örümcek stand kuruldu. 

• Proje süresince üzerinde destekçi kurumların logolarının 
yer aldığı t-shirt, şapka ve çantalar dağıtıldı.

• Fotoğrafçılar proje süresince Ankara ve 
Kazan’da proje  genel görseli ile giydirme 
yapılan bir araç ile gezdiler.

• Proje süresince profesyonel video 
çekimleri yapıldı. Bu çekimler ile bir 
belgesel hazırlandı. 

• Proje sonunda seçilen fotoğraflardan 
oluşan bir prestij kataloğu hazırlandı. 

• Proje için Türkçe-İngilizce bir web sitesi 
hazırlandı.

• Proje sosyal medyada paylaşımları 
yapıldı.
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BASINDA ÇIKAN HABERLER

Hazar World
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Bu projenin organizasyon, basın ve halkla ilişkiler hizmeti sorbetpr tarafından gerçekleştirilmiştir. 



yedicihankazan.com


