
SANATSAL ÜRETİM FONU BAŞVURU FORMU (TR) 
 

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. 

Ek olarak dosya eklenmesi gereken yerler Portfolyo, CV, Bütçe ve Faaliyet Planı kısımlarıdır. Ilgili 
uygun formatlara dikkat ediniz.  

1. BAŞVURAN PROFİLİ 

Statünüzü Seçiniz (Seçmeli/2 seçenek) 
Secenek 1:  Kolektif Başvuru 
Secenek 2:  Bireysel Başvuru 

 
SEÇENEK 1 - Kolektif Başvuru ise:  
 
Projeden Sorumlu Kişi Bilgileri 
Ad: 
Soyad: 
Cep Telefonu: 
E-Posta Adresi: 
 
Hakkınızda 
 
Kolektif Adı:  
 
Kuruluş Tarihi: 
 
Başvuran Topluluğun Bulunduğu ve Faaliyet Gösterdiği Şehir: 
 
Lütfen ana faaliyetlerinizi tanımlayın: 
 
Varoluş gerekçeniz: 
 
Web Sitesi/Sosyal Medya Hesabı: 
 
Çalışan Sayısı (Varsa): 
 
Gönüllü Sayısı (Varsa): 
 
Kolektifinizin cinsiyet eşitliğine yaklaşımını açıklayınız. (En fazla: 1600 Karakter) 
 



Kolektifte Sanatsal Üretimi Gerçekleştirecek Kişiler ve Yaşları (CultureCIVIC Sanatsal 
Üretim Fonu 25-45 yaş arasında sanatçıları desteklemektedir. Grup üyelerinden birinin bu yaş 
aralığında olması başvurunun yapılmasını mümkün kılar.):   
 
Ad: 
Yaş: 
 
Kişi Ekle  
Ad: 
Yaş: 
 
SEÇENEK 2: Bireysel Başvuru ise:   
 
Sanatsal Üretimi Gerçekleştirecek Kişi Ad/ Soyadı: 
 
Yaşayıp üretim yaptığınız şehir:  
 
Açık Adres: 
 
Cep Telefonu: 
 
E-Posta Adresi: 
 
Doğum Tarihi: 
(CultureCIVIC Sanatsal Üretim Fonu 25-45 yaş arasında sanatçıları desteklemektedir)  
 
Yaş:  
 
Web Sitesi/Sosyal Medya Hesabı: 
 
Cinsiyet Eşitliğine Yaklaşımınız (Kısaca): (En fazla: 1600 Karakter) 
 
2. İŞTİRAKÇİ / EŞ BAŞVURAN 
Lütfen iştirakçiler veya eş başvuranlar (var ise) hakkında bilgi ekleyin. 

İştirakçiler (Var ise) 
İsim  
İştirakçinin projenizdeki rolünü açıklayınız: 
Dosya Yükle 
(Formu indirin) 
 
İştirakçi Beyannamesi formunu indirebilirsiniz.  
 
Eş Başvuran (Var ise) 



İsim  
Eş Başvuranın projenizdeki rolünü açıklayınız: 
Dosya Yükle  
(Formu indirin.) 
 
You can download the template here. 
Eş Başvuran Beyannamesi formunu indirebilirsiniz.  
 
3. SANATSAL PRATİĞİNİZ HAKKINDA 
A. Lütfen çalışmalarınızı beş anahtar kelime veya kavram ile tanımlayın: 
 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
 
(Her soru: En fazla 80 karakter) 
 
B. Çalışmalarınızı ve ilgi alanınızı nasıl tanımlarsınız? (En fazla: 2500 karakter) 
 
C. Lütfen başvurunuzla ilgili gördüğünüz çevrimiçi materyallere, özellikle videolara, filmlere 
veya diğer medyalara ulaşabileceğimiz bağlantıları (En fazla 10 URL) aşağıda listeleyin: 
 
Bağlantı Ekle: 
 
Bağlantı: 
Açıklama: 
 
 
4. PROJENİZ HAKKINDA 
A. Projenizin sanatsal üretim alanı nedir?  
Lütfen seçiniz.  
resim / çizim / baskı teknikleri / heykel / seramik / fotoğrafçılık / ses / video sanatı / 
yerleştirme  
 
(Sanatsal Üretim Fonu, görsel sanatlar alanında, kariyerinin başındaki sanatçıların resim, 
çizim, baskı teknikleri, heykel, seramik, fotoğrafçılık, ses, video sanatı ve yerleştirme 
formlarındaki üretimleri bu kapsamda değerlendirilir.)  
 
B. Lütfen bu fon aracılığıyla geliştirmek istediğiniz projenizi, proje hedeflerinizi ve proje 
süresini göz önünde bulundurarak tanımlayınız. (En fazla: 2500 karakter) 
 



C. Sanatsal üretim hibesinin kariyerinizin bu aşamasında size ve pratiğinize nasıl fayda 
sağlayabileceğini söyleyin. Metninizi oluştururken lütfen kısa ve öz olun ve yalnızca konuyla 
ilgili olan detayları verin. (En fazla: 2500 karakter) 
 
D.  CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, kültürel diyalog ve toplumsal katılımı, 
ifade özgürlüğünü, demokratik süreçleri ve çoğulculuğu teşvik eden projelere destek 
sağlamayı önceliklendirir. Bu doğrultuda projenizin/sanatsal üretiminizin bu unsurlarla nasıl 
ilişkilendiğini ve bunlara nasıl katkı sağlayabileceğini detaylı bir şekilde anlatın. (En fazla: 
5000 karakter) 
 
E.  Sanatsal üretiminizi hedef kitle/izleyici odağında değerlendirin. (En fazla: 2500 karakter) 
 
F. Lütfen CultureCIVIC’ten talep ettiğiniz bütçe miktarını belirtiniz. Maksimum bütçe tutarı 
3000 Avrodur. 
— Avro. 
 
Lütfen projenizin bütçe planını, tüm sekmeleri doldurarak ve excel formatında yükleyiniz.   
Bütçe planı formunu buradan indirebilirsiniz. Bu form üzerinde projenizle ilgili bütçe 
kalemlerini ve gerekçelendirmeleri doldurunuz, diğer kısımları boş bırakabilirsiniz. 

● Lütfen bu belgeyi kendi adınızı değiştirerek aşağıdaki biçimde adlandırın: 
Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: 
KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Bütçe.pdf  
Bireysel başvurular için: 
Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Bütçe.pdf 

  
G.  Lütfen projenizin faaliyet planını excel formatında yükleyiniz. Faaliyet planı en fazla 12 ay 
olabilir. 
Faaliyet planı formunu buradan indirebilirsiniz. 

● Lütfen bu belgeyi kendi adınızı değiştirerek aşağıdaki biçimde adlandırın: 
Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: 
KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_FaaliyetPlanı.pdf  
Bireysel başvurular için: 
Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Faaliyet Planı.pdf 

 
H. Lütfen başvurunuzla ilgili olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri bizimle paylaşın. 
Başvurunuz ve bizimle olan ilişkiniz için önemli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir özel 
erişim gereksiniminiz, özel durumunuz veya bağlamınız varsa, lütfen bu bölümü kullanın. (En 
fazla: 2500 karakter) 
 
 
5. MENTOR DESTEĞİ 
Sanatsal üretim hibesi, katılımcılarına geliştirdikleri proje dahilinde mentör desteği 
sağlamayı hedeflemektedir. 
 



Disiplinler ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve birlikte öğrenmenin teşvik edilmesi 
amacıyla planlanan mentor desteğinin, sanatsal pratiğinizi derinleştirecek bir alanda bilgi ve 
deneyime sahip olması beklenmektedir. 
 
Bu çerçevede, sanatsal üretim hibesine yaptığınız başvuruyu düşünerek, geliştireceğiniz sanat 
eserinizin yapım sürecinde mentor desteğini hangi alanda almak istersiniz? Neden? (En fazla: 
1600 karakter) 
 
Projenin hayata geçeceği dönemde size yardımcı olabileceğine inandığınız 3 mentor ismi 
yazabilir misiniz? 

Mentor 1: ___ Ad/Soyad / Neden o kişiyle çalışmak istiyorsunuz? (Zorunlu) 

Mentor 2: ___ Ad/Soyad / Neden o kişiyle çalışmak istiyorsunuz? (İsteğe bağlı) 

Mentor 3: ___ Ad/Soyad / Neden o kişiyle çalışmak istiyorsunuz? (İsteğe bağlı) 

 
6. EK DOSYALAR 
Bu bölümde yalnızca 2 bağımsız dosya olarak CV ve Portfolyo yüklenecektir. Lütfen yüklemek 
istediğiniz daha fazla doküman varsa portfolyonuzu ekleyerek tek dosya halinde yükleyin. 
Özgeçmiş (CV) (En fazla 2 sayfa) (Zorunlu) 
CV Formatı 

● Özgeçmişiniz portfolyonuzun bir parçası değilse, lütfen ayrı olarak gönderin.  
● Özgeçmişiniz eğitim, katıldığınız sergiler ve projeler vb. hakkında ayrıntılı bilgi 

vermelidir. 
● Özgeçmişiniz PDF formatında ve en fazla 2 sayfa olmalıdır. 
● Lütfen bu belgeyi kendi adınızı değiştirerek aşağıdaki biçimde adlandırın: 

Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: 
KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_CV.pdf  
Bireysel başvurular için: 
Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_CV.pdf 
 

Portfolyo (En fazla 15 sayfa ve 8 MB) (Zorunlu) 
Portfolyo Formatı 

● İlgili eser ve metinleri içeren bir PDF hazırlayın. 
● Eserler künye içermelidir, istenirse kısa açıklamalar eklenebilir.  
● Portfolyo formatı PDF olmalı, 15 sayfayı geçmemeli ve toplam dosya boyutu 8 

Mega Bitten küçük olmalıdır.  
● Video ve filmler için başvuru formunun bölüm 6 kısmında bu bilgileri yükleyin. 
● Lütfen bu dosyayı kendi bilgilerinizi içerecek şekilde aşağıdaki biçimde adlandırın: 

Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: 
KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Portfolyo.pdf  
Bireysel başvurular için: 
Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Portfolyo.pdf 



 
Dosyaları seçin ve buraya yükleyin. 

Başvuru kapsamında sunulan tüm içeriğin bana ait olduğunu ve herhangi bir üçüncü şahsın 
Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini beyan ederim. 
 
✅ Evet, katılıyorum. 
 
7. RIZA BEYANI 
Kültür kuruluşları ve bireylere yönelik ağ oluşturma fırsatlarını geliştirmek için iletişim 
bilgilerinizi alıyoruz. Bilgilerinizi kullanmamıza izin verir misiniz? 
 

✅ Evet, veriyorum. 
✅ Hayir, vermiyorum. 

 
Evet ise: 
 
Kişi/Kolektif Adı: 
Şehriniz: 
Tematik Çalışma Alanınız: 
İletişim (Web sitesi, sosyal medya hesabı, E-posta): 
 
Error message: The form has not been completed. Please fill the missing parts.  
Form tamamlanamadı. 
Lütfen eksik kısımları doldurun. 
 
One or more error occured 


	1. BAŞVURAN PROFİLİ

