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Genel Anlayış ve Amaç
ALİKEV Genç Sanatçı Fonu'nun (GSF) amacı, genç sanatçıların projelerini, sanat eserine
dönüştürmeleri yolunda destek olmaktır.
Fonun amacına uygun olarak, fikirlerini sanat eserine dönüştürürken finansal desteğe ihtiyaç
duyan genç sanatçıların, dönemin teması doğrultusunda hazırlanmış,uygulanabilir projelerine
destek verilir.
Fon için destek olarak verilecek toplam miktar, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Fon ile desteklenecek sanat projelerinde, sanat eserinin yaratıldığı ortam (sanat dalı) başvuru
formunda belirtilmiştir.
ALİKEV GSF için her yıl, bir tema belirlenir ve yapılan çağrıda tema belirtilir. Yararlanıcılar,
temayı ele alma şekli ve biçimi konusunda serbesttir.
Kapsam ve yararlanıcılar
Başvuru yapabilmek için:
1. 2022 Haziran ayı itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmak
gereklidir. 1
2. Başvurular için herhangi bir şehir şartı aranmaz. Tüm illerden başvuru yapılabilir,
ancak Hatay ve Eskişehir illerinden yapılacak başvurulara %10 kontenjan ayrılacaktır.
Birinci koşulu başvuru tarihi itibariyle yerine getiremeyenler, fona başvuramazlar. Başvursalar
dahi, başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Her yararlanıcı fona, dilediği kadar eserle başvurabilir. Aynı yararlanıcı tarafından ait birden
çok eserle başvuru yapılması durumunda, o sanatçıya ait yalnızca bir (1) projeye destek
verilir.
Başvuru
Fona başvuracak yararlanıcılar, kimlik bilgilerini, projeleriyle amaçladıklarını, sanat dalını,
kullanacakları tekniği, kullanacakları materyalleri, destek talep ettikleri kalemleri ve bunların
maliyetini içeren başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
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Doğum yılı her yıl bir arttırılır.
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Fon tarafından sanat projesi desteklenmeye değer görülen sanatçılar, yükümlülüklerini içeren
sözleşmeyi kendilerine verilen süre içinde imzalamak zorundadır. Islak imzalı sözleşmeler,
vakfın Hatay’da bulunan merkezine ve taranmış hali gsf@alikev.org adresine gönderilecektir.
Yararlanıcılar, daha önce gerçekleştirdikleri en az iki (2) sanat eserinin görselini başvuruya
eklemek zorundadırlar.
Değerlendirme
ALİKEV tarafından bir değerlendirme komitesi (jüri) oluşturulur. Değerlendirme komitesi,
alanlarında uzman akademisyen ve sanatçılar ile yönetim kurulu üyelerinden ve vakıf
faaliyetlerinde yer alan yetişkin ve/veya genç gönüllülerden oluşur.
Değerlendirme komitesi, talep edilen destek kalemlerini ve teknik şartları ön değerlendirmeye
tabi tutar. Ön değerlendirme ile yararlanıcının talep ettiği ve destek verilemeyecek kalemlerin
çıkarılması yönünde bir geri bildirim yapılır. Başvuru sahibi bir hafta içinde destek kalemlerini
düzenleyerek
başvurusunu
güncelleyebilir.
Güncelleme
yapmayan
başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirme komitesi üyeleri, her başvuruyu inceleyerek 1-10 arasında bir puan verir.
Değerlendirme komitesi her yıl belirlenen inceleme kriterlerini değerlendirme sonucunda
eserlere verdiği puanla birlikte ALİKEV'e iletir.
Genç Sanatçı Fonu’nun 2022 toplam bütçesi 200.000 TL’dir. Her yararlanıcı destek başına en
fazla 20.000 TL talep edebilir.
Destek ve Eser Üretimi
Fon tarafından sanat projesi desteklenmeye değer görülen yararlanıcıların eserlerini dört (5)
ay içerisinde bitirmeleri beklenmektedir. Mücbir sebepler dahilinde bu süre en fazla altı (6)
aya uzayabilir. Ek süreye ihtiyacı olan yararlanıcı 1 (bir) ay öncesinden ALİKEV’e haber
vermekle yükümlüdür.
ALİKEV tarafından, genç sanatçıları desteklemek amacıyla atölye, buluşma vb. etkinlikler
düzenlenir. Fon sürecinde düzenlenecek bu etkinliklere yararlanıcıların tam ve aktif katılım
göstermesi zorunludur.
Yararlanıcılar, biri proje süresinin yarısında ve diğeri sonunda olmak üzere eserlerinin gelişimi
hakkında ALİKEV tarafından e-posta ile iletilen formu doldurmak sureti ile iki kez raporlama
yapmak zorundadır.
Desteklenecek Kalemler ve Destek Miktarı
Sanatçıların eserlerini üretmeleri için gerekli aşağıdaki kalemler desteklenecektir.
●
●

Malzemeler (eserin üretimi için gerekli; ahşap, metal, tuval, dekor, kostüm, ışık vb. her
türlü malzeme)
Dijital araç ve gereçlerin kiralama bedeli (kamera, mikrofon vb.)
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●
●
●
●
●

Üretim için gerekli ve 3. şahıslar tarafından gerçekleştirilen hizmetler (heykel kalıp
dökümü, film kurgusu vb. gibi)
Özel bir ihtiyaca yanıt veren mekanların kısa süreli kiraları (fotoğraf, heykel ve ses
stüdyosu gibi)
Malzemelerin nakliyesi
Üretilmekte olan eserin taşınması (örneğin kalıbın dökümhaneye, dökülen eserin
sanatçıya nakliyesi)
Değerlendirme komitesinin uygun gördüğü diğer kalemler

Destekler eser başına en çok 20.000 TL olabilir. 20.000 TL’lik desteğin içerisinde alınacak
malzemenin, ürünün, hizmetin vb.’nin vergileri dahildir.
Eserlerin sergilenmesi, telif hakkı ve sahipliği
Desteklenmeye hak kazanan eserler, ALİKEV'in belirleyeceği tarihlerde, belirleyeceği yerlerde
sergilenecektir. Desteğe hak kazanan projelerin sergiye ya da yapılacak gösterime katılması
zorunludur. ALİKEV tarafından desteklenen projeler, ALİKEV’e ait kendi internet sitesinde
(www.alikev.org) ve Genç Sanatçı Fonu sitesinde (www.gsf.alikev.org) yer verecektir.
Yararlanıcı, aldığı desteği, eserin gösterimi ve sergisiyle ilgili tüm görsellerde vakıf ve Genç
Sanatçı Fonu logosunu kullanarak belirtmelidir.
Eserlerin hak sahipliği yararlanıcılara ait olacaktır. Sanat eserlerinin doğrudan satışından ya
da vakıf gösterimleri dışındaki gösterimlerinden doğacak gelir eser sahiplerinin
tasarrufundadır. Ancak, yararlanıcılar, ALİKEV'in bu eserlere ait görsellerin, ticari amaçlarla
kullanmak da dahil olmak üzere kullanım haklarına dair muvafakatname vereceklerdir.
Sanat eserinin satışı durumunda, yararlanıcı alıcıya bu durumu bildirmekle yükümlü
olacaktır.
Desteğin şekli
Yararlanıcı, değerlendirme komitesi tarafından onaylanmış alacağı malzeme, hizmet, ürün
vb.’yi tedarikçisinden kendi adına fatura kestirerek veya fiş ile alır ve her ay harcamalarını
ALİKEV’e mali rapor olarak sunar.
Desteklenen projenin yukarıda belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda
ALİKEV tarafından yapılan ödemeler, proje teslim tarihinden itibaren bir ay içinde yararlanıcılar
tarafından ALİKEV'e iade edilir.

Sayfa 3 / 3

