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Avrupa Birliği tarafından desteklenen Aşina, Türkiye’de Sanatçı Kitabı Üretimine Destek 
Sağlama ve Avrupa’da Görünürlüğü Arttırma projesine katılım koşulları: 
 
Aşağıdaki koşullar, proje hakkında katılımcıları bilgilendirmek, izinlerini ve onaylarını sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır. İşbu koşullara uygun olarak projeye katılmak için aday 
olduklarını (“Katılımcı/lar”) beyan etmiş ve aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 
 
 

1. Açık çağrı başvuruları 7 Temmuz 2021’de başlayıp, 31 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 
23:59’da sonlanacak, projeye seçilen başvuruların duyurusu Ekim 2021’de email ve projenin sosyal 
medya hesaplarından paylaşılacaktır. Başvurunun formatı ve koşulları tek taraflı olarak Aşina ekibi 
tarafından belirlenecektir. 

2. Proje, Türkiye’de yaşayan ve/veya çalışan sanatçı, küratör, yazar ve araştırmacıların henüz üretim veya 
fikir aşamasında olduğu sanatçı kitaplarının, Türkiye’de üretilmesine ve daha sonra Avrupa’da 
görünürlüğünün sağlanması için dağıtılmasına tam destek vermektedir. Projeye dahil olan 
Katılımcı/lar’dan hiçbir ödeme alınmaz.  

3. Katılımcı/lar’dan istenilen dökümanlar ve bilgiler, Aşina ekibi ve proje için seçilen jüri tarafından 
değerlendirilecek olup, toplamda altı yayın projesi seçilecektir. 

4. Kar amacı gütmeyen Aşina projesine başvuru ücretsizdir ve her bir başvuru için yalnızca bir yayın önerisi 
kabul edilecek olup, kişiler birden fazla başvuru yapabilir. Her yayın için, 18 yaşın üzerindeki sanatçı, 
küratör, araştırmacı ve yazar, bireysel veya kolektif olarak başvuru yapabilir. Katılımcı/lar’ın proje için 
uygunluğuna ve katılımcı olmalarına karar verme hak ve yetkisi münhasıran Aşina’ya aittir. 

5. Başvuran projelerin içeriklerinin, Aşina’nın web sitesindeki ‘Hakkında’ bölümünde belirtilen 
hassasiyetlerin çerçevesinde olması beklenir.  

6. Başvuru dili Türkçe veya İngilizcedir. Üretilen sanatçı kitaplarının ise, biri İngilizce olmak şartıyla, çift 
dilli olması gerekmektedir. 

7. Üretimle ilgili kararlar (üretimin adeti, formatı vs.), Aşina ekibi ile Katılımcı/lar’ın gerçekleştirdiği 
birebir görüşmeler sonrasında verilecektir. Alınan kararlar bütçe dahilinde olup, son söz Aşina ekibine 
aittir. Her bir yayın için ayrılan bütçe, sanatsal üretimin gerekliliğine ve dağıtım masraflarına göre  proje 
ekibi tarafından belirlenecektir.  

8. Projeye kabul edilen Katılımcı/lar, tasarım süreci için ayrılan 3,5 aylık süreçte (15 Ekim 2021- 31 Ocak 
2022), tüm süreçleri ile ilgili, Aşina ekibini düzenli olarak bilgilendirmeyi ve belirlenen tarihlerdeki ekip 
toplantılarına online olarak katılmayı kabul etmiş olurlar. 

9. 31 Ocak 2022’de teslim edilen tasarımlar, Şubat 2022 tarihinde, Aşina ekibi ve Katılımcı/lar ile birlikte 
son kez gözden geçirilecek, ve  Mart 2022 tarihinde kitaplar basıma hazır hale getirilecektir. Tek yayına 
özel bir tasarımcı desteği yoktur, üretim için teslim edilen tasarımların Katılımcı/lar tarafından 
hazırlanması ve belirtilen tarihte dijital olarak, Aşina ekibine teslim edilmesi beklenmektedir.  

10. Mart-Mayıs 2022’de Avrupa’da dağıtıma çıkan kitapları takiben, Haziran 2022’de Istanbul, Türkiye’de 
bütün projeyi anlatan, ve kitapların da tanıtımını yapan bir sergi düzenlenecektir. Katılımcı/lar, sergi için, 
proje kapsamında ortaya çıkan ve kullanılan tüm içeriğin sergideki kullanımına izin verir. Dileyen 
Katılımcı/lar, sergi için daha fazla içerik sunabilir. Serginin kürasyonu tamamen Aşina ekibine aittir.  

11. Tüm sergi masrafları Aşina’ya aittir, ve aynı zamanda Aşina sergi tasarımının tüm içeriği ve ürünlerin 
tüm hak ve yetkisine sahiptir.  

12. Proje kapsamında üretilen sanat yayınlarının %100 telif hakkı sanatçılara aittir, ve proje bitiminde 
Katılımcı/lar üretimlerine istedikleri şekilde devam edebilirler. Üretilen yayınların %10’u yayın sahibi 
sanatçılara verilecek, %10’u Türkiye’de dağıtıma girecek ve geri kalan %80 adet yayın, Avrupa’da çeşitli 
yerlerde (müze, arşiv, kitapçı, sanat alanı) dağıtıma girecektir. Dağıtıma giren yayınlar, satış yapan 
kitapçılara ücretsiz gönderilecek, ve bu yayınların satışından Aşina ve Katılımcı/lar gelir elde 
etmeyecektir. 

13. Yalnızca Aşina projesi kapsamında ilk defa üretilen yayınların, künye sayfası mecburidir ve künyede yer 
alan ibareye Aşina ekibi karar verecektir. Künye, projenin destekçilerini ve ortaklarını belirtir. Proje 
bitiminde, tekrar üretim yapmak isteyen Katılımcı/lar’ın bu künyeyi kullanma mecburiyeti yoktur.  
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14. Projeye kabul edilen Katılımcı/lar’ın, proje kapsamında Türkiye’de gerçekleşecek olan bir dizi seminer 
ve atölyeye aktif katılımı beklenmektedir.  

15. Yayınların Avrupa’da görünürlüğü için, Aşina’nın Avrupa’daki yayın ortağı ile birlikte bir iletişim ağı 
(Network) kurulacaktır. Katılımcı/lar bu Network’u genişletmek için destek olabilirler. Yayınların 
dağıtımı Aşina tarafından organize edilecektir ve tüm masraflar Aşina’ya aittir.  

16. Proje sürecinde, Katılımcı/lar ile birlikte üretilen çeşitli içerikler (video, görsel, yazı vs.) projenin internet 
sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanacaktır ve Katılımcı/lar’dan bu konuda içerik desteği 
beklenir. Aşina ekibi projede üretilen yayınlar için, dijital platformlarda ve basılı yayınlarda tanıtım 
yapacaktır.  

17. Başvuruya kabul edilen yayınlar, temel içerik bakımından, Aşina ekibinin onayı dışında değiştirilemez. 
Seçilen yayın projelerinin, yeterli gerekçe ve Aşina ekibinin onayı olmadan, iptali söz konusu değildir.  

18. Yukarda belirtilen, projenin etkinlik ve süreç tarihlerindeki değişiklikler, Katılımcı/lar’a email yoluyla 
haber verilecektir.  

19. Katılımcı/lar, projeye teslim ettikleri sanatçı yayınlarının alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, 
kendilerince meydana getirildiğini, bu eserler üzerinde tam ve tek hak sahibi olmalarına bağlı olarak da 
söz konusu eserler üzerinde üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt 
etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan eserler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden 
tamamen Katılımcı/lar sorumlu olacaktır. Gerek görmesi halinde Aşina ekibi, söz konusu içeriklerin 
projeden çıkarılması ve/veya yukarıdaki kriterlere uymayan ihtilaflı içerik ileterek kabul edilen projeleri 
ve üretimlerini tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.  

20. Katılımcı/lar bu koşulları kabul etmekle, Aşina ile paylaşmış olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu anlamında kişisel verilerini sadece projeye başvuru amacıyla paylaştığını bildiğini ve 
itirazı olmadığını kabul eder. 

21. İhtilaf vukuunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir. 
22. Bu belgenin aslı Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


