ŞARTNAME
1. AMAÇ
Açık çağrı, 26 Mayıs – 25 Kasım 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenecek olan
Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
(bundan sonra kısaca IKSV olarak anılacaktır) koordinasyonu yürütülen Türkiye Pavyonu’nda bu
şartnamenin 5. maddesinde isimleri belirtilen “küratöryel ekip” tarafından tasarlanacak Vardiya başlıklı
sergiye ve düzenlenecek atölye çalışmalarına (bundan sonra kısaca Vardiya olarak adlandırılacaktır)
katılacak öğrencilerin seçimini amaçlamaktadır.
2. KOŞULLAR
2.1
Açık çağrıya Türkiye’de eğitim gören mimarlık bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile
yurtdışında yer alan ve Türkiye’deki üniversiteler ile akredite olan üniversitelerde okuyan mimarlık bölümü
lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir.
2.2
Başvuru sahipleri 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla halen kayıtlı öğrenci olduklarına dair resmî belgeyi
gerekli görüldüğü takdirde seçici kurula sunmak üzere hazır bulundurmalıdırlar.
2.3
Her öğrenci açık çağrıya tek bir başvuru yapabilir. Açık çağrıda belirtilen soruların yanıtlanması
videonun konusunu oluşturur.
2.4
Açık çağrıya, küratör ve küratöryel ekibin birinci derece akrabaları, güncel ve eski çalışanları
katılamazlar.
2.5
Başvuru sahipleri, Venedik Mimarlık Bienali süresince yirmi beş haftaya yayılan programda
kendisine değerlendirme sonucunda sunulacak seyahat aralıklarından, yalnızca kendisi için uygun olmayan
yalnız bir tarih aralığı belirleyebilir. Bu tarih aralığının uzunluğu bir haftayı aşamaz. Belirledikleri bu aralık
dışında kalan diğer zamanlarda seyahat şartnamesini kabul etmiş olan öğrenciler, kendileri için belirlenen
tarih aralığına ve kendisi için sağlanan koşullara uyacağını taahhüt etmiş sayılırlar.
2.6.
Başvuru sahipleri, Değerlendirme Kurulu tarafından seçildikleri takdirde, kendileri ile İKSV
arasında, kuralları İKSV tarafından belirlenmiş şekilde katılımın şartlarını, seyahat detaylarını, üretilecek
işlerin kullanımı ve haklarını ve diğer hususları konu alan yazılı bir sözleşme akdedilecektir. Ancak bu
sözleşmenin imzalanması ile başvuru sahipleri katılım hakkını elde etmiş sayılacaklar ve belirtilen
sözleşmeye uymaları halinde Vardiya sergisine katılabileceklerdir. Bu sözleşme imzalanmaksızın
Değerlendirme Kurulu tarafından seçilmiş olma durumu başvuru sahibine hiçbir hak ve talep yetkisi
bahşetmeyeceği gibi akdedilecek sözleşmeye uymayan kişiler Sözleşme imkanlarından yararlanamayacak
ve bu konuda herhangi bir talep hakkına sahip olmayacaktır.
2.7. Başvuru sahibinin başvuru için çekip göndereceği videonun fikri haklarının tamamının kendisine ait
olması zorunlu olup (videoda başkası veya başkaları eser veya icra, yapım vb bağlantılı hakkı sahibi veya
görünürlükleri vb ile herhangi bir surette yer alacak olursa, bu mutlaka başvuru evrakında tam olarak
belirtilmeli ve bu kişilerin adlarına yer verilmeli ve bu kişilerin tamamının yasal olarak izni elde edilmelidir),
başvuru sahibi fikri haklar bakımından tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yine portfolyosunda yer
alan tüm işler ve başvuru evrakında yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve taahhüt etmekte olup,
bu nedenlerle İKSV’nin bir zarara uğraması söz konusu olur ise bu zararlardan sorumlu olacaktır.
Başvuru sahibinin başvuru için çekip göndereceği video ile ilgili fikri hakların tamamının İKSV’ye
devredilmesi ve İKSV tarafından kullanılması esas olup, imzalanacak sözleşme kapsamında bu videonun
fikri haklarının tamamının düzenlenerek İKSV’ye devrinin talep edileceği ve başvuru sahibinin bu eserin
haklarını devir etmesinin esas alındığı dikkate alınmalıdır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ
3.1.
Açık çağrıya başvurmak isteyen öğrenciler http://vardiya.iksv.org adresinde yer alan başvuru
adımlarını takip etmelidir. Adaylar, en geç 01 Şubat 2018 saat 23.59’e (TSİ) kadar portfolyolarının ve
videolarının bulunduğu bağlantıları (linkleri), görüntüleme şifrelerini ve katılım formunun eksiksiz olarak
doldurulmuş, imzalanmış ve taranmış kopyasını freespace@iksv.org adresine e-posta ile iletmelidir.
3.2.
Açık çağrıya gönderilecek videoların en az 30 saniye, en fazla 60 saniye uzunluğunda olması
gerekmektedir.

4. AÇIK ÇAĞRI TAKVİMİ
18 Aralık 2017 - Açık Çağrı’nın duyurulması
02 Ocak 2018 – Soru – Cevaplar için son gün
01 Şubat 2018 – Açık Çağrı başvurularının son günü
01 Mart 2018 – Değerlendirme sonucunda Vardiya’ya seçilen ve katılım için İKSV ile sözleşme imzalama
aşamasına gelen öğrencilerin açıklanması
5. DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
Değerlendirme kurulu 5 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Değerlendirme kurulu üyeleri Venedik Mimarlık
Bienali, 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu “Vardiya” sergisi küratöryel ekibidir. Küratöryel
ekip şu kişilerden oluşmaktadır:
Kerem Piker (küratör-değerlendirme kurulu asil üyesi)
Cansu Cürgen (yardımcı küratör-değerlendirme kurulu asil üyesi)
Yelta Köm (yardımcı küratör-değerlendirme kurulu asil üyesi)
Nizam Onur Sönmez (yardımcı küratör-değerlendirme kurulu asil üyesi)
Yağız Söylev (yardımcı küratör -değerlendirme kurulu asil üyesi)
Erdem Tüzün (yardımcı küratör-değerlendirme kurulu yedek üyesi)
6. AÇIK ÇAĞRI KAPSAMINDA KATILIMCILARA SAĞLANABİLECEK İMKÂNLAR
6.1.
Türkiye’den seçilecek olan katılımcıların İstanbul Venedik ve Venedik İstanbul uçak biletleri İKSV
tarafından alınacaktır. IKSV uçak biletleri ve varış yerlerine ilişkin detayları son ana dek değiştirme
hakkına sahiptir.
6.2.
Türkiye dışından seçilen başvuru sahiplerinin başvuru anında belirttiği şehirden Venedik’e gidiş
için tren ya da uçak bileti ve aynı şehre Venedik’ten dönüş bileti İKSV tarafından alınacaktır. IKSV uçak
biletleri ve varış yerlerine ilişkin detayları son ana dek değiştirme hakkına sahiptir.
6.3.
Tüm biletler ekonomi sınıfıdır ve iade edilemeyen/değiştirilemeyen bilet kategorisindedir.
6.4.
Her bir öğrenci için öngörülen seyahat süresi 1 haftadır. Bir haftalık süre boyunca öğrenciler
Venedik’te giderleri İKSV’nin anlaşmalı olduğu kurumlar vasıtasıyla karşılanacak öğrenci yurtlarında
kalacaktır.
6.5.
İKSV katılımcı öğrencilerin yemek, ulaşım, bienal bileti gibi günlük giderleri için maddi destek
sağlamayı hedeflemektedir. İKSV’nin maddi destek sağlayabilecek olması halinde bu desteğin miktarı ve
kapsamı süreç içerisinde belirlendikten sonra duyurulacaktır. Ancak bu madde İKSV tarafından maddi
desteğe ilişkin bir taahhüt anlamına gelmemektedir, katılımcıların bu konuda İKSV’ye karşı herhangi bir
talep hakkı bulunmamaktadır. Katılımcıların seyahat süresince yapacakları kişisel harcamalar ve tüm
diğer masraflar ise her durumda kendilerine ait olacaktır.

7. AÇIK ÇAĞRIDAN DİSKALİFİYE OLMA

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır:
7.1.

Eksik ve zamanında gerçekleşmeyen başvurular

7.2.

Şartnamede düzenlenen koşullara uymayan başvurular

8. İLETİŞİM
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi, No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
e-posta: vardiya@iksv.org

9. DEĞİŞİKLİK VE İPTAL HAKKI
9.1. İKSV bu Şartnamede yer alan tüm koşullarda, kendi belirleyeceği şekilde her türlü değişiklik yapma
veya şartname konusu atölye çalışmasını veya Vardiya projesini, iptal etme imkanını her zaman saklı
tutar.
9.2. Başvuru sahibi, başvuruyu yapmakla, ilan olunan açık çağrı metni ve işbu Şartname hükümlerini
peşinen kabul etmiş ve bunlara uyacağını taahhüt etmiş sayılır.

