
border_less Art Book Days Kitap Fonu Katılım Koşulları  
 

● border_less Art Book Days tarafından sağlanan border_less Art Book Days Kitap Fonu 10.000TL 
değerindedir. 

● Kitap Fonu 18 yaşın üstündeki sanatçılar, küratörler, araştırmacılar ve sanat yazarlarının üretim 
sürecindeki veya tamamlanmış yayınlarına açıktır ve katılım ücretsizdir. 

● Başvurulan yayının  daha önce herhangi bir proje kapsamında yayımlanmamış olması 
gerekmektedir. 

● Başvuru sahibi yayını, güncel biyografisini ve varsa önceki yayınlarından örnekleri PDF formatında,                       
dijital olarak, border_less’in iletişim adresine e-mail yoluyla gönderecektir. Gerektiği takdirde                   
Danışma Kurulu başvurulan yayının maketini isteyebilir.  

● Yayının içeriği  başvuru sahibinin sorumluluğundadır.  Yayın içeriğine ilişkin border_less ve 
border_less Art Book Days  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgi tüm mevzuatlar 
kapsamında hiçbir sorumluluk kabul etmez.  

● border_less Danışma Kurulu içeriğe müdahale etmeden  yayının üretim sürecini takip edecektir.  
● Fonu kazanan başvuru sahibi, yayını en geç bir sonraki border_less Art Book Days’e kadar hazır 

hâle getirmeyi kabul eder. 
● Fonu kazanan başvuru sahibi  yayının border_less Art Book Days’in bir sonraki edisyonunda 

sergilenmesini ve satılmasını  kabul eder. 
● Fonu kazanan başvuru sahibi üretilen yayının  %10’unu border_less kitaplığına bağışlamayı kabul 

eder. 
● Fonu kazanan başvuru sahibi üretimini tamamladığı yayın ile dilediği başka yarışma, fuar veya 

sergilere katılabilir.  
● Başvuru sahibinin  yanlış veya eksik iletişim bilgisi vermesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan 

border_less sorumlu değildir. border_less kazanan başvuru sahibine  ulaşamaması hâlinde 
Danışma Kurulu’nun  belirleyeceği bir diğer yayın  ödülü almaya hak kazanmış sayılacaktır. 

● Katılımcılar bu koşulları kabul etmekle, border_less ile paylaşmış olduğu 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  kişisel verilerinin sadece yarışmaya katılım amacıyla 
kullanılacağını kabul edecektir. 

Başvuru ile birlikte gönderilmesi gereken kişisel bilgiler: 
 

● Kimlikte yazıldığı hâliyle ad ve soyad ve varsa mahlas 
● Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) 
● E-posta adresi 
● Telefon Numarası 
● Adres 
● Websitesi ve varsa sosyal medya hesaplarının adresleri (Instagram, Behance, Flickr, Facebook, 

vb.) 

Başvuru için gerekli olan dökümanlar (bütün dökümanlar aynı PDF dosya içerisinde gönderilmeli): 
1. Biyografi [en fazla 250 kelime ile sınırlı olmalıdır] 
2. Proje açıklama metni [en fazla 500 kelime ile sınırlı olmalıdır] 
3. Kitabın kavramsal çerçevesini anlatan metin [en fazla 500 kelime ile sınırlı olmalıdır] 
4. Kitabın üretim bilgileri ve referans alınan örnekler  
5. Üretim aşamasında veya bitmiş olan kitabın dijital hali  

* border_less Art Book Days Kitap Fonu’na başvuru ile ilgili tüm sorularınız için iletişim: 
helloborderless@gmail.com 


