
Senato Avrupa ve Kültür Bölümü 
 
Bölüm K D - Sanatçılar, Projeler   
ve Bağımsız Gruplar için Burs 
 
 

BİLGİ SAYFASI 
2019 Almanca harici dillerdeki  
edebiyat çalışmaları için burs 

 
 
2019 yılında ilk defa, yeterli fon bulunması sayesinde, Berlin Senatosu Avrupa ve Kültür 
Bölümü, Berlin’de yaşayan ve Almanca dışında herhangi bir dilde yazan yazarlara çalışma 
bursları veriyor.  
 
· Kimler başvurabilir? 
 
     Burs, Berlin’de ikamet eden ve şehri yaşamlarının merkezi olarak gören sanatçılara destek           
     vermek için hazırlanmıştır. Berlin’de ikamet ettiğinize dair belge elektronik (online)   
     başvurunuz içerisinde ek olarak gönderilmelidir. 

 
Başvuru sırasında edebiyat alanında herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı olanlar (Leipzig, 
Hildesheim, Biel, Viyana) başvuramazlar. 
 

· Bursun amacı 
 

Burs, yazarların sanatsal çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Burs, Berlin’de ikamet 
eden edebi kurgu yazarlarının (oyun yazarları dışında) burs süresince rahatça, ekonomik 
sıkıntı duymadan çalışmaları için sağlanmaktadır. 
Verilen destek bursiyerlerin burs süresince 
 
a) Taslak halindeki metinler 
b) Varolan metin üzerinde çalışmaya devam etme 
c) Tamamlanmış metinler 
 
üzerine odaklanmalarına olanak sağlamaktadır. 
 
Metin taslağı toplamda 20 (standart) sayfadan oluşmalıdır. Almanca’da Normseite olarak 
geçen standart sayfa ile ilgili daha fazla açıklama için lütfen İnternet kaynaklarına bakınız. 
 
Ayrıca bu çalışma bursu, yenilikçi metinleri ve bu metinlerin yazarlarını destekleyerek 
Berlin’in edebiyat ortamının canlılığını sürdürmeyi amaçlamaktadır. 
 
Gönderilecek proje - bitmemiş bir edebi projenin taslak metni ya da farklı çalışma taslakları 
olsun - Berlin şehri ile ilgili olmak zorunda değildir. 
 
Bursun kime verileceğine dair ana kriter, gönderilen edebi çalışmanın kalitesidir. 
 
Burs koşulları ve kriterler 
Burs, metinleri farklı kaynaklarda yayımlanmış ya da edebi yeteneklerini gönderecekleri 
metin örnekleri ile kanıtlayabilen yazarlar içindir. 
 
Aynı dönemde başka bir kurumdan burs almakta olan yazarlar başvuramazlar. 



2 

 
Her aday bir başvuruda bulunabilir. 
 
Bursiyerler başvuru esnasında ve burs süresince Berlin’de ikamet etmeli ve şehri 
yasamlarının merkezi olarak görmelidirler. İkamet değişikliği durumunda Berlin Senatosu 
Kültür ve Avrupa Bölümü’ne acilen haber verilmelidir. 
 

· Burs miktarı 
     On iki aylık bir dönemi kapsayan altı adet burs verilecektir. Burs miktarı kişi başına ayda       
     2,000 Euro olmak üzere yılda 24,000 Euro`dur.  
  

Başvuru süreci: 
Başvuru elektronik olarak teslim edilmelidir. Lütfen başvuruların 26 
Haziran 2018 tarihinde en geç saat 18’de teslim edilmesi gerektiğine 
dikkat ediniz. 
 
Saat 18’e kadar elektronik başvurular gönderilmelidir. Bu saatten sonra sistem 
çalışmayacağı için belgeler elektronik sisteme yüklenemeyecek ve 18’den sonraki 
başvurular otomatik olarak iptal olacaktır.  
 
Elektronik başvuru için gerekli tüm dökümanları önceden ve zamanında hazırlamanızı 
öneririz. 
 
Ayrıca, lütfen büyük dosya gönderebilmek için yeterli hızda ve kapasitede bir ağ bağlantısı 
kullandığınızdan emin olunuz. Elektronik başvuru ile ilgili daha fazla bilgiyi SSS bölümünde 
bulabilirsiniz: 
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php 
 
Online başvuru formu İnternet üzerinde aşağıdaki adreste mevcuttur: 
 
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/ 
 
Elektronik başvuru sürecinin sonunda, sistem size, başvurunuzun tamamlandığına 
dair kanıt olarak, doldurulmuş başvuru formunuzun (““Formularansicht”) bir PDF 
sürümünü verecektir. 
 
Başvuru icin aşağıdaki listede belirtilen belgeler elektronik ortamda teslim edildiği 
taktirde elde doldurulan bir belge sunulmasına gerek yoktur. 
 
 
Almanca hazırlanacak belgeler: 
1) Online başvuru formu Almanca doldurulmalıdır. 
2) Ekte gönderilecek “Proje Açıklaması” (Exposé) Almanca olmalıdır. Lütfen projenin detaylı 

açıklaması içerisinde tamamlanmamış edebi projenin hangi dilde olduğunu belirtiniz.   
3) İsteğe bağlı olarak projeden bazı bölümlerin Almanca çevirisi de ayrı bir ek (ek çalışma 

örnekleri) olarak gönderilebilir.  Gönderilen ana metinle birlikte toplamda 20 sayfayı 
geçmeyiniz.  

 
Gönderilen ekstra metinler tamamlanmamış, çalışma sürecinde olunan edebi projenin dilinde 
ya da İngilizce gönderilebilir.  
 
Lütfen başvuru formunu Almanca doldurunuz. Başvuru icin gerekli ana belgelerden biri olan 
proje açıklaması da Almanca olmalıdır -Almanca hazırlanabilir ya da Almanca çevirisi 
kullanılabilir. İstisnai bir durumda, formu elektronik ortamda değil elde doldurmak zorunda 
kalan sanatçılar, başvuru belgelerini Senato Kültür ve Avrupa Bölümü’ndeki Brunnenstrasse 
188-190, 10119 Berlin-Mitte adresindeki Oda 4/B/1’e, telefonla randevu alarak teslim 

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php
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edebilirler. Sadece böyle bir durumda (kağıt üzerinde başvuru yapılması durumunda) bilgi 
sayfasına ek olan başvuru formunu kullanabilirsiniz. 
 
Başvuru için aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir: 
 
a) Tamamı doldurulmuş başvuru formu (sadece elden yapılan başvurular için geçerlidir; 

elektronik başvuruda bu form otomatik olarak başvuruya eklenecektir.) 
 

b)   Sanatçının özgeçmişi (online form içerisinde maksimum 2 MB) 
Dosya adı “CV_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 
c) Projenin detaylı açıklaması (2 MB maximum) – En fazla iki sayfa uzunluğunda olmalı, 

tema, sanatsal kararlar, örnek metin üzerinde nasıl devam edilmesi planlandığı vb. 
bilgiler eklenmelidir. Proje açıklaması özet ile aynı olabilir. Lütfen açıklamayı Almanca 
hazırlayınız ya da Almanca  çevirisini gönderiniz.  

Dosya adı “Expose_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 
d) Bitmemiş edebi proje örneği (yaklaşık 20 standart sayfa) (maksimum 6 MB) - bursun 

destek vermeyi amaçladığı proje.  
Dosya adı “AP_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 

 
e) İsteğe bağlı olarak (d) en fazla iki farklı metin örneği (maksimum 5 MB) ya da/ve 

bitmemiş proje taslağı olarak gönderilen metnin bazı bölümlerinin Almanca çevirisi 
Lütfen 20 sayfalık sınıra dikkat ediniz. 

Dosya adı “WA_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 
f) Son üç yıl içerisinde yayımlanmış metinlerin/projelerin dökümü (maksimum 2 MB) 

projenin adı, yayımlanma yeri ve malzeme (basılı yayın, radyo, film, televizyon, ses  
vb.)  Bu ek özgeçmişin içerisinde de teslim edilebilir (Madde b). 

Dosya adı “Info_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 
g) İsteğe bağlı olarak, sanatsal çalışmaların dökümü ve çalışmalar üzerine kısa bilgi 

(maksimum 4 MB) 
Dosya adı “DOKU_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 
h) Başvuran kişinin kimlik kartının kopyası ya da Berlin Vatandaslik Dairesinden 

(Bürgeramt) alınan ikametgah belgesi (Meldebestätigung) (maksimum 2MB) 
Dosya adı “MB_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 
i) AB dışındaki bir ülkeye ait pasaporta sahip yazarlar için: pasaport içerisindeki 

yaşama izninin bir kopyası (2 MB maximum) 
Dosya adı “PASS_başvuranın_adı” şeklinde başlamalıdır. 
 

· Fonların tahsis edilmesi 
Karar, kültürel ilişkiler Senatörü tarafindan danışma kurulunun (jüri) görüşleri dikkate alarak 
verilecektir. 
 
Jüri üyelerinin seçimi başvurular teslim edildikten sonra, başvurularda gönderilen örnek 
metinlerin dillerine göre yapılacaktır. Jüri üyeleri Eylül 2018’de duyurulacaktır. 
 
Ocak 2019’a kadar karar verilmesi planlanmaktadır. Bu tarihten sonra sonuçlar, bütün 
başvuranlara e-mail aracılığıyla yazılı olarak haber verilecektir. Bursiyerlerin isimleri bütün 
başvuranlara haber verildikten sonra duyurulacaktır. 
 

· Bursa kimler başvuramaz? 
Senato Kültür ve Avrupa Bölümü’nde çalışanlar ve bu kurumlarda birinci derece yakınları 
olanlar bursa başvuramazlar. 
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Son başvuru tarihi 
 
İstisnai bir durumda kağıt üzerinde yapılan başvurular / başvuruya ilave belgeler aşağıdaki 
adrese gönderilmelidir: 
 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
Referat K D – Förderung von Künstlerinnen, Künstlern, Projekten und Freien Gruppen 
- Bereich Literatur-  
Brunnenstr. 188-190 
10119 Berlin-Mitte 

 
Son başvuru tarihi: 26 Haziran 2018 (Online başvuru en geç saat 18’e kadar teslim 
edilmelidir.) 
 
Posta damgasındaki tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. 26 Haziran 2018 tarihinden 
sonra  gönderilen postalar geçersiz sayılacaktır. 
 
İstisnai bir durumda, formu elektronik ortamda değil elde doldurmak zorunda kalan sanatçılar,  
geçerli bir gerekçe ile başvuru belgelerini Senato Kültür ve Avrupa Bölümü’ndeki 
Brunnenstrasse 188-190, 10119 Berlin-Mitte adresindeki Oda 4/B/1’e teslim edebilirler. Başvuru 
saatleri: Pazartesi’den Perşembe’ye 9:00-12:00 ve 13:00-15.00 saatleri arasındadır. Cuma 
günü ise 9:00-12:00 ve 13:00-14.00 arasında başvurular kabul edilecektir. Lütfen öncesinde 
+49 (0)30 90228-536 numarasını arayarak ya da e-posta yoluyla randevu alınız. 
 
Teknik bir nedenden ötürü, elektronik sistem üzerinden başvuru başarısız olursa, lütfen başvuru   
formunu elde doldurup, formu ve belgeleri e-posta ile ek olarak gönderiniz. 
 
Bütün belgeler eksiksiz olarak teslim edilince başvuru geçerli sayılacaktır. Başvuranlar 
tarafından verilen bütün bilgiler gizli tutulacak, sadece seçim sürecinde ve finansal destek 
amacı ile kullanılacaktır. 
 
Jürinin kararından sonra 
 
Jürinin kararından sonra, Ocak 2019’a bütün başvuranlar e-posta ile bilgilendirilecektir (Ocak 
2019’a kadar). Karar verildikten sonra 4 hafta içinde başvuru belgelerinizi geri alabilirsiniz (Oda 
4/B/1). Başvuru belgelerini daha uzun süre tutmamız ya da başvuranlara posta yolu ile geri 
göndermemiz mümkün degildir. Belgelerin teslim alınması icin saatler: Pazartesi’den 
Perşembe’ye 9:00-12:00 ve 13:00-15.00 saatleri arasında; Cuma günü ise 9:00-12:00 ve 13:00-
14.00 arasındadır. Lütfen öncesinde +49 (0)30 90228-536 numarasını arayarak ya da e-posta 
yoluyla randevu alınız. Kaybolan ya da hasarlı belgeler için sorumluluk kabul etmiyoruz. 
 
Ek bilgi 
 
Burs bir devlet desteği olarak, belirli kategorilerin iç pazar ile uyumluluğunu belirleyen 17 
Haziran 2014 tarih ve 651/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü(AB) ve Avrupa Birliği'nin İşleyişine 
İlişkin Antlaşma'nın (Genel Blok Muafiyet Yönetmeliği - AGVO) (26.06.2014 tarihli, ABl. L Nr. 
187/1)  Madde 107 ve 108 uyarınca işleme konulacaktır.  
 
Devlet yardımının kabul edilmezliğine ve iç pazarla uyuşmazlığına dair önceden verilmiş bir 
komisyon kararına dayanan tazmin tedbir kararına uymayan şirketlere şahsi yardim 
verilmeyecektir. 
 
İletişim / Daha fazla bilgi için: 
Wolfgang Meyer 
- Edebiyat proje fonları ve burslar - 
Tel.: +49 (0)30 90228 - 536 
Fax: +49 (0)30 90228 - 457 
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E-mail: wolfgang.meyer@kultur.berlin.de 
Web: http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/ 
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