
 
 

Bremen Kenti Sanat Bursu 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1995 yılından bu yana kardeş kenti olan 

Almanya'nın Bremen kenti, her yıl kendi kardeş kentlerindeki Güzel Sanatlar 

Fakültesi öğrencilerine yönelik bir Sanat Bursu vermektedir. Söz konusu burs 

programı kapsamında, bursu almaya hak kazanan öğrenciye kentte 3 ay veya 

5 ay süreli konaklama ve maddi yardım sağlanacak (aylık 150 Euro) olup; 

sanatçı bu süre zarfında kendi branşında yaptığı çalışmalardan oluşan bir sergi 

açacaktır.  

 

Adaylar (ayrıntılarına bilgi amacıyla Türkçe'ye çevrilen ekli belgeden 

ulaşabileceğiniz) burs için kişisel başvuru yapmalıdırlar.  

Başvuru yaparken lütfen bilgi için olan Türkçe formu değil, İngilizce formu 

doldurunuz.  

 

2019 yılı burs başvurusu için son gün 15 Ağustos 2018’dir.  

 

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bu sonuçtan İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü'nü 0232 293 3512 numaralı 

telefon veya international@izmir.bel.tr e-posta adresi aracılığıyla haberdar 

etmeleri önemle rica olunur.  

 

Başarı dileklerimizle. 

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü 



 

 

Bremen Sanat Bursu 

 
 

Sayın Aday, 

 

Öncelikle Bremen Sanat Bursu’na göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tarafınıza teşekkür 

ederiz. Başvuru formları ile birlikte söz konusu bursa ilişkin bilgiler ekte bilgilerinize 

sunulmaktadır. 

 

Seçici jüri her yıl bir sonraki yıl burstan yararlanabilecek kişileri tayin etmektedir. Bursiyer 

adayları üç veya beş ay süreli burslara başvurabilmektedirler. Daha önce kararlaştırılması 

şartıyla, özel durumlarda Bremen’de daha uzun veya daha kısa ikamet de mümkündür. 

 

2019 yılı burs başvurusu için son gün 15 Ağustos 2018’dir.  

 

Jürinin kararı burs başvurusunda bulunanlara yazılı olarak sunulacaktır.  

 

Burs döneminin başlama tarihi, atölye tahsisine bağlı olarak her bir birey için özel olarak 

kararlaştırılacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Christian Weber               Alexander Künzel 

Bremen Eyalet Parlamentosu Başkanı  Bremen Yardım Vakfı Müdürü 

  

 

 

 

Ek:  Bilgi Formu 

 Başvuru Formu 

 



 

Bremen Sanat Bursu 

 

Bremen Yardım Vakfı (Bremische Heimstiftung), Bremen Eyalet Parlamentosu’nun da 

(Bremische Bürgerschaft) işbirliği ile Bremen’in kardeş kentleri Gdansk, Riga, Hayfa, Dalian, 

İzmir ya da Durban kentlerinden sanatçılara burs imkânı sağlamaktadır. 

 

1953 yılında kurulan Bremen Yardım Vakfı, yaklaşık 3000 yaşlı vatandaş için hizmet veren 

20 bakımevi işletmektedir. 

 

Bremen kenti bursu senede iki ya da üç defaya mahsus, üç ya da beş aylık bir dönemi 

kapsayacak şekilde verilmektedir. 

Başvuru Koşulları: 

 Bremen’in kardeş kentlerindeki tüm profesyonel sanatçılar başvuruda 

bulunabilmektedirler. 

 Yaş sınırlaması yoktur. 

 Söz konusu burs, Güzel Sanatlar Dalı’ndan (Resim, Çizim, Grafik, Heykel, Fotoğraf, 

Video, Montaj ve Mixed Media
1
) sanatçılara verilmektedir. 

 Almanca ya da İngilizce dillerinden birinin yeterli derecede bilinmesi gerekmektedir. 

 Bremen’e gelmeden önce yurtdışı kaza ve sağlık sigortası yaptırılması gereklidir.   

 Bremen kenti tarafından verilen burs, ikamet gerektiren bir burstur. Bursiyerin, ülkede 

bulunduğu süre zarfında Bremen’de yaşaması ve çalışmalarını burada sürdürmesi 

beklenmektedir. 

 Başvuru için, bütün bilgilerin yanı sıra gerekli evrakları da içeren ekteki başvuru 

formu kullanılmalıdır. 

 Başvuru belgeleri, belirtilen süre zarfında gönderilmelidir. 

 

İmkânlar: 

Bremen kenti sanat bursu aşağıdaki imkânları kapsamaktadır: 

 Konaklama: Bremen Yardım Vakfı burs sahibine, “Stiftungsresidenz Landhaus 

Horn” isimli huzurevinde, bağımsız bir girişi olan müstakil bir daire sağlamaktadır. 65 

                                                 
1
 Mixed Media: Karışık Malzeme 



 

m²’lik mobilyalı bu daire, bir stüdyo, atölye/mutfak, bir yatak odası ve bir banyodan 

oluşmaktadır. İnternet bağlantısı vardır.  

 Yiyecek: Bremen Yardım Vakfı, kendi restoranından olmak koşuluyla yiyecek 

sağlamaktadır.  

 Destek: Küratör (Dr. Katerina Vatsella), bursiyerler için iletişim kişisidir. Kendisi, 

bursiyerlerin sorularını cevaplandıracak, bursiyerlere orada bulundukları süre boyunca 

kurumlar ve meslektaşları ile iletişime geçmeleri gibi hususlarda yardımcı olacaktır. 

 Mali Destek: Bremen Eyalet Parlamentosu, burs bedeline ek olarak çıkabilecek diğer 

masraflar için aylık 150 Euro ve bursiyerlerin kent içinde daha rahat seyahat 

edebilmeleri için BSAG (Bremen’in toplu taşıma sistemi) bileti verecektir. Sanatçılar 

bütün müzelere ücretsiz olarak girebilecekler ve tiyatro / opera etkinlikleri için 

ücretsiz biletlerden faydalanabileceklerdir. 

 Sergiler: Sergiler, bursiyerin Bremen’den ayrılmasına yakın bir zamanda yapılacaktır. 

Söz konusu sergi, öncelik Bremen Parlamento Binası’na verilmek üzere, farklı 

yerlerde düzenlenebilir. 

Ek Bilgi:  

 Uluslararası seyahat masrafları, materyal ve ulaşım konularında herhangi ek bir destek 

verilmeyecektir. 

 Bursiyerin yurtdışında geçerli bir kaza ve sağlık sigortası yaptırması kendi 

sorumluluğundadır. Verilecek olan burs herhangi bir sigortayı kapsamayacaktır.  

 Dairelerinin temizliğinden bursiyerler sorumludur. 

Seçim Prosedürü: 

Bursiyer seçimi, uzman bir jüri tarafından yapılacaktır. 

Jüri kararına ilişkin bir sebep gösterilmeyecektir. 

Materyaller: 

Başvuru için gerekenlerin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir: 

 

Bremer Kunststipendium 

c/o Bremer Heimstiftung 

Stiftungsresidenz Landhaus Horn 

Schwachhauser Heerstr. 264 

28213 Bremen 

Faks: 0049-421-24 68 119 

 

Ayrıntılı bilgi için Burs Küratörü Dr. Katerina Vatsellaile iletişime geçebilirsiniz:  

mail@vatsella.de



 

Başvuru Formu 

10. Hangi dil(ler)i konuşuyorsunuz? 

  (  ) Almanca 

  (  ) İngilizce 

11. Burs kapsamında Bremen’de ne kadar süre kalmak istiyorsunuz? 

  (  ) 3 Ay 

  (  ) 5 Ay 

12. Başvuru için aşağıdakiler gereklidir: 

 Özgeçmiş + 1 adet Vesikalık / Pasaport Resmi 

 Sergilerin listesi 

 Kataloglar 

 Son 3–5 yıla ait çalışmaların resimleri ile birlikte 10-15 adet renkli fotoğraf ya 

da renkli kopyaları (ayrıca çalışmaların ismi, teknolojisi/tekniği ve boyutuna 

ilişkin bilgilerin yer aldığı ayrı bir liste) 

 Ya da aynı şekilde düzenlenmiş resimlerin bulunduğu (tarih, teknik bilgi vb.) 

bir CD-ROM 

Gönderilen materyallerin sorumluluğu kabul edilmeyeceğinden lütfen orijinal materyal 

göndermeyiniz.  

Seçim prosedüründen sonra, gönderilen bütün materyaller geri verilecektir. 

 

Başvuru için materyaller aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 

 

Bremer Kunststipendium 

Stiftungsresidenz Landhaus Horn 

Schwachhauser Heerstr. 264 

28213 Bremen 

GERMANY 

 

Ayrıntılı bilgi için Burs Küratörü Dr. 

Katerina Vatsellaile iletişime 

geçebilirsiniz: mail@vatsella.de 

1. İsim:  

2. Soyisim:  

3. İkametgâh adresi:  

4. Telefon:  

5. Faks: 
 

6. E-posta:  

7. Uyruğu:  

8. Doğum Tarihi:  

9. Doğum Yeri:  

 


