
Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması 

SOCAR Türkiye “İpek Yolu” Turne Destek Ödülü Yönetmeliği  

1. Konu  

Bu yönetmelik, İKSV tarafından İstanbul Caz Festivali’nin içinde düzenlenen Vitrin Türkiye Güncel 

Müzik Buluşması (kısaca “Vitrin”) kapsamında performans sergileyen sanatçı ve topluluklar arasından, 

seçilen 2 sanatçı ve/veya topluluğa Socar Türkiye tarafından “İpek Yolu” Turne Destek Ödülü (kısaca 

“Ödül”) verilmesine dair seçim ve kullanım şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.  

 

2. Tarih 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (“İKSV”) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran – 18 

Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması, bu etkinlik 

kapsamında 3 – 6 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.  

 

3. Amaç 

 “İpek Yolu” Turne Destek Ödülü, Türkiye’den başarılı güncel müzik topluluklarının uluslararası 

tanıtımına destek olmak ve Türkiye’yi uluslararası alanda etkin ve özgün bir şekilde temsil edebilecek 

güncel müzisyen ve topluluklarını özendirmek amacıyla verilmektedir.  

 

4. Ödül 

“İpek Yolu” Turne Destek Ödülü, Vitrin kapsamında konser verecek sanatçı ve topluluklar  arasından 

seçilecek 2 sanatçı ve/veya topluluğa verilecektir. 2019 yılı için Ödül tutarı, sanatçı ve/veya topluluk 

başına 2.500 Euro olarak belirlenmiştir.  

 

5. Adayların Belirlenmesi ve Seçim 

a) Ödül için aday sanatçı ve toplulukların seçimi ve programlanması konusunda son karar Festival 

Yönetimi tarafından verilir. Menajerler, sanatçı ajansları, plak şirketleri ve yerli ve yabancı kültür 

kurumları da sanatçı veya topluluk önerilerinde bulunabilirler. 

b) Programa alınan sanatçı ve topluluklar, Vitrin kapsamında festival seyircisine de açık olarak 

düzenlenecek şekilde konser verirler. Konserlerini herhangi bir nedenle gerçekleştiremeyen sanatçı 

veya topluluklar, ödül için değerlendirmeye alınmayacaklardır. 

c) Sanatçı ve topluluklar, Vitrin’e katılan uluslararası delegelerden oluşan uluslararası bir jüri 

tarafından değerlendirilir. Jüride yer alacak uluslararası delegelerin isimleri Festival tarafından 

belirlenir ve duyurulur. 

d) Jürinin değerlendirmesi sonucunda göre en yüksek sırayı alan iki sanatçı ve/veya topluluğun her 

biri, 2019 yılı için 2.500 Euro tutarındaki Ödül’ü almaya hak kazanır. 

e) Seçilen sanatçı veya topluluklar, Festival’in tamamlanmasını takiben (1 Ağustos 2019 öncesinde) 

Festival tarafından bir basın bülteni ile kamuya duyurulur ve İstanbul Caz Festivali’nin Vitrin 

etkinliğine dair web sayfasında da açıklanır.  

 

6. Ödül Dışı Katılım 

Sanatçı veya topluluklar, Festival’in veya Vitrin’in Ödül dışı bölümlerinde de konser vermek üzere 

seçilebilirler. Menajerler, sanatçı ajansları, plak şirketleri ve yerli ve yabancı kültür kurumlarının 

önerileri için son başvuru tarihi 1 Mart 2019’dir. 

 

 

 



7. Ödül’ün Kullanımı  

a) Yukarıda belirlenen şekilde seçilen sanatçı veya topluluklar, Ödül’ü Türkiye dışında  

gerçekleştirecekleri uluslararası turne ve konser giderlerini Ödül tutarı ile sınırlı olarak karşılamak 

amacıyla kullanabilirler.  

b) Ödül kullanım süresi, ödülün ilan edilmesini takip eden 1 yıllık süredir. 2019 için bu süre 1 Ağustos 

2019 – 1 Ağustos 2020 olarak belirlenmiştir.  

c) Ödül tutarı, sanatçı veya topluluğun katılacağı uluslararası turne veya konseri belgelemesini 

takiben ödenecektir. Bu amaçla, etkinliği düzenleyen uluslararası festival, konser mekanı veya kültür 

kurumundan alınacak resmi bir davet yazısı veya benzeri nitelikte bir belge sunulabilir.  

d) Ödül tutarının ödenmesi, doğrudan seçilen sanatçının hesabına yapılacaktır. Birden çok müzisyenin 

yer aldığı topluluklar, ödemeyi almak için kendilerini temsile yetkili bir topluluk üyesini seçecek, bunu 

talep edilen şekilde belgeleyecek ve Festival’e bildireceklerdir.  

e) Prensip olarak sanatçı veya topluluk menajerlerine ödeme yapılmayacaktır. İstisnai durumlarda 

menajerlere ödeme, ancak menajerin sanatçı veya topluluğu ödülün kullanılabileceği dönem boyunca 

temsile yetkili olduğunu belirten bir sözleşme veya Festival yönetimini tatmin edici bir belge sunması 

halinde yapılabilir. Bu konudaki nihai karar Festival yönetimine aittir. 

f) Sanatçı veya topluluk, etkinlik sonrasında bahsi geçen etkinliğe katılımlarını belgelemekle 

yükümlüdür. Bu amaçla, gerçekleştirilen uluslararası turne faaliyetine dair fotoğraf ve bilgiler, 

faaliyetin tamamlanmasını takiben Festival’e sunulacaktır. 

g) Sanatçı veya topluluğun, herhangi bir sebeple katılacağını bildirdiği etkinliğe katılamaması halinde, 

Ödül kullanım süresi dahilinde başka bir etkinlik için aynı belgeleri sağlayarak Ödül’ü kullanma 

hakkından yararlanmaya devam edebilir.  

h) Sanatçı veya topluluk, Ödül kullanım süresi boyunca bu şekilde belgelendirilmiş hiçbir uluslararası 

turne veya etkinliğe katılamaması halinde, Ödül tutarını iade etmekle yükümlü olacaktır. Ancak, 

sanatçı veya topluluğun davet edildiği etkinlik ile ilgili olarak giderleri yapmasına rağmen etkinliğe 

kendi sorumluluğunda olmayan sebeplerden dolayı katılamaz veya etkinlik gerçekleşemezse, Ödül 

tutarının iadesi gerekli olmayacaktır.  

 

8. Topluluklara Özel Hükümler 

Birden çok müzisyenin yer aldığı topluluklar, ödüle ancak başvurdukları ve İstanbul Caz Festivalinde 

yer aldıkları şekilde turneye çıkmaları halinde hak kazanırlar. Topluluğun dağılması, üyelerinin esaslı 

bir şekilde değişmesi veya farklı isimler altında devam etmeye karar vermeleri gibi hallerde, Festival 

yönetimi ödülün iade edilmesini talep etme hakkına sahiptir.  

 

9. Festivalin Hakları 

a) 26. İstanbul Caz Festivali dahilindeki Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması etkinliğine katılan 

sanatçı ve topluluklar, bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

b) Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar hakkındaki kararlar İstanbul Kültür 

Sanat Vakfı tarafından verilir. 

c) Yönetmelikte her zaman değişiklik yapabilme hakkı festival yönetimine aittir. 

 

 


