22 Haziran 2019
6. Geleneksel Bakırköy Sanat Şenliği
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU:
Sen Tamamla
AMAÇ:
Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Bakırköy Sanat Şenliği kapsamında düzenlenecek olan resim yarışmasının
amacı, günümüz resim sanatını geliştirmek, genç-yeni nesil sanatçılara fırsat tanımak ve teşvik
etmektir.
2014 yılında ilk kez gerçekleşen Bakırköy Sanat Şenliği organizasyonu her yıl kapsamını
genişletmektedir. 2016 yılında görsel ve yapısal olarak yenilenen şenlik kapsamı aynı zamanda
organisazyonunu “İLKSANAT” sanat kollektifi olarak belirledi. 2017 yılında “Halk Jürisi”
oluşturularak ilk yarışmasını düzenledi. 2018 yılında ise, konusunda uzman bir jüri ile yarışma
tekrarlandı.
Bu yıl resim yarışması niteliğini daha da geliştirerek, profesyonel ressam ve akademik bir seçiçi heyet
oluşturulmuştur.
Her yıl bir tema belirlemeyi kararlaştırmış olan “İLKSANAT KOLEKTİFİ” bu yıl “Sen Tamamla
”
konusunu uygun bulmuştur.
KATILIM ŞARTLARI:
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Yarışmaya katılım ücretsizdir
Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm kişiler yarışmaya katılabileceklerdir.
Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet resim ile katılabilir.
Yarışma konusu “Sen Tamamla” olarak belirlenmiştir. Sanatçılar, günümüz yaşamına
gönderme yapacakları bir çalışma ile katılım sağlayabilirler. “Sen Tamamla” aslında
sanatçının 21. YY yaşamına istediği göndermeyi yapması için serbest bir konu başlığıdır.
Resimler uzun ve kısa kenar olarak 25 cm’den küçük olmamak üzere boyut olarak istenilen
ölçüde yapılabilir. Teknik olarak sanatçılar diledikleri teknik ve araçları kullanabilirler.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış resimler
yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Resmin yarışma organizasyonu
dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
Yarışmaya gönderilen resim üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
sayılır.
Reprodüksiyon (kopya) çalışmalar değerlendirmeye kabul edilmeyecektir. Çalışmaların tümü
özgün olmak zorundadır.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
Belirtilen ölçülerin altındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eserlerin üzerinde katılımcının ismi ve imzası bulunmamalıdır. Sadece resmin arka yüzünde
sağ üst kısımda yarışmacının kendi belirleyeceği 5 karakterden oluşan bir rumuz yine aynı
rumuzun yazılı olduğu kapalı zarfın içerisinde olacak şekilde sanatçının adı soyadı, eser ismi,
teknik ve ebat bilgileri, yapım yılı, açık adresi, ulaşılabilecek ev-cep telefonları ve e-posta
bilgilerinin olduğu bir form yer alacaktır.

12. Çalışma tuval üzerine ise çerçeve zorunluluğu yoktur. Fakat kağıt gibi yüzeyi sabit olmayan

çalışmaların paspartu ve çerçeve yapılarak teslim edilmelidir. Bedeli yarışmacı tarafından
ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zarar ve gecikmelerden
Bakırköy Sanat Şenliği organizasyonu sorumlu değildir.
13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır.

DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL:
Resimler 22.06.2019 tarihinde saat 09:00-11:00 saatleri arasında
Prof. Hasip Pektaş - Üsküdar Üniversitesi
Öğr. Gör. Emrah Günay - Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Yeter Beriş - Altınbaş Üniversitesi
Halis Karakurt - Ressam
Kadir Ablak - Ressam
olarak, değerlendirilecektir. Şenlik alanında tüm eserler sergilenecektir.
Değerlendirme sonrası seçilen birinci, ikinci ve üçüncü ile sergilemeye değer görülen eserlerin ilanı
saat 14:00’te ilan edilecektir.
ÖDÜLLER
Ödül töreni, 22 Haziran 2019 tarihinde Eserlerin ilanından hemen sonra gerçekleşecektir.
Birincilik ödülü

:

İkincilik ödülü

:

Üçüncülük ödülü

:

1000 TL. Para Ödülü
Yorum Sanat Galerisi Karma Sergi Katılım Hakkı
70*100 Tuval + Malzeme Paketi *
500 TL. Para Ödülü
70*100 Tuval + Malzeme Paketi *
300 TL. Para Ödülü
+ Malzeme Paketi *

Ayrıca tüm katılan eserler şenlik boyunca sergilenecek ve katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirilmesi
Sonuç Bildirim Tarihi

: 20 Haziran 2019 (Saat: 17.00)
: 22 Haziran 2019, (Saat: 09:00-11:00)
: 22 Haziran 2019, (Saat: 14:00)

TELİF HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilecek. Eserlerin sosyal medya, ve
görsel medyada “İLKSANAT KOLEKTİFİ” bünyesinde Bakırköy Sanat Şenliği kaynak
gösterilmeden tanıtımı yapılamayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya

sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan
bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
İLKSANAT Kolektifi, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin dijital görsel halini;
seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan
panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel
medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, resim sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

RESİMLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin
iadesi; değerlendirmenin hemen sonrası olacaktır. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler
ise, şenlik bitiminde eserlerini teslim alacaklardır. Teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul
edilmeyecektir.
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Sabriye Şeker Tel: 0 (530) 320 15 13 e-posta: sabriyeseker@gmail.com
Saim Kaya
Tel: 0 (532) 725 65 75 e-posta: h.saimkaya@gmail.com
Çiğdem Şenyürek Tel: 0 (532) 547 66 43 e-posta: cigdemsenyurek@gmail.com
ADRES:
Zeytinlik Mh. Sporcu Sk. No:12 ve No: 23
(Şeker Sanatevi, Yorum Sanat Galerisi, Çiğdem Şenyürek Sanat Atölyesi)
Bakırköy - İstanbul
Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
● * Malzeme paketinin içinde A3 Boyutunda 28

