,G ELEaE Ğ i N REssAM LARı N t ARlYo RU z,
BoRNoVA BELEDiYESi
"çocuK GÖZÜYLE ATATÜRK ve cUMHURiYEr" KoNuLU REsiM YARlşMAsl şARTNAMEsi
AMAç: Katlhmcl çocuklar|n hayal gücü, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine olanak tanıyaralç
Atatürk sevgisiVe cumhuriyet değerlerine ilişkin duyarlılıklarını sanat yolu ile arttlrmaktlr.

KoNU: "Çocuk Gözüyle Atatürk Ve cumhuriyet"
KAT|LlM: izmir il sınırları içinde yer alan tüm Özelve Resmi Okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul

öğrencilerine

açlKlr. iki kategoride

GÖNDERiLMEYECEKTiR.

değerlendirme yapılacaktlr. YAR|ŞMAYA REsiM

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde katılımcılar görevliler taraflndan

verilen malzemeleri kullanarak, resim yapacaktır.
1. Kategori: 6-10 yaş arası

(2011- 2oo7 DoĞUMLULAR)

2. Kategori: 11-15 yaş arası (2006

- 2oo2 DoĞUMLULAR)

YARlŞMA ŞARTLARl:
A) Yarlşma Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleşecektir.
B) Katılımcılar yartşmaya velilerinin eşliğinde geleceklerdir.

c) Yarlşma saat 10.00'da başlayacak ve 12.00'de sona erecektir. saat 10.00'dan sonra gelenler
yarlşmaya alınmayacaktır.
D) Yarüşmaya

seçici kurul üyeleri ile Bornova Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınları

katllamaz.

E) Katlllmcllar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bornova Belediyesi
tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer iIgili mevzuat gereğince yarışmaya
kat|ld|ğı eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma İletİm, faydalanma

ve bunun gibi

umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bornova Belediyesi'ne verdiğini kabul eder.

F) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanı|masını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen

ödülden başka herhangi bir telif hakkl ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bornova Belediyesi, eserler için katlllmclnln yukarıda verdiği
lisans karşılığında telif hakkl bedeIi ödemeyecektir.

G) Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktür.
KAT|L|M ŞARTLAR|:
A) Yarlşamaya katllmak isteyenler ÖN KAY|T FoRMU DolDURMAL|DlR.

Ön kayıt formu:

Bornova Belediyesi internet sitesinden

(www.bornova.

bel.tr}, okul

Müdürlüklerinden Ve Bornova Belediyesi Kültür işleri Müdürlüğü (Kazlm Dirik Mah. Fevzi Çakmak
cad. No:32 Atatürk KitapIığı 2. Kat Bornova/izmir) ofislerinden temin edilebilir.

Ön kayıt formunun teslimi: Eksiksiz olarak doldurulan form Okul Müdürlükleri ya da Bornova
Belediyesi Kültür işleri Müdürlüğü'ne (Kazım Dirik Mah. Fevzi Çakmak cad. No:32 Atatürk Kitaplığl

2. Kat

Bornova/İzmir) elden

veya posta/kargo yoluyla teslim edilebilir. A.yrıca formlar

(resimvarismasi20].7@ bornoVa. bel.tr) adresine e-posta yoluyla da gönderilebilir.

* Ön kayıt Formunu posta/kargo ile gönderenler "Beste EŞKi ya da Aysun BiRCAN Dikkatine"
yazmalıdır.

Ön kayıt formu son teslim tariha: 17 Nisan 2017 Pazartesi günü saat:17.odden sonra gelen
formlar dikkate alınmayacaktır.

A) Her katılımcı, yarı§ma süresince

1 (bir) resim yapacaktır.

B) Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde olacaktır. Resmin ön yüzünde hiçbir yazı, imza ve ibare
OLMAYACAKTlR

Resim kağıdının arkasında yer alan katılımcü bilgi formu veli tarafından

doldurulacaktır.

c) yarışmaya katılan tüm katılımcı|ara 1 (bir) adet resim kağıdı, pastel boya, silgi ve kurşun kalem
Bornova Belediyesi taraflndan Verilecektir.

sEçici KuRuL:
Prof. Dr. Merih TEKiN BENDER ( Ege Üniversitesi Güzel sanat|ar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi
A.B.D. Bölüm Başkan0

Yrd. Doç.Dr. Dizar ERCiVAN zENciRci (Ege Üniversitesi Güzel sanatlar Eğitimi BöIümü Resim-iş
Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi

)

Yrd. Doç. Dr. Ekin BozTAŞ (Ege Üniversitesi 6üzet Sanatlar Eğitimi Bötümü Resim-iş Eğitimi A.B.D.
Öğretim üyesi

)

Lale TEMELKURAN (Ressam

-

Emekli Resim Öğretmeni}

Aysun BiRçAN (Bornova Belediyesi Temsilcisi

-

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Yüksek Lisans Mezunu)
DEĞERLENDiRME:

seçici Kurul değerlendirmeleri sonucu her iki kategori için dereceye giren ilk üç eseri belirler. Her
hangi bir derecelendirme yapılmaksızın, her iki kategoriden üç başarl ödülüne değer eser seçilerek

toplam altl ödülVerilir.

Bu nu

n

d

ışında yayın

la n

maya ve sergilen meye değer görü len eserler de seçilir.

Dereceye giren Ve seçilen eserler Bornova Belediyesi'ne ait saıonlarda sergilenir.

seçici kuruı 25 Nisan sah günü toplanacak ve değerlendirme yapacaktır. sonuçlar 29 Nisan 2017
tarihinde açıklanacaktır.

öoüııçn:
Ödüller her iki kategori için ayrl olarak belirlenecettir. Her iki kategoride üçer adet Başarl Ödülü
veritecek olup toplam 6 katıtımcı ödüllendirilecektir. Yarışmanın ödülü; İstanbul Modern Sanatlar
Müzesi Gezisidir. Kazanan katılımo; yanında bir ebeveyninin geliş gidiş uçak masıafları, havaalanımüze arası transferleri, rehberli müze gezisi i|e atölye çalışmalarını kapsayan sanat dolu bir gün

geçirme olanağı elde edecektir. Söz konusu gezinin tarihi Bornova Belediyesi tarafından
belirlenecektir*Bornova Belediyesi ödül niteliğini değiştirme hakklnl sakll tutar.

YARlşMA TAKV|Mi
Yarlşma Tarihi:22 Nisan 2017 cumartesi günü
Yarlşma saati: 10:00-].2:00
seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 25 Nisan

20u sall

günü

Ödü|Töreni ve sergi:29 Nisan 2017 cumartesi günü
Bornova Belediyesiyukarıda belirtilen tarihleriVe yartşma yerini değiştirme hakkını saklıtutar.

YARlŞMA SEKRETERYASl:
Bornova Belediyesi, Kültür işleri Müdürıüğü tel: 999 29 29
Aysun BiRCAN dahili no: 4968
Beste EŞKi dah ili no:4953

