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SANATÇILARA SUNDUKLARIMIZ
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Uluslararası Açılım: Büyük ödül, Paris’teki Cité Internationale des Arts’da, 3 Temmuz 2015 ve 27 Ağustos 
2015 tarihleri arasında bir sanatçı rezidansı. Bu ödülü kazanan sanatçı, Paris’te profesyonel yurt dışı 
bağlantıları kurma şansına sahip olacaktır. 

Sanatsal yeteneğin profesyonel anlamda tanınması: Yarışmaya katılan sanatçılar, sanat sektörünün 
tanınmış isimlerinden (galeri sahibi, eleştirmen, koleksiyoncu...) ve ünlü sanatçılardan oluşan profesyonel 
jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacak. 

İstanbul’un kalbinde modern bir galeride eserlerinin sergilenmesi: Kazanan sanatçılar, Beyoğlu’nun merke-
zinde yer alan Sainte Pulchérie Lisesi’nin Od’A-Ouvroir d’Art adlı sanat galerisinde eserlerini sergileme 
fırsatını yakalayacak.

Eserlerin satış geliri tamamen sanatçıya kalacak: Yarışma organizatörleri satılan eserler üzerinden bir 
komisyon almayacak. Sanatçılar olası alıcılarla doğrudan bağlantıya geçecek.
 
PR: Profesyonel bir ekip tarafından sergi için yapılacak olan basın çalışmaları, sanatçıların kendilerini 
tanıtması için özel bir fırsat yaratacak.

E-posta ve internet duyuruları: Sergi için sosyal medya aracılığıyla yapılacak e-posta ve internet duyuruları  
sanatçıların kendilerini tanıtmalarına destek sağlayacak.

Özel davetiye kontenjanı: Her sanatçıya sergi açılışına ve büyük ödülün verileceği saygın davete kişisel 
bağlantılarını davet edebilmesi için belirli sayıda davetiye verilecek.   

Katalog: Seçilen sanatçılar ve eserleri, sergi kataloglarında yer alacak. Sergi kataloğunda her sanatçıya ait öz 
geçmiş ve eser fotoğrafı olacak. 

Profesyonel eser asımı: Sanatçıların eserlerinin yerleştirimi Maçka Sanat Galerisi ekibi tarafından yapılacak



KATILIM KOŞULLARI
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Yarışmaya kabul edilen disiplinler: Resim, desen, kolaj, fotoğraf, karma teknikler, heykel ve enstalasyondur. 
(Teknik nedenlerle video çalışmaları kabul edilmeyecektir).

Dosya teslimleri en geç 10 Aralık 2014 tarihine kadar kabul edilecektir.

Katılım dosyasında toplamda 5 yapıt fotoğrafı istenmektedir. 
Dikkat :
Yüklenecek dosya boyutları 3 MB’tan yüksek olmamalıdır.
Yüklenecek fotoğraflar 2000 x 2000 pixel çözünürlüğünden büyük olmamalıdır.
Yüklenecek fotoğrafların orijinal eser adlarıyla kaydedilmesi rica olunur.

Katılan eserler, yarışmaya başvuru yapılmadan önce sergilenmiş olabilir. Yarışma başvurusu yapıldıktan 
sonra eserlerin kamuya açık bir şekilde sergilenmemesi gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. 

Yarışmaya katılacak eserlerde konu sınırlaması yoktur.

Sadece eksiksiz teslim edilen başvuru dosyaları kabul edilecek ve jürinin değerlendirmesine sunulacaktır. 

Başvuru dosyaları profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecek olup, jüri puanlaması sonucunda sergiye 
katılmaya hak kazanan sanatçılar sonuçlardan haberdar edilecektir.

Sergi 2015’in Mart ayı içerisinde düzenlenecektir, kesin tarih daha sonra bildirilecektir.

Sergiye katılmak üzere seçilen sanatçılar, jüriye sundukları ve jüri tarafından seçilmiş olan eserleri sergiye 
katılmak üzere 2 ve 6 Mart 2015 tarihleri arasında teslim etmek zorundadır. Seçilen eserlerden başka eser 
kabul edilmeyecektir. 

Yarışmaya sadece özgün sanat eserleri kabul edilecektir.

Sanatçılar kolektif çalışmalar sergileyemeyeceklerdir.  

Sergi sonrasında satılmayan eserler sanatçılara iade edilecektir. Sanatçılar sergi bitiminden en geç 48 saat 
içerisinde eserlerini sergi salonundan almak ile yükümlüdür. 

Yarışmaya katılım için belirlenen yaşlar 25 ile 35 arasıdır. 

Yarışmaya katılan sanatçılar bir galeriye bağlı oldukları takdirde, yarışmaya katılmak için kendi galerile-
rinden yazılı izin belgesini almaları gerekmektedir.

Yarışmada yer alan sanatçılar, Paris’teki Cité Internationale des Arts’da, sanatçı rezidansına katılma imkanı 
veren büyük ödülü kabul edeceklerini, 3 Temmuz 2015 ve 27 Ağustos 2015 tarihleri arasında Fransa’da ika-
met edeceklerini garanti etmelidirler. 

Katılımcıların Fransızca ya da İngilizce dil bilmesi zorunludur. 

Seçilen sanatçıların, eserlerinin sergilenmesi için karşılıklı olarak her iki tarafın da haklarını koruyacak stan-
dart sergi sözleşmesini imzalamaları gerekmektedir.

Sanatçılar, sergilenecek eserlerinin sigortalanmasından kendileri sorumludur.



SEÇİM PROSEDÜRÜ VE YARIŞMACILARA 
TAVSİYELER
wwwwwwwwww wwwwwwwwww

Onur konuğu Daniel Büren olan yarışmanın jürisi, Sarkis, Emre Baykal, Evrim Altuğ, Seyhun Topuz, Serhat 
Kiraz gibi profesyonel kişilerden oluşmaktadır.
(Yarışma organizatörlerinin kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü jüri üyelerinde değişiklik yapılabilir.)

1) Başvurular iki etapta değerlendirmeye alınacaktır:

Birinci etap: Ön eleme
Seçilen sanatçılar e-posta yoluyla 14 Ocak 2015 bilgilendirilecektir. Beş eserden yalnızca 2 tanesi jüri 
tarafından seçilecektir. Sanatçıların, seçilen bu 2 orijinal eseri, ikinci seçim etabı olan finale katılmak üzere, 
2 ve 6 Mart 2015 tarihleri arasında Galeri Od’A-Ouvroir d’Art’a teslim etmeleri gerekmektedir.

İkinci ve son etap: Finalist belirleyici seçim
Ön elemeyi geçen sanatçılar finalist olarak yarışmaya devam edeceklerdir.
Bu son etabı geçen sanatçılar Od’A-Ouvroir d’Art Sanat Galerisi’nde eserlerini sergilemeye hak kazanırlar. 

2) Büyük ödülün sahibi jürinin katılımıyla düzenlenecek özel bir davet esnasında açıklanacaktır. Davet için 
öngörülen tarih Mart 2015’tir, kesin tarih daha sonra bildirilecektir. Tüm kategoriler arasından kazanan 
sanatçı, 3 Temmuz 2015 ve 27 Ağustos 2015 tarihleri arasında, Fransa’da, Paris’te, Cité Internationale des 
Arts’da,  bir sanat rezidansına katılma şansını yakalayacaktır.

3) Sergiye katılan finalistlerin ve büyük ödülün seçimi tüm kategoriler içerisinden yapılacaktır.

4) Seçilen finalist sanatçılar bir toplantıya davet edilerek, sergi detayları konusunda bilgilendirilecek ve sergi 
için standart bir sözleşme imzalanacaktır.

5) Başvuru dosyası hazırlarken dikkat edilecek hususlar:

- Birinci eleme etabında jüri üyelerinin başvuru dosyasını değerlendirebilmeleri için fotoğrafların yeterli 
kalitede olması gereklidir. Eser fotoğrafları net ve belirgin olmalıdır. Gerektiği takdirde detay fotoğraflarının 
eklenmesi tavsiye edilir. 

- Öz geçmişin özenli bir şekilde hazırlanması gereklidir. Öz geçmişiniz açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. 
Eserlerinizin bilgilerinin de aynı açıklık ve netlikte detaylı bir şekilde yazılması gerekmektedir.

- Seçim etabının tamamlanmasının ardından yarışmacılar e-posta yoluyla sonuçlardan haberdar edile-
cektir. Bu nedenle yarışmacıların kendilerine ulaşılabilecek güncel bir e-posta adresi ve telefon numarası 
vermeye özen göstermeleri gerekmektedir.



BAŞVURU FORMU
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Aşağıda yer alan kısmı doldurarak 10 Aralık 2014 tarihine kadar e-posta ile kulturSP@sp.k12.tr adresine 
gönderiniz.    

Aşağıda (*) işareti ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Sadece eksiksiz teslim edilen başvuru 
dosyaları jüri üyeleri tarafından incelenecektir. 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı *:                          …..........................................................
Doğum Tarihi (gg-aa-yy) *:                                    ….......................................................... 
Katalog için portre fotoğraf*: 
(e-postaya ekleyin)                                                        ….........................................................
Mahalle:             …..........................................................
Sokak / Cadde *:                         …..........................................................
No *:                                                                                  …..........................................................
Apt. Adı / Daire No:                         …..........................................................
İlçe / Şehir *:                            …..........................................................

E-posta *:                …..........................................................
Telefon *:              …..........................................................
CV * : (e-postaya ekleyin)                                      ….......................................................... 

ESER FOTOĞRAFLARI İLE İLGİLİ

Dikkat :

Yüklenecek dosya boyutları 3 MB’tan yüksek olmamalıdır.
Yüklenecek fotoğraflar 2000 x 2000 pixel çözünürlüğünden büyük olmamalıdır.
Yüklenecek fotoğrafların orijinal eser adlarıyla kaydedilmesi rica olunur.

ESER No1

Çalışma ile ilgili açıklama *:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Çalışmanın yapıldığı tarih *: ….............................................................................................................
İsmi* (Eğer eserin bir ismi yoksa « isimsiz » olarak belirtiniz *: …..................................................
Kullanılan malzemeler *: …..................................................................................................................
Ebat : .........................................................................................…..........................................................
Eserin fotoğrafı* (e-postaya ekleyin)



ESER No2

Çalışma ile ilgili açıklama *:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Çalışmanın yapıldığı tarih *: ….............................................................................................................
İsmi* (Eğer eserin bir ismi yoksa « isimsiz » olarak belirtiniz *: …..................................................
Kullanılan malzemeler *: …..................................................................................................................
Ebat : .........................................................................................…...........................................................
Eserin fotoğrafı* (e-postaya ekleyin)

ESER No3

Çalışma ile ilgili açıklama *:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Çalışmanın yapıldığı tarih *: ….............................................................................................................
İsmi* (Eğer eserin bir ismi yoksa « isimsiz » olarak belirtiniz *: ….................................................
Kullanılan malzemeler *: …..................................................................................................................
Ebat : .........................................................................................…..........................................................
Eserin fotoğrafı* (e-postaya ekleyin)

ESER No4

Çalışma ile ilgili açıklama *:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Çalışmanın yapıldığı tarih *: ….............................................................................................................
İsmi* (Eğer eserin bir ismi yoksa « isimsiz » olarak belirtiniz *: …..................................................
Kullanılan malzemeler *: …..................................................................................................................
Ebat : .........................................................................................…..........................................................
Eserin fotoğrafı* (e-postaya ekleyin)



ESER No5

Çalışma ile ilgili açıklama *:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Çalışmanın yapıldığı tarih *: ….............................................................................................................
İsmi* (Eğer eserin bir ismi yoksa « isimsiz » olarak belirtiniz *: ….................................................
Kullanılan malzemeler *: …..................................................................................................................
Ebat : .........................................................................................…..........................................................
Eserin fotoğrafı* (e-postaya ekleyin)




