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KEPEZ BELEDİYESİ GELENEKSEL 99. YILA ÖZEL’’ 99 ESER CUMHURİYET SERGİ YARIŞMASI’' 

ŞARTNAMESİ 
 

 

YARIŞMANIN AMACI 

Bu sene ilki düzenlenecek olan Geleneksel 99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi Yarışması, çağdaş sanat 
alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla ayrıca Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılı yaklaşırken Türkiye’de resim sanatındaki başarılı çalışmaların, kayıt altına alınması, 
gelecek nesillere aktarılması ile sanatsal üretimi sağlayan, destekleyen Cumhuriyetimize ve onun 
kurucularına bir saygı duruşu amacıyla düzenlenmektedir. 

Kepez Belediyesi olarak ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek olan 99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi sadece 
bir yarışması olarak değil bir “prestij” sergisi olarak geleneksel hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

. 

YARIŞMANIN KONUSU 

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. Yılına özel olarak yapılan yarışmanın teması serbest olarak belirlenmiştir. 

 

YARIŞMANIN KAPSAMI 

Yarışma; ulusal ve uluslar arası sanatçıların katılımına açıktır. Yaş sınırı yoktur.  

 
KATILIM ŞARTLARI 

1) Yarışmaya gönderilecek eserlerde her türlü üretim tekniği ve malzemesi kullanılabilir. Eser ölçülerinde en 
120 cm altında olmamalıdır. Boy serbesttir. 

2) Katılımcılar yarışmaya tek bir eserle katılabilirler. 
3) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve sergilenmemiş olmalıdır. 
4) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu ve beyan ve taahhüt eder. 

Yarışmaya gönderdiği çalışma kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi 
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılacak vegerekli işlem yapılacaktır. 

5) Eserin arka kısmına silinmeyecek şekilde katılımcının belirlediği RUMUZ yazılmalıdır. 
6) Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı çalışmanın eser sahibi olduğunu ve bu 

eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde 
hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde 
yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, 
süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kepez Belediyesi, söz 
konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve 
yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin 
olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır. 

7) Katılımcının yarışmaya katılacağı eser(ler)in ödül veya mansiyon alması halinde, katılımcı derece veya 
mansiyon alan eser(ler)in sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl eserin mülkiyetini proje 
ortaklarına devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
21.,25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü 
naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir 
haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın söz konusu eser(ler)i 
sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve 
bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali 
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haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile 
ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Ödül alan eserlerin her 
türlü kullanımı ve telif hakları Kepez Belediyesi, bu eserleri etkinliklerinde,afiş, katalog, broşür gibi her 
türlü tanıtım malzemelerinde kullanma, yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına sahip olacaktır ve 
bu işlemler için katılımcıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir. 

8) Katılımcı, yarışmaya katılırken vermiş olduğu kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanun’u kapsamında proje çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, 
aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre 
boyunca proje ortakları tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve 
yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması 
durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli 
bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmiş sayılır. 

9) Yarışmada dereceye giren eserler Kepez Belediyesinin olacaktır. Bunların dışında kalan çalışmalar 
yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Kepez Belediyesi’nden geri 
alınmalıdır veya masrafları katılımcıya ait olmak şartıyla kargoyla adresine gönderilmesi talep 
edilmelidir.Belirtilen bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalar yarışmayı düzenleyen proje ortaklarına 
bırakılmış kabul edilecektir. 

10) Jüri, dereceye girmeye layık eser bulamaz ise 1. ,2. , ve 3. seçmeyebilir. 
11) Yarışmacının yarışmaya gönderdiği eser ödül almış veya mansiyon kazanmışsa yarışmacı eserini kesinlikle 

yarışmadan geri çekme hakkına sahip değildir. Yarışmacı eserinin gönderdikten ve jüri değerlendirme 
yaptıktan sonra eserini geri çekme hakkına sahip değildir. 

12) Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargo masrafları katılımcıya ait olup 
kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu sorumlu sayılamaz. Yırtılma, kaybolma vb. 
sebeplerden ötürü düzenleme kurulundan herhangi bir hak talep edilemez. 

13) Yarışmaya katılıp ekteki formu dolduran her eser sahipleri bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve jüri 
kararlarını kabul etmiş olacaktır.  

 
 
GELENEKSEL 99. YILA ÖZEL 99 ESER CUMHURİYET SERGİSİ ÖDÜLLERİ  

 

Birincilik  Ödülü        13.000 TL 

İkincilik    Ödülü        8.000 TL 

Üçüncülük Ödülü      5.000 TL  

Mansiyon (8 adet)    3.000 TL  

 

DÜZENLEME KURULU 

HAKAN TÜTÜNCÜ - ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI 

MUSTAFA ÖZSOY –KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 

ZÜBEYDE YAVUZ- PROJE SORUMLUSU / KÜRATÖR 

 

JÜRİ  

PROF.DR.ERGİN İNAN 

EKREM KAHRAMAN SANATÇI 

PROF. DR. ZAHİD BÜYÜKİŞLEYEN  

PROF.DR.KEMAL İSKENDER 

PROF.DR.FATİH BAŞBUĞ  

ZÜBEYDE YAVUZ SANATÇI-KÜRATÖR 

 

 

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENİ 

1. Jüri değerlendirmesi 5 Ekim / 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

2. Herhangi bir  problem oluşması durumunda jüri üyeleri değişebilir. 

3. Sonuçlar 15 Ekim 2022 mesai bitimine kadar ilan edilecektir. 
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4. Değerlendirme yapıldıktan sonra katılımcılara e-mail üzerinden bilgi verilip, sosyal medya 

hesaplarından ilan edilecektir.  

5. Cumhuriyetin ilanının 99. Yılı etkinlikleri kapsamında 1.2. 3. Olan eserler yapılacak olan ‘’Geleneksel 

99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi’’nde sergilenecektir. 

 

 

 

 

 

• Bu  çizelge eserin arka kısmına zarf içinde monte edilmelidir. 
• Ayrıca eser arka kısmına eser adı ve ölçüleri yazılmalıdır. 

• Bu form içindeki bilgiler yarışma sonuçlanıncaya kadar saklı kalacaktır. 

 

 

 

GELENEKSEL 99. YILA ÖZEL 99 ESER CUMHURİYET SERGİSİ  
ANTALYA - 2022 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi 1 Ağustos -15 Eylül 2022  mesai bitimine kadar 

  

Ödül Töreni 28 Ekim 2022 uygun görülen yer ve saatte yapılacaktır. 

Çalışmaların Gönderileceği Adres 
Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Yeni Emek Mahallesi Sakarya 
Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA 

İletişim Ayşegül ATAY –Zübeyde KARAISLI 

Telefon (0242) 325 60 60    -    (0242) 325 73 74    -   (0242) 325 75 25 

Fax (0242) 326 21 47 

Web www.kepez-bld.gov.tr www.kepezkultur.com 

e-posta kultur@kepezkultur.com 

Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargo masrafları katılımcıya ait olup kargoda 
oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu sorumlu sayılamaz. 

KEPEZ BELEDİYESİ GELENEKSEL 99. YILA ÖZEL’’ 99 ESER CUMHURİYET SERGİ YARIŞMASI’' 
BAŞVURU FORMU 
  

Katılımcının Sanatçının  
Adı Soyadı ve kullanılan Rumuz: 

 

e-posta:  

Telefon:  

Özgeçmiş: 
(100 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
olmalıdır) 

 

Eser fotoğrafı   

Eser Adı, Boyutları, Eserin 
Tekniği, Yılı 
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KEPEZ MUNICIPALITY 99 ARTIFACTS FOR THE 99TH ANNIVERSARY REPUBLIC 
EXHIBITION COMPETITION CONDITIONS 

 
Purpose of the Competition 
 
The 99 orks republic exhibiton competition, will be held for the first time in order to support 
the developments in the field of contemporary art and support the artists. It is organized 
with the aim of paying homage to our repbulic and its founders. 
 
The subject of the competition 
 
The terms of the competition, which was held specifically for the 99th anniversary of the 
founding of the republic is free. 
 
Scope of the competition 
 
The competition is open to the participation of national and international artists and there is 
no age limit. 
 
Conditions Of Participation 
 

1. All kinds of production techniques and materials can be used in the works to be 
send to the competition in the dimensoins of the work, it should be under 120 cm 
and the scale is free 

 
2. Articipants can participate in the competition with only one work 

 
3. The works submitted to the to the competition must not have participated in any 

other competitions and exhibited before 
 

4. The paricipants declares and undertakes that the work sent to the competitions is 
entirely his own made. all kinds of interventions and changes that aim to mislead 
the jury and pretend that the work that he was led to the competition doesnt belong 
to him will be considered as a violation of thee rules and necssary action will be 
taken 

 
5. The nickname determined by the participant should be written on the back of the 

work in an indeliable way. 
 

6. By filling out the participation form, the participant states that he/she owns and 
owns the work of the work to which he/she will participate in the competition, and 
that he/she is the owner of the work in the 21st-25th article of the Turkish 
Intellectual and Artistic Works Law No. 5846. The municipality of Kepez, in the form 
of a simple non-exclusive license, covers the financial rights of communication to 
the public by means of processing, reproduction, dissemination, representation and 
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sign, sound or image transmission, as defined in the provisions of the article, 
without any place, time and number restrictions and including the right to transfer 
the work in question to third parties. It is deemed to have declared and accepted in 
advance that it consents to use it in any way it wishes by exhibiting, keeping in its 
archive, duplicating and publishing on the internet and in other ways, without being 
limited to these. 

 
7. In the event that the works to which the participant will participate in the competition 

receive an award or honorable mention, the participant is the owner of the works 
that received a degree or honorable mention, and transfers the ownership of the 
original work sent to the competition to the project partners, the process defined in 
the provisions of Article 21, 25 of the Turkish Intellectual and Artistic Works Law No. 
5846 on the work, Exhibiting the works in question, keeping them in their archives, 
keeping them in their archives, including the rights to use the financial rights of 
reproduction, dissemination, representation and transmission to the public by 
means of sign, sound or image transmission, their transfer rights to third parties, 
without any place, time and number restrictions. It accepts and declares in advance 
that it consents to use it in any way it wants by duplicating and publishing it in 
various ways, without being limited to these, that it has no power of disposal in 
terms of the transferred financial rights, and therefore cannot make transactions 
with third parties regarding the transferred financial rights. is All kinds of use and 
copyright of the awarded works, the municipality of Kepez will have the right to use 
these works in all kinds of promotional materials such as posters, catalogs, 
brochures, and to publish them in the written and visual media, and will not pay any 
additional fees to the participant for these transactions. 

 
8. The participant, the personal information he gave while participating in the 

competition, will be processed and transferred for communication and participation 
in the competition within the framework of the project within the scope of the law on 
the protection of personal data No. 6698, and even if the application is 
unsuccessful, the personal data will be kept by the project partners for the period 
stipulated by the legislation. It is deemed to have accepted and declared that it will 
be shared with the press and broadcasting organs and other relevant persons, that 
the information will be shared with the public as the owner of the work in case of 
receiving an award or publishing his work, and that the necessary information has 
been given to him in this regard. 

 
9. The works that won the highest place in the competition will belong to the 

municipality of Kepez. Works other than these must be taken back from the 
municipality of Kepez within 60 days from the date of the announcement of the 
competition results, or they must be sent to the address by courier, provided that 
the costs belong to the participant. The works that are not taken back within this 
period will be deemed to be left to the project partners who organized the 
competition. 

 
10. If the jury cannot find a work worthy of a degree, it may not choose 1st, 2nd, 3rd. 

 
11. If the work sent by the competitor to the competition has received an award or 

honorable mention, the competitor does not have the right to withdraw his work 
from the competition. The competitor does not have the right to withdraw his work 
after he has sent his work and the jury has evaluated it. 
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12. Works can be hand-delivered or sent by courier. Shipping costs belong to the 
participant and the organizing committee cannot be held responsible for any 
problems and damages that may occur in the cargo. No rights can be claimed from 
the organizing committee due to reasons such as tearing, loss, etc. 

 
13. Each owner of the work, who participates in the competition and fills the attached 

form, will have accepted all the conditions and the decisions of the jury specified in 
this specification. 

 
Traditional 99th Anniversary Special 99 Works Republic Exhibition Awards 
 
First prize  13.000 TL 
Second prize  8.000 TL 
Third prize  5.000 TL  
Honorable mention 3.000 TL 
 
Regulatory Board 
 
HAKAN TÜTÜNCÜ- Mayor of Antalya Kepez 
MUSTAFA ÖZSOY- Deputy Mayor of Kepez Municipality 
ZÜBEYDE YAVUZ- Project Manager / Curator 
 
Jury 
 
PROF.DR.ERGİN İNAN 

EKREM KAHRAMAN ARTIST 

PROF. DR. ZAHİD BÜYÜKİŞLEYEN  

PROF.DR.KEMAL İSKENDER 

PROF.DR.FATİH BAŞBUĞ  

ZÜBEYDE YAVUZ SANATÇI-KÜRATÖR 
 

 
Evaluation and award ceremony 
 

1. Jury evaluation will take place between 5 and 10 October 2022. 
2. In case of any problems, the members of the jury may change. 
3. The results will be announced by the end of the working hours on October 15, 2022. 
4. After the evaluation, the participants will be informed via e-mail and announced on 

social media accounts. 
5. Within the scope of the activities of the 99th anniversary of the proclamation of the 

republic, the 1st, 2nd, 3rd. 99 works special for the traditional 99th anniversary will 
be exhibited in the republic exhibition. 
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99 ARTİFACTS SPECİAL FOR THE TRADİTİONAL 99TH ANNİVERSARY REPUBLİC EXHİBİTİON 

Last Date To Enter The Competition 1 August- 25 September Until Finishing Work 

Announcement Of Results 5 October -10 October 2022 Until Finishing Work 

Award Ceremony It Will Be Held On October 28 At The Appropriate Place And Time 

Address To Which Work Will Be Sent 
Kepez Municipality Erdem Beyazit Cultural Center Yeni Emek Neighborhood 
Sakarya Bulvarı No:233 07060 Kepez/Antalya 

Contact Ayşegül ATAY –Zübeyde KARAISLI 

Phone Number 90 (0242) 325 60 60    -    90 (0242) 325 73 74    -   90 (0242) 325 75 25 

Fax 90 (0242) 326 21 47 

Web www.kepez-bld.gov.tr www.kepezkultur.com 

E-mail kultur@kepezkultur.com 

Works can be hand-delivered or sent by courier. Shipping costs belong to the participant and the organizing 
committee is not responsible for any problems and damages that may occur in the cargo. 

 

KEPEZ MUNİCİPALİTY TRADİTİONAL 99 ARTİFACTS SPECİAL FOR THE 99TH ANNİVERSARY REPUBLİC 
EXHİBİTİON COMPETİTİON APPLİCATİON FORM 

The Name, Surname And 
Nickname Of The Participating 
Artist 

 

E-mail:  

Phone:  

CV (not exceeding 100 words)  

Photo Of The Work  

Name Of The Work Dimensions, 
Technique, Year 
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• This Chart Must Be Mounted On The Back Of The Work İn An Envelope. 

• In Addition, The Name And Dimensions Of The Work Should Be Written On The Back Of The Work 

• The İnformation İn This Form Will Be Kept Confidential Until The End Of The Competition. 


