
  
 
 
 
 

“İSTANBUL’DA OLMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

1. AMAÇ 
 

Sanata ilgi duyan ve sanat üreten, yaratıcı kişiliklerin belirlenmesi ve onların görsel 
sanatlara yönelik sahip oldukları motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle 
düşünceyi görselleştirme çabasında olan, çağdaş sanat anlayışına sahip bireylerin ön plana 
çıkmalarına olanak sağlanmış olacaktır. 
 
 
2. KONU:  ‘’İstanbul’da Olmak’’ 
 

 Türkiye için İstanbul, ekonomik anlamda olduğu kadar kültürel anlamda da üretim ve 
tüketimin merkezi konumundadır. Dünya düzeninde değişen dengeler, kültür ve sanat alanında 
alışılageldik sanat merkezlerine alternatif yeni merkezler oluşmasına neden olmaktadır. İstanbul 
da bu yeni merkezler arasında öne çıkan örneklerden birisidir. Bu yeni durum, farklı kültürlerden 
beslenerek günümüze ulaşmış ve yeni merkezlere dönüşen kentleri, küresel bir rekabetin içine 
sokmuştur. Bu aynı zamanda, küreselleşen kentlere yabancı / öteki olan değerlerin, merkezde 
yaratılan kültürle bütünleşmesine, dolayısıyla da bir tür benzeşmeye, aynılaşmaya neden 
olmaktadır. Kent bilgi ve teknolojinin yönünü belirlerken kaçınılmaz olarak kendine has değerler 
ile kültürel ve fiziksel dokusunu oluşturur. İnsanlara yeni olanaklar sunarak, güçlü bir çekim alanı 
oluşturmanın  yanı sıra farklı ve içinde yaşayanlara özgü bir algı düzeyi oluşturur.  (İstanbul’da 
Olmak) İnsanın bu kentte “olma” hali, sadece denizi, boğazı ve kendine özgü coğrafi yapısal 
özellikleri ile değil daha çok yarattığı kültürel kimliğe entegre olmak ile öne çıkar. Kültür üretim 
merkezi konumunda olan bir kent, zihinsel ve mekânsal dönüşüm merkezidir. Dolayısı ile bu 
kentte doğmuş büyümüş insanlar ve belli bir kimliğe aidiyetinden öte her ne amaçla buraya 
gelmiş olursa olsun, burada yaşamı deneyimleyen herkes için de dönüştürücü bir rol oynar.  
 

 

DÜZENLEYEN KURUM: Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

3. YARIŞMA KATEGORİSİ: RESİM 

  

• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

• Yarışma, Marmara Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıktır. 
(Yarışmanın seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları hariçtir.) 

• Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine aykırı 
olmaması gerekir. 

• Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da 
sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle katılabilir. 

• Malzeme ve teknik serbesttir. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi 
önerilir. 

• Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı en fazla 100 cm olabilir. 



• Kopya, taklit, röprodüksiyon vb. çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir. 

• Eserler, sergilenmeye hazır, sanatçısı tarafından imzalı olarak elden teslim 
edilmelidir.  

• Her eserin arkasına eserin teknik bilgileri yazılmalıdır. 

• Sanatçının kısa özgeçmişinin ve eserin teknik bilgilerinin yer aldığı CD, flash disk 
eserin arkasına iliştirilecektir. 

• Okunamayan, açılamayan CD, flash disk ve teknik herhangi bir sorundan 
düzenleyici kurumlar sorumlu değildir. 

• Gönderilen CD ve flash diskler iade edilmez. 

• Ekteki “Eser Bilgi Formu” sanatçı tarafından doldurulup yapıtın arka yüzeyine 
iliştirilmelidir.  

• Katılımcılar şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. 

• Yarışmacılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Ek-2), Telif Hakkı Devir Formunu (Ek-3) ve 
Açık Rıza Onay Formunu (Ek-4)’nu doldurarak bir zarf içerisinde seçici kurula teslim 
edeceklerdir.  

• Yarışma şartnamesine uymayan ve sergilenmeye hazır bulunmayan eserler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra, ödül 
kazanan ve sergilenmeye değer bulunanlar eser sahipleri 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı (https://sks.marmara.edu.tr/) web sayfasında duyurulacaktır.  

• Başarı ve mansiyon ödülü kazanan eserler, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
haklarıyla birlikte devredilecektir. 

• Sergilenmeye hak kazanan tüm eser sahiplerine katılım belgesi verilecek, 
eserlerini kuruma hibe edeceğini belirten yarışmacılara ise ayrıca teşekkür belgesi 
verilecektir. 

• Yarışmada ödül ve sergilenme hakkı kazanan tüm eserler için e-katalog 
yayınlanacaktır. 

• Ödüle ve sergilenmeye hak kazanamayan eserler elenmiş sayılırlar. Bu eserler, 
sonuç açıklama tarihinden sonraki 15 gün içerisinde Marmara Üniversitesi’nden 
teslim alınmalıdır.  

• Bu süre içinde teslim alınmayan yapıtlardan kurum ya da kişiler sorumlu 
tutulamaz. Tüm sorumluluk katılımcılara aittir. 

• Yarışma Seçici Kurulu, olağanüstü durumlarda, yarışma takviminde değişiklik 
yapma veya   yarışmayı iptal etme, ödül miktarı ve ödül dağılımında değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Katılım Tarihi: 16 Mayıs 2022 – Pazartesi günü saat: 17:00’dir. 

Sonuç Bildirimi: 30 Mayıs 2022 tarihinde https://sks.marmara.edu.tr/ adresinde 

duyurulacaktır. 

Ödül Töreni ve Sergi: Daha sonra ilan edilecektir. 

Sorular ve Sorunlar İçin İletişim Adresi: https://sks.marmara.edu.tr/ - sks@marmara.edu.tr  

 

 

https://sks.marmara.edu.tr/
https://sks.marmara.edu.tr/
http://www.bilimsenligi.com/konu/sergi
https://sks.marmara.edu.tr/
mailto:sks@marmara.edu.tr


5. SEÇİCİ KURUL 

Seçici Kurul üçü Marmara Üniversitesi Akademik / İdari Personelleri, biri Yeditepe Güzel Sanatlar 
Fakültesi, biri Üniversite temsilcisi olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. 
Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli 
sayıda yedek üye çağrılabilir. 
 
Resim Yarışması, Seçici Kurul’u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur. (Seçici Kurul 
üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.) 
 

• Prof. Dr. Müjde AYAN 
(Marmara Ünv.  A.E.F. Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğrt. Üyesi) 

• Doç. Dr. Devabil KARA 
(Marmara Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Böl. Öğrt. Üyesi) 

• Prof. Dr. Gülveli KAYA 
(Yeditepe Ünv. G.S.F. Resim Böl. Öğrt. Üyesi, Yeditepe Ünv. G.S.F. Dekanı) 

• Prof. Tülin ONAT  
(Serbest Sanatçı - Marmara Ünv. A.E.F. Resim-İş Öğretmenliği Emekli Öğrt. Üyesi)  

• Mahmut TÜRKOĞLU 
(Marmara Ünv. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü) 

  

6. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Seçici kurulun ön değerlendirme ve nihai değerlendirmede dikkate alacağı değerlendirme 
ölçütleri; 
 

• Temaya uygunluk 
• Özgünlük 
• Yaratıcılık 
• Sanatsal düzenleme ilkelerinin kullanımı 

 
7. ÖDÜLLER 

Dağıtılacak ödüller; 

Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. 

Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir. 

1.lik ödülü + Başarı Belgesi 1.000._TL 

2.lik ödülü + Başarı Belgesi 750._TL 

3.lük ödülü+ Başarı Belgesi 500._TL 

4 Mansiyon + Başarı Belgesi 250 TL 

Sergileme (36 Adet) + Katılım 

Belgesi 
 -- 

 

 

 



GÖNDERİM ADRESİ 

 

Eserler aşağıda yer alan adrese elden veya kargo ile gönderilebilir. Kargo ile gönderilen eserler 

gönderici ödemeli olarak gönderilmelidir. Alıcı ödemeli olarak gönderilen eserler teslim 

alınmayacaktır. 

Adres; 

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Daire Başkanlıkları Binası 5. Kat Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı Kuyubaşı – Kadıköy / İST.  

 

  8. ESERLERİN İADESİ  

• Sergiye kabul edilmeyen eserlerin iadeleri Seçici Kurul toplantısından bir gün sonra toplama 

merkezinden yapılacaktır.  

• Sergilenmeye ve ödüle değer bulunan eserlerin iadeleri ise, sergi bitiminde yapılacaktır. İade 

işlemlerinin başlama tarihi   https://sks.marmara.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır.  

• Yarışmaya katılan tüm katılımcılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on 

beş (15) gün içinde teslim alabilirler. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından veya 

uğrayabileceği hasardan Marmara Üniversitesi sorumlu tutulamayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sks.marmara.edu.tr/


9. Marmara Üniversitesi İstanbul’da Olmak Konulu Resim Yarışması Katılım Formu 

  
KATILIMCININ 

Adı Soyadı   

Rumuzu   

Doğum Yeri ve Tarihi   

Telefon   

Mesleği   

E-Posta   

Adres 

  

 

  

  

   

  

 

Rumuzu 

ESERİN 

Sıra 

No: 
Adı Tarih 

 

1   

   

   

   

  

Yarışma şartnamesini okudum. Koşulları kabul ediyorum.         

 

Tarih:                               İmza: 

 

 

http://www.bilimsenligi.com/konu/tarih


10. DIĞER  
 
•  Marmara Üniversitesi, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenme sırasında 
gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü 
zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Marmara Üniversitesi’nce oluşturulacak komisyonun 
kararı geçerlidir. 
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.  
 
11. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
 

• Değerlendirme sonuçları katılımcılara e-posta ile duyurulacaktır.  
• Ödül ve sergilemeye hak kazanan eserlerin orijinalleri, yarışma takviminde belirtilen 

tarihler içerisinde Marmara Üniversitesi’ne teslim edilmelidir. 
• Yarışma sonucunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin 

görselleri, bütün telif haklarıyla Marmara Üniversitesi tarafından basit ruhsat  şeklinde 
mali hakları devralınmış gibi işlem görür. 

• Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görselleri; Marmara Üniversitesi 
uzantılı İnternet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya 
sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü 
tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde 
belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve 
gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin 
kullanma hakkına sahip olacaktır.  

• Değerlendirmeyi geçen adaylar, bu hususa herhangi 'bir itirazda bulunmayacağını ve 
yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, 
kabul ve taahhüt ettiğine dair Telif Hakkı Devir Formunu (Ek -3) imzalayıp eserle birlikte 
göndereceklerdir. 

• Ödül ve mansiyon alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine 
geçtiğini; ödül ve mansiyon alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin 
kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Marmara 
Üniversitesi'nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. 

• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde 
herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden 
devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin 
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. 

• Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek 
hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir, 

• Yarışmaya yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde Marmara Üniversitesi’ne iadeli taahhütlü mektup yoluyla 
gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır. 
Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz İletişim bilgileri ve talep veya itiraz 
konusunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular 
dikkate alınmayacaktır.  

 
 
 
 

  



12. KULLANIM HAKLARI 

• Katılımcı, ödül ve mansiyon alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan yapıtların 

fotoğraflarının, düzenleyen kurumun yayınlarında sanatçının isminin ve eser adının 

kullanılması şartıyla kullanım hakkını kuruma verdiğini peşinen kabul eder. 

• Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince 

dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma 

iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma yarışmaya katılarak izin / 

muvafakat name verdiğini kabul eder. 

• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri 

almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / 

muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları düzenleyici kuruma ve eser sahibine ait 

olacaktır. 

 
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

DÜZENLEME KURULU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ESER TESLİM ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 
EK-1 
 

…./…/2022 
ESER BİLGİ ETİKETİ 
(Eserin arkasına yapıştırılacak)   
Katılımcının Adı Soyadı :     
Eserin Adı   :     
Eserin Tekniği (yazınız) :     
Eserin Ölçüleri   :     
Eserin Yapıldığı Yıl  :     
 
 
EK-2 
 

…./…/2022 
ESER SAHİBİ BİLGİ FORMU 
 
T.C. Kimlik No  : 
Adı Soyadı  :  
Doğum Yeri ve Tarihi :  
Kayıtlı Olduğu Okul : 
Kayıtlı Olduğu Bölüm : 
Öğrenci Numarası :  
İkamet ilçe- il- Ülke :  
Cep Telefonu  : 
E-posta  : 
ADRES   : 
 
Aşağıdaki seçeneklerden birini mutlaka işaretleyiniz İşaretlenmediği takdirde eser hibe edilmiş 
sayılacaktır. 
    
Eserimi kendi imkânlarımla en geç bir (1) ay içinde elden teslim alacağım.  
Eserimi yarışma sonucunda gönüllü olarak hibe ediyorum.  
Not: Bu formu kapalı zarf içerisinde eserle birlikte teslim ediniz. 
  
EK-3 
 

TELİF HAKKI DEVRİ 
 

…./…/2022 
 
 Yarışmaya göndermiş olduğum "eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir 
yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında 
sergilenmediğini, eserimin Marmara Üniversitesi tarafından her türlü yayın organında süresiz 
yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname 
hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim  
           
Ad Soyad : 
İmza  : 



 EK-4 
 

AYDINLATMA METNİ VE ACIK RIZA ONAYI 
 

…./…/2022 
 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme 
yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ait görsel ve kişisel verilerin MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ RESİM YARIŞMASI kapsamında düzenlenen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve 
tanıtımı amacıyla, Marmara Üniversitesi resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında 
paylaşılmasına, 
    Onay veriyorum.  Onay vermiyorum. 
 
 
Ad Soyad : 
İmza  : 
 
 
 

 
 

AYDINLATMA METNİ VE ACIK RIZA ONAYI -VELİ (18 yaş altı katılımcılar için) 
 

…./…/2022 
 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme 
yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve  okulunda öğrenim gören …………………………… T.C. 
Kimlik Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum adlı öğrenciye ait görsel ve kişisel verilerin, 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ RESİM YARIŞMASI kapsamında düzenlenen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı 
ve tanıtımı amacıyla, Marmara Üniversitesinin resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında 
paylaşılmasına, 
 
    Onay veriyorum.  Onay vermiyorum. 
 
Ad Soyad : 
İmza  : 
 


