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kör buzağı topallamadan ekinler baş vermez

HÜSN-İ HAT

1. Hüsn-i Hat yarışması üç kategoride düzenlenecektir. 1- Celî Sülüs, 2-Sülüs, 3- Talik ve Celî Talik
2. Yarışmaya katılan eserlerde istif ve satır tasarımları özgün olacaktır.
3. Yazılar mürekkeple yazılıp, ebatları en az 35 x 50 cm, en fazla 50 x 70 cm boyutlarında aherli kâğıt üzerine, klâsik hat sanatı kâidelerine
uygun olarak yazılacaktır.

4. Kalem ağzı genişliği Sülüs ve Talik yazıda 2-3 mm ; Celî Sülüs ve Celî Talik’te 6-9 mm. arasında olacaktır.
5. Katılımcı belirtilen kâğıt ölçüleri içinde, yazı alanını belirlemekte serbesttir. Kâğıtları dikey veya yatay olarak kullanılabilir.
6. Yazı üzerine ve etrafına tezyinat yapılmayacak herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecektir
7. Yazı kâğıtları çerçevesiz olarak, herhangi bir malzemeye yapıştırılma- dan, iki mukavva arasına konarak, kırılmayacak bir şekilde teslim
edilecektir.

8. Genel katılım şartlarına ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imlâ yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında
tutulacaktır.

9 Yazı metni olarak aşağıdaki iki metinden biri seçilebilecektir:
1- Celî Sülüs ve Celî Talik

Anlamı:
“Bu, sâdıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından
ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır”. Allah onlardan râzı
olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. (Mâide 119)

Anlamı:
Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli
onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş
olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat
verecektir. (Fetih 10)

2- Sülüs ve Talik

Anlamı:
Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir; Lâkin iyi olan, Allah’a âhiret gününe, meleklere, Kitab’a, peygamberlere inanan, O’nun sevgisiyle, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara,
yoksullara ve köleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zekât veren ve ahidlerine vefâ gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte
onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır. (Bakara 177)

GENEL YARIŞMA ŞARTLARI

1. Geleneksel Sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”dır.
2. Belirlenen ana tema “Sadâkat” yarışma konsepti gereğidir. Hüsn-i Hat dışındaki branşlarda konu serbesttir.
3. Sekiz dalda düzenlenen yarışmanın alanları şu şekildedir: 1- Hüsn-i Hat* 2- Tezhip 3- Minyatür 4- Ebrû 5- Kat’ı 6- Cilt 7- Çini 8- Kalem

İşi *Hüsn-i Hat alanında yarışmaya katılan eserler 3 ayrı dalda (Sülüs, Celî Sülüs, Celî Talik ve Talik) değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

4. Yarışmaya gönderilecek eserler ilân edilen jüri tarafından değerlendirilecektir.
5. Yarışma dalları ile ilgili esaslar “Yarışma Şartnamesi”nde yer almaktadır.
6. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz. Amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri katılabilir.
Seçici kurul üyelerinin öğrencileri de yarışmaya katılabilir.

7. Yarışmaya her sanatçı sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecektir.
8. Yarışmaya başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırlaması bulunmamaktadır.
9. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından başvuru
yapılabilir.

10. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından başvuru
yapılabilir.

11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin

başkasına ait olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlâllerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu
beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların
sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.

12. Yarışmaya gönderilecek eser daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayımlanmamış olmalıdır.
13. Bütün dallarda ödül alan eserler (1. 2. 3. ve 2 adet Teşvik ) Belediye koleksiyonuna kalacaktır. Ödül almayan eserler, sergi sonrasında
katılımcılara iade edilecektir.

14. Jüri tarafından herhangi bir eserin ödüle lâyık görülmemesi durumunda o alandaki ödüller iptal edilir.
15. Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserlerin görsellerini, eser ve sanatçı ile ilgili bilgileri eser ödül alsın ya da almasın

yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, aﬁş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi,
internet ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

16. Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına
sahiptir.

17. Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
18. Yarışmaya gönderilecek eserin hiçbir yerinde, hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Eserin arkasına sağ

kenara 6 rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sanatçı isim, soyisim, e-posta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep
telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal, diğer bilgilerinin yazılı olduğu bir zarﬂa birlikte eseri teslim edecektir.yarışma ile
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, aﬁş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın
tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

19. Yarışmada ilk 3 dereceye ve teşvik alan eserlere para ödülü verilecektir. Sergileme hakkı kazanan eserlere para ödülü verilmeyecektir.
20. Yarışmanın bütün seçme aşamaları kamera ile kayıt altına alınacak ve fotoğraﬂanacaktır.
21. Yarışma ile ilgili her türlü bilgiye, duyurulara ve yarışma sonuçlarına www.geleceginustalari.ist sitesinden ulaşılabilecektir.
22. Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün şartlarını kabul etmiş sayılır.

