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TEZHİP
1. Tezhip 35 x 50 cm ölçüleri içerisinde yapılacaktır. Bu ölçüler içerisinde daha küçük ebatlarda eser gönderilebilir.
2. Tezhip içerisinde hat veya minyatür kullanılmayacaktır.
3. Konu serbesttir.
4. Çalışmalarda kâğıt, altın ve su bazlı boyalar kullanılacaktır.
5. Kompozisyonlarda klâsik tezhip kurallarına bağlı kalınacaktır.
6. Eser çerçevesiz ve paspartulu olarak gönderilecek.

GENEL YARIŞMA ŞARTLARI
1. Geleneksel Sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”dır.
2. Yarışma aşağıda belirtilen 6 dalda düzenlenecektir. 1- Hüsn-i Hat(1-Sülüs, 2-Celî Sülüs, 3-Talik, 4-Celi Talik), 2.Tezhip, 3.Minyatür, 4.Ebrû
5.Cilt, 6.Çini

3. Yarışmaya gönderilecek eserler ilân edilen jüri tarafından değerlendirilecektir.
4. Yarışma dalları ile ilgili esaslar “Yarışma Şartnamesi”nde yer almaktadır.
5. 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.

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

10. 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.

11. Bütün dallarda ödül alan eserler (1. 2. 3. ve 2 adet Teşvik ) Belediye koleksiyonuna kalacaktır. Ödül almayan eserler, sergi sonrasında
katılımcılara iade edilecektir.

12. Jüri tarafından herhangi bir eserin ödüle lâyık görülmemesi durumunda o alandaki ödüller iptal edilir.
13. 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.

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

15. Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
16. 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.

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

SON BAŞVURU
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