
Ankara Uluslararası Noel Festivali Kapsamında Düzenlenen 1. Geleneksel

Ankara Noel Sergi Yarışması
Şartname

YARIŞMANIN AMACI

Yarışma Uluslararası Ankara Noel Festivali kapsamında düzenlenmiştir. Bu yarışma ve sergi
ile ulaşılmak istenen ana hedef, Ankara’da Noel’i sanat aracılığı ile hep birlikte kutlamak ve
sanat severlere UMUT aşılamak düşüncesiyle, bu bağlamda umudun ne olduğu, neye ya da
kime umut bağladığımızı, gerçek umudun kaynakları ne olabilir gibi konular üzerinde hem
sanatçıları hem de sanat severleri düşündürmektir. Sanat için birçok tanım yapılmaktadır ve
çoğu da doğrudur. Aynı şekilde sanatçı için de çeşitli betimlemeler ve açıklamalar işitiriz. Bu
bağlamda sanatın bir ihtiyaç olduğunu, sanatçının da çevresindeki olay ve ihtiyaçlardan
bihaber olmadığını düşünerek sanatçıların bu sergi aracılığı ile UMUT konusunda etkin işler
ortaya koyacağı konusunda UMUDUMUZ büyüktür.

YARIŞMANIN KONUSU

Yarışmaya sunulan eserler, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde UMUT konusunu ele alacaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma; ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımına açıktır. Yaş sınırı yoktur.

KATILIM ŞARTLARI

1)Katılımcı, yarışmaya katılacak eser(ler)inin fotoğraf(lar)ını ve bilgilerini
https://forms.gle/75MMpxi7N7YaK3kE9 bağlantısında bulunan form aracılığıyla
gönderecektir. Sorunlar yaşanması halinde aşağıda yazılan kanallardan iletişime geçilebilir.

2) Eserler 2 boyutlu ve geleneksel teknikle (yağlıboya, akrilik, karışık, vb.) yapılmış olmalı.
Heykel, fotoğraf ve dijital sanat gibi tekniklerle yapılan eserler sergilenmek üzere
değerlendirilir ama yarışma ve ödülden muaf tutulur. Eserlerin kısa kenarı 50 cm’den küçük,
uzun kenarı 150 cm’den büyük olmamalı. Eserler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılmış
olmalı. Herhangi bir yarışmada ödül kazanmış olan eserler kabul edilmeyecektir.

3) Katılımcılar yarışmaya en fazla üç eserle katılabilirler.

4) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu 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 ve gerekli işlem yapılacaktır.

5) Esere katılımcının belirlediği rumuz ve ya isim yazılmalıdır ayrıca eser arka kısmına eser
adı ve ölçüleri yazılmalıdır.

https://forms.gle/75MMpxi7N7YaK3kE9


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 Ankara Noel Yarışması adına Mozaik Atölye’nin,
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 alması halinde, veya mansiyon 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 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 Ankara Noel Yarışması adına Mozaik Atölye, 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 tarafımızda kalmayacaktır. Bütün çalışmalar sergi
kapanışından sonra 15 gün içerisinde Mozaik Atölye'den geri alınmalıdır veya masrafları
katılımcıya ait olmak şartıyla kargoyla adresine gönderilmesi talep edilmelidir. Belirtilen bu
süre içerisinde geri alınmayan çalışmalardan sorumluluk kabul edilmeyecektir.

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 eserini
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 sahibi bu şartnamede belirtilen tüm
şartları ve jüri kararlarını kabul etmiş olacaktır.

14)Yarışmaya sunulan eserler, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde UMUT konusunu ele
alacaktır. Düzenleme kurulu konunun dışında kaldığı, sergilenmeye uygun olmadığı
düşünülen eserleri değerlendirmeye ve sergiye kabul etmeme hakkına sahiptir.

15) Herhangi bir problem oluşması durumunda jüri üyeleri ve aşağıda belirtilen tarihler
değişebilir.

16) Değerlendirme yapıldıktan sonra katılımcılara e-mail üzerinden bilgi verilip, sosyal medya
hesaplarımızdan ilan edilecektir.

17) Düzenleme kurul ve üyeleri, Mozaik Atölye çalışanları ve birinci derece yakınlarının
eserleri sergilenmek üzere kabul edilebilir ancak yarışma ve ödülden muaf tutulacaktır.

YARIŞMA VE SERGİ TAKVİMİ

3 Aralık 2022 Son başvuru tarihi
5 Aralık 2022 Sergiye kabul edilen eserler sanatçılara bildirilecek
12 Aralık 2022 Eser teslimatı için son gün
12-16 Aralık 2022 Jüri değerlendirmesi
16 Aralık 2022 Açılış; Dereceye girenler ilan edilecek
3 Ocak 2023 Kapanış

ANKARA NOEL YARIŞMASI SERGİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü 10.000 TL
İkincilik Ödülü 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü 3.000 TL

YARIŞMA JÜRİSİ:

Ali Herischi - Sanatçı ve Tasarımcı
Herman Jansen Van Vuuren - Sanatçı ve Yazar
Josh Wentz - Sanatçı ve Küratör



DÜZENLEME KURULU:

Josh Wentz - Mozaik Sanat ve Kültür
İbrahim Deveci - Kucak Yayıncılık
Soner Tufan - Radio Shema

Bilgi ve irtibat:
Mozaik Sanat ve Kültür, www.mozaikatolye.com
mozaikatolye@gmail.com
Instagram: @mozaik_atolye
535 868 86 24

http://www.mozaikatolye.com

