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TASARTM

KONU
Unesco Yarattct $ehirler Afirna,mtizik dahnda giren Krrgehir'in mtizik
kiiltiininti ulusal ve
uluslararasr dtizeyde taruttlmasrnr safilamak amacryla dtizenlenen bir yalgmadrr.

AMAC
Abdalhk ve bozlak gelene[inin gehre kattrfir ktilttirel mirasrn yanl slra yerel ve ulusal
anlamda
tarunan miizisyenlerin varhlryla Krrgehir, IJnesco'nun Yaratrcr
$ehirler Alrna mtizik alamnda
Ttirkiye'den ilk kabul edilen qehir olmugtur. Krrgehir'in mtizik ktilttiriinti ve mtizisyenlerini
en

iyi gekilde tanttmak, gehrimize gelen ziyaretgilerin, yan$manln konusu ba[lamrnda gehrimizden
edindikleri anr ve deneyimleri hatrrlatmak amacryla bir hediyelik eqya tasanmyan$masr
diizenlenmigtir.

KATILIM KO$ULLARI
l.

Yangma l8 yagrndan btiytik herkese agrktrr.

2' Yarrqmaya bireysel ya da ekip olarak katrlmak miimktindtir. (Ekip katrhmlan en fazla l0
kiqiden ve tek rumuzdan oluqabilir.) Yarrgmaya ekip olarak katrlmak isteyenlerin
bir temsilci
belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ekipte bulunan her bir kigi igin ayrr
bir bagvuru
formu doldurulmast ve forma ekip temsilcisinin kim oldu[unun belirtilmesi gerekmektedir.

3' Segici Kurul Uyeleri, Krrgehir Belediyesigahganlan ve birinci derece yakrnlarr ya1$maya
bagvuramazlar.

4' Her bir katrhmcr/ekip, yarlgmaya en az 3, en fazla5tiriinleveya 3D tasanm
ile katrlabilir. Her
bir yarrqmacr tek bir gahgmasryla ddtilalmaya hakkazanabilecektir. Grup olarak
6diil almaya
hak kazanan yangmactlann 6dtilti, bagvuru formlarrnda belirtilen
ekip liderlerine verilecektir.

5'

Yangmaya sunulacak tininlerin, tasarrmr ve malzemesi, gogaltrlarak
tiretmeye uygun
olmahdrr.

6'

Yarrgmaya prototipveya maketle katrlacak olan eser boyutlannrn
gerekmektedir.

30 cm

gegmemesi

7. Yarrgmaya kahlan katrhmcr/ekip,

yarrgmaya grinderilen

iiriinlerin tasanmrnrn ttimtiyle

kendisine (ekip katrhmda ekibi olugturulan trim
katrhmcrlara) ait oldulunu kabul ve beyan
etmig sayrlrr.

8' Yarrqmaya maket olarak teslim edilen veya 3D
tasanm olarak sunulan her eserin,6 zgrtn, daha
6nce baqka bir yerde iiretilmemiq, ticarilegmemiq,
yayrnlanmamrg ve baqka bir yalgmada <jdtil
veya derece almamrg olmast gerekmektedir. Aksine
bir iddia olmasr ve iigtincii kiqilerin tasanm
tizerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk ya.gmaclya
aittir.
9' Katrhm koqullanna uymayan katrhmcrlarrn ddiilleri
iptal edilecek ve yerine baqka bir tasanm
kabul edilmeyecektir' Bu durum cidtil alan veya almayan
diler katrhmcrlara bir hak do[urmaz.

l0'

I

Yangmada dereceye giren iirtinler geri gekilemeyecektir.
Dereceye girmeyen maket iininler

ay igerisinde Krrqehir Belediyesihizmet binasrndangeri ahnabilecektir.
I ay igerisinde
altnmayan iiriinler ile ilgili yarl$macl hak iddia edemez
veyan$mayrdtizenleyen kurul sorumlu
tutulamaz.
ba$vuru formunda yer almaktadrr. Bu segeneli iqaretleyen
yan$macrlann tininleri dereceye
girmedi[i takdirde bagvuru formunda yer alan adrese karqr
ridemeli olarak kargolanacak olup
kargo ricreti katrhmcrya aittir.
I l ' Yanqmada dereceye girenler, tasanmlarrna iliqkin,belirlenen
ctdtil haricinde, herhangi bir

fikri ve srnai hak patent iicreti talep etmeyeceklerini, biittin iiretim,
ttirlii faaliyette kullanma haklarrnr yan$mayl diizenleyen Krrgehir

satrg, medya yayrn ve her

Belediyesi,ne devrettiklerini

kabul etmig sayrlrrlar. Bununla birlikte dereceye giren
tasarrmlar, Krrgehir Belediyesi'nden
alrnan yanh izin ile iiretilebilir.

l2' Krrgehir Belediyesi dilerse yangmadan tidril

almrg veya almamrg olan eserler rizerinde eser

sahiplerinden de$igiklik talebinde bulunabilir.

l3'

Yarrgmaya maket

ile katrlan katrhmcrlar iirtinlerini rumuzla, ile kutulayarak, katrhm

belgelerini de kapah bir zarflabirlikte kutuya ekleyerek
kargo/posta yolu ile gcinderecekler ya
da gahsen teslim edeceklerdir.
14' Yarrqmaya katrlan ttim katrhmctlar bu qartnamedeki
ttim htikiimleri kabul etmiq sayrlrr.

KATILIM FORMATI
Yarrgmacrlar, baqvuru formu ile birlikte tasarladrklarr tirtinleri
maket (prototip) olarak veya
3D tasarrm olarak elden veya kargo ile teslim etmekle ytiktimltidrir.

Elden teslim edilecek tirtinlerde, en fazla 8 karakterden olugacak
olan bir rumuzun da yer
aldrgr baqvuru formu, kapah bir zarf igerisine konularak
eserlerle birlikte teslim edilmelidir.
Her bir eserin alttna da formda belirlenen rumuz, eser saylslna
g<ire numaralandrllarak (Om:
Rumuz

l,

Rumuz 2 qeklinde) yazrlmahdrr.

Kargo gcinderimlerinde, en fazla 8 karakterden olugacak olan bir
rumuzun da yer aldr[r
bagvuru formu, kapah bir zarf igerisine konularak eserlerle
birlikte kutu ile gonderilmelidir.
Yanqmacrlar, formda belirtilen rumuzlannl, eser saylslna grire
numaralandrrrlarak (Orn:
Rumuz 1, Rumuz 2 geklinde) eserlerinin alt krsmrna d,ayazmahdr.
Kargo kutusunun tizerine; yarl$manln adr ve enfazla8 karakterden
oluqan rumuzunyer aldr[r
bilgiler yaprqtrnlmahdrr.

Kargo ile gcinderilen iiriinlerin kargo giinderim ticreti ve tirtinlerin
sa[lam bir gekilde
paketlenerek, ilgili adrese ulagttrtlmasr yan$maclnln
sorumlululundadrr. Kargoda
yaganabilecek, tirtiniin kaybolma, ktrrlma veya deforme olmasr
gibi sorunlardan, yalgmayl
di.izenleyen kurul sorumlu tutulamaz.

3D tasartm olarak bagvuru yaprlacak iiri.inler igin video veya AutoCADgrktrlalnrn
render
ahnmtq halinin vevektdrel programlarda yaprlmrg iglerin depdf
olarak gcinderilmesi
gerekmektedir.
Gdnderilen tiriinlerin, yarl$ma takviminde belirtilen son katrhm griniine
kadar elden veya
kargo ile aqa[rda bulunan adrese teslim edilmig olmasr gerekmektedir.

t

Son katrhm giintinden sonra ulagan tininler yan$maya
ddhil edilmeyecektir.

Bagvurulann gdnderileceli adres:
Krrgehir Neget Ertag Ktilttir Sanat Merkezi, Ktilt{ir ve
Sosyal iqler
Krrgehir Merkez/Krrgehir)

Telefon: 0 386 502 00 02-0 386 502 00 03

Miidtirliigi (yenice,40200

Bagvuru Formu https://www.kirsehir.bel.trl.gov.tr
adresinden indirilebilir.

sEqici KURUL
Cumhur UZLIN (KUlttir ve Sosyal iqler Mridiini)
Prof. Dr. Serap BUYURGAN (Bagkent Universitesi)
Dog.Dr. Hanife Neris yUKSEL(Akdeniz Universitesi)
Dog. Dr. Aydo$an AYDOGDU (Kastamonu
Universitesi)

Dr. 0gr. Uyesi Serap

yrLDrzilorN

(Kastamonu universitesi)

Dr. 0gr. Uyesi DenizAKGUL (Krrgehir Ahi Evran
Universitesi)
Ozgtir Ekinci (Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezi)

SEQiLME KRITERLERi
Yanqmaya gcinderilen hediyelik tininler agalrda
bulunan kriterlere g6re delerlendirmeye
ahnacaktrr;
- Tasanmrnrn cizgtin olmasr
- Tasarrmrn seri tiretime uygun olmasr

- Unintin Krrgehir'in mtizik ktilttininii yansrtmasr

YARI$MA TAKViMI (Tarihterde de[igiktikter otabilir.)
Yarrgma Baqlangrg
Son Katrlrm

Tarihi:

Tarihi:
17

17

gubat 2022

Nisan2022

De[erlendirme Haftasy lg-22 Nisan 2022
Odtil Trtreni ve Sergi Tarihi: 24Nisan2022

ooUt

lrn

Birincilik Odrilti: 15.000 TL
ikincilik Odulu: 10.000 TL
Ugtinciiliik odtihi:s.ooo

tt

niGrn Ko$ULLAR
Krrqehir Mtizik Ktilttirti Hediyelik Egya Yangmasr
$artnamesi ve Bagvuru Formuna Krrqehir
Belediyesi internet sitesi https://www.kirsehir.bel.trl.gov.tr
adresinden ulagrlabilir. Krrgehir
Belediyesi, gerektilinde gartnamede deligiklik yapma
hakkrnr internet sitesinde dnceden
duyurmak kaydryla sakh tutar.

irerigirvr
Krrqehir Neget Ertaq Ktilttir Sanat Merkezi, Ktilttir
ve Sosyal igler
Krrgehir Merkez/Krrgehir)

Mtidtirlti[ti (yen ice,40200

Telefon: 0 386 502 00 02-O 386 502 00 03

KIRSEHiR YORESELMuZLK KONULU HEDiYELIK
E$YA TASARIM
YARI$MASI KATILIM FORMU

*Rumuz:

*Adr Soyadr:
*T.C. Kimlik No:

*Do[um Tarihi:

*Adres

!

*Cep Telefonu:
*E-posta:

*Proje Kategorisi: proje
Tasanmr

*Tarih:

*imza
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