
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

6. ULUSLARARASI İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYI 

SANATÇI ŞARTNAMESİ 

 

KONU 

Madde 1- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, malzemesi “Taş ve Bronz”, teması 

“İzmir ve Mitoloji” olan 6. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı iki kısımda 

gerçekleşecektir. ''Birinci Kısım'' Taş malzeme ile 03 Eylül- 02 Ekim 2018;  ''İkinci Kısım'' 

ise Bronz malzeme ile 08 Ekim-05 Kasım 2018 tarihlerinde uygulanacaktır. 

 

TANIMLAR 

Madde 2- İşbu Şartnamede; İzmir Büyükşehir Belediyesi “İdare”, katılımcı ise “Sanatçı” 

olarak anılacaktır. 

 

TEMA  

Madde 3- “İzmir ve Mitoloji” 

 

MALZEME - TARİH 

Madde 4- Birinci Kısım ''Taş'' :  03 Eylül- 02 Ekim 2018 

                 İkinci Kısım  ''Bronz''  : 08 Ekim-05 Kasım 2018 

 

ÖZELLİKLER 

Madde 5- Çalıştaya katılacak sanatçılar, İdare tarafından oluşturulan bir jüri tarafından, 

sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak belirlenecektir. Taş malzeme 

ile gerçekleşecek Birinci Kısım için 10 sanatçı; Bronz malzeme ile gerçekleşecek İkinci 

Kısım için ise 5 sanatçı olmak üzere toplam 15 sanatçı seçilecektir. Jüri uygun gördüğü 

takdirde katılımcı sayısı 15'ten az olabilir.  

 

Madde 6- Çalıştaya başvuracak sanatçıların göndereceği tasarımlar daha önce başka bir 

yerde uygulanmamış ve özgün karakterde olmalıdır. Sanatçılar her iki malzeme için de 

tasarım gönderebilirler ancak toplamda en fazla iki proje sunabilirler. Eserler kamusal 

alanlara yerleştirileceğinden kent ölçeğine uygun büyüklükte olması gerekmektedir. 

 

Madde 7  

a- Malzeme olarak mermer kullanacak sanatçılar için maksimum 3 metreküp mermer 

idare tarafından temin edilecektir. Sanatçılar eserini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu 

mermer ve var ise kaide ölçüsünü ayrıca montaj için ihtiyaç duyacağı ekipmanları 

eksiksiz olarak başvuru dosyasında belirtmelidirler. 

 

b-Malzeme olarak Bronz seçen sanatçılar kullanacakları kil miktarını,  heykellerini 

oluşturmak için ihtiyaç duyacakları iskelet malzemelerini ve miktarını (metal, ahşap, tel  

gibi), ayrıca heykeli üzerinde çalışılacağı altlığın malzemesini, ölçü ve özellikleri ile 

bildirmelidir. Sanatçılar eserlerini kil aşamasında teslim edecektir. Kalıplama gibi 

unsurlar idarenin sorumluluğundadır.  

 

 



Madde 8- Sanatçı, başvuru formunda ayrıntılı olarak; eserinin imalatı için ihtiyaç 

duyduğu malzemeleri belirtmelidir. Sanatçılar küçük spiral taşlama makinesi gibi el 

aletlerini ve sarf malzemelerini yanlarında getirmekle yükümlüdürler. Başvuru formunda 

yer almayan malzemeler ve teknik hizmetlerden İdare sorumlu değildir 

 

Madde 9- Taş Çalışması açık havada gölgelikler altında gerçekleştirilecektir. 

Sanatçıların, yağış-sıcak-soğuk gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları 

gerekmektedir. Bronz çalışması ise, kapalı alanda olacaktır. Bronz alanında elektrik, su, 

hava, iskelet oluşturmak için elektrik kaynak makinası ve ekipmanları, ve diğer sarf 

malzemeleri idare tarafından hazır bulundurulacaktır. 

 

Çalışma saatleri 8:30 - 19.00 olarak belirlenmiştir. Ancak programın gerektirdiği 

günlerde değişiklik yapılabilecektir. Sanatçı, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında 

bulunmak ve çalışma takvimine uymakla sorumludur. Gelişebilecek istisnai durumlar 

İdarece değerlendirilir. 

 

Madde 10- Çalıştaya katılan sanatçıların, ulaşım, sabah, öğlen ve akşam yemekleri ile 

konaklamaları İdare tarafından karşılanacaktır. 

 

Madde 11- Ulaşım, tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti ve 

havaalanı transferlerini kapsar. 

 

Madde 12- Sanatçı, 4 yıldızlı bir otelde tek kişilik odada konaklayacaktır. 

 

Madde 13- Sanatçılar yanlarında getirdikleri refakatçilerin ulaşım, konaklama ve yiyecek 

dahil ağırlama masraflarından kendileri sorumludurlar. 

 

Madde 14- Sanatçı kendi kaza sigortalarını, tetanoz, Hepatit B vb aşılarını yaptırmakla 

yükümlüdür. 

 

Madde 15- Seçilen sanatçılara yapılacak olan 5000€ ödeme iki kısımda, 5. Çalıştayın 

organizasyon hizmeti işini üstlenecek olan yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yüklenici ile sanatçı arasında noter huzurunda, dili İngilizce olan ücret ve ödeme 

koşullarını kapsayan sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici tarafından sanatçıların esere 

başlama tarihinden sonraki 3 gün içerisinde 2000€ avans olarak ödenecek, Çalıştayın son 

çalışma günü işini teslim eden eser sahiplerine kalan kısım olan 3000€ ödenecektir. 

Eserin tamamlanmaması halinde avans olarak verilen 2000€ sanatçı tarafından 

yükleniciye iade edilecektir. 

 

Madde 16- Eserlerin herhangi bir nedenle sanatçının başvuru formunda bildirdiği süre 

içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, İdarenin alacağı karar uygulanır. 

Tamamlanamayan eserin tüm haklarından İdare sorumlu olacaktır. 

 

Madde 17- Çalıştaya katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçıların 

ve Çalıştayın başlangıç tarihinden itibaren 2 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret 

bildirmeksizin Çalıştayda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir. 



 

Madde 18- Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgeler, basın duyurusu ve daha sonra 

basılacak olan katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir. İdare, eserlerin çoğaltma 

ve telif hakkına, geçici veya kalıcı sergileme, slayt, fotoğraf çekme, kitap veya katalog 

yapma, basına ve kamuoyuna yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.  

 

Madde 19- Tüm sanatçılar açılış ve kapanış törenlerinde yer almayı kabul etmiş 

sayılırlar.  
 
Madde 20- Çalışma alanına sistematik olarak öğrenciler, gençler, bisikletçiler, yaşlılar, 

engelliler gibi ziyaretçi grupları getirilecektir. İsteyen sanatçılar 1 çalışma günü içerisinde 

2 saatlik bir program dahilinde, İzmirli çocuklar ile bir sanat atölyesi etkinliği 

yapabilecektir. Çalıştaya katılan sanatçıların, İzmirli izleyiciler ve sanat çevreleri ile 

paylaşmak üzere, beraberlerinde çalışma dokümanı, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel 

ve sanatsal değerlere ya da eserlerine ait görsel materyal içeren tanıtıcı doküman 

getirmeleri önerilir. 

  
Madde 21- 4. Çalıştaya katılmayı talep ve kabul eden sanatçılar, “Sanatçı Şartnamesi”ni 

kabul etmiş sayılır. 

 

Madde 22- İdare gerekli gördüğü takdirde Çalıştayı gerçekleştirip gerçekleştirmemekte 

serbesttir. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI  

Madde 23- Çalıştaya’a katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru 

Dosyası aşağıdaki maddeleri içerecektir: 

 

1• Ayrıntılı olarak doldurulacak Başvuru Formunu www.izmirworkshop.org adresinden 

bulabilirsiniz. 

2• Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği, bir A4 sayfasını aşmayan, 

fotoğraflı, İngilizce veya Türkçe özgeçmişi. 

3• Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman (görseller 72 dpi 

olmalıdır). 

4• Sanatçının Çalıştay sonunda gerçekleştireceği eseri değişik açılardan gösteren çizim, 

maket vb görselleri. 

5• Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü.  

6• Montaj şeması, gerekli ise ışıklandırma şeması. 

7• Kaidenin detaylı çizimi ve malzeme olarak açıklanması. 

8• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama. 

9•Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1,5 MB aşmayan başvuru dosyası sadece PDF 

formatında olacak biçimde, en geç 28 Mart 2018 saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-

posta ile iletilmelidir. Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

 



 

Başvuru Adresi: 
www.izmirworkshop.org 

info@izmirworkshop.org 

 

Tarih: 

Ad Soyad: 

İmza: 



 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

6. ULUSLARARASI İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYI  

BAŞVURU FORMU 

Sanatçının; 

 

1 Adı, Soyadı  

2 Doğum Yeri, Yılı  

3 E-Posta  

4 Telefon No  

5 Adres  

6 

Sanatçının başvurusu kabul edildiği takdirde, 

İzmir'e uçuş yapacağı şehir ve havaalanının 

adı 

 

7 Uygulanacak çalışmanın adı  

8 Seçilen malzeme (Taş ya da bronz)  

9 

Kullanılacak malzeme miktarı 

Taş: Kullanılacak taşın ölçüsü m3 olarak 

Kil(Bronz): Kullanılacak çamurun miktarı kg 

olarak. 

 

10 
Taş/Bronz: Varsa kaide ölçüsü, detaylı 

açıklaması 

 

 

11 

Bronz: Çalışma altlığının çizimi ve ölçüleri. 

İskelet ve çalışma için kullanılacak 

malzemelerin detaylı dökümü  

 

2-  

 

12 
Tüm işlemler için gerekecek sarf 

malzemeleri bilgisi 
 

13 
Tüm imalat ve montaj sürecinde gerekecek 

diğer malzeme ve teknik hizmet bilgisi  
 

14 
Kaide detayı, montaj ve gerekli ise 

ışıklandırma bilgisi 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı Sanatçı Şartnamesinde yazan tüm hükümleri 

okudum ve kabul ediyorum 

 

 

Tarih: 

Ad Soyad: 

İmza: 

 

 

Lütfen formu doldurup, imzalayıp, tarayarak; info@izmirworkshop.org adresine 

gönderiniz. 
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6. ULUSLARARASI İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYI  

TAKVİM 

 

 

Çalıştay İlan Tarihi 15 Ocak 2017 
Son Başvuru Tarihi 28 Mart 2018 

Sonuçların Açıklanması 24 Nisan 2018 

Çalıştay Uygulama Tarihi 

Birinci Kısım ''Taş'' :  03 Eylül-02 Ekim 2018 

İkinci Kısım  ''Bronz''  : 08 Ekim-05 Kasım 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEMA: İzmir ve Mitoloji 

 

 


