İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllüler Anıtı Yarışması Şartnamesi 2021
Tema
Bu anıt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’na sunulan 08/02/2021
günlü öneri üzerine Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığınca yapımına karar verilen
bir sanat eseri projesidir. Nasıl bir anıtın beklendiğinin anlaşılabilmesi için Meclis’e
sunulan önergedeki cümleler aynen buraya aktarılmaktadır:
“2019 Mart 'ından bu yana Covid-19 virüsü ile küresel bir salgınla
karşı karşıya kaldık. Yine bu süreçte büyük bir deprem yaşadık. Sel
felaketleri ile karşılaştık. Can ve mal kayıpları oldu. Belediyemiz bu
süreçlerde derhal kriz belediyeciliğine geçerek, kurum kuruluşlarla
işbirliği içerisinde yaraları sardı. En çok ihtiyaç duyulan zamanda
vatandaşlarımızla el ele oldu; göstermiş olduğu örnek belediyecilik ile
büyük takdir aldı. Kent yaşamında karşılaştığımız bu zorlu süreçlerde
arama kurtarmada, yaraların sarılmasında en büyük destek her zaman
olduğu gibi gönüllü yurttaşlarımızdan geldi. Her birine minnettarız.
İzmir'de de toplum hizmetlerinde gönüllülük neredeyse bir yaşam
biçimi... Çok fazla sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiği bir kent
İzmir ... Gönüllüğü teşvik etmek; bugüne dek yapılmış ve elbette sonsuza dek
yapılacak gönüllü toplum hizmetlerine minnettarlığımızı ifade etmek
üzere, bu temayla kentimize bir anıt heykel kazandırılmasını;
Belediyemizce uygun görülecek bir cazibe merkezi ya da rekreasyon
alanlarında, yine uygun görülecek bir yöntem ile inşa edilmek üzere kente
kültür-sanat alanında bir eser kazandırılması hususu işbu meclis üyesi
önergesi ile önermekteyim."
Söz konusu anıtın bu tema çerçevesinde düşünülerek hazırlanması önerilmektedir.

Amaç: İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Gönüllüler Anıtı elde etmek .
Yarışma Şekli: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllüler Anıtı yarışması iki aşamalı
ulusal düzeyde bir yarışma olacaktır. Yarışmaya katılacak sanatçılar, ilk aşamada projeye ait
fikirlerini desen ya da mevcut çizim programlarını kullanarak, info@izmirworkshop.org
adresine dijital olarak göndereceklerdir. Kurul, seçilen 3 eser sahibinden bu eserlerin maketini
yapmasını isteyecek ve bu eserler içinden birini uygulanacak eser olarak belirleyecektir.
Seçilmeye değer eser bulunamaması veya gelen proje azlığı sebebi ile idarenin maket isteğinden
vazgeçme hakkı saklıdır. Bu durumda idare yalnızca uygulayacağı eserden maket isteme
hakkına sahiptir.
Yarışma Şartnamesi:
1- Konu: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllüler Anıtı Yarışması, 2021
2- Malzeme: Dış ortam şartlarına dayanıklı, her türlü malzemenin kullanımı serbesttir.

3- Uygulanacak Heykelin Yeri: Heykelin konuşlandırılacağı alan henüz belli değildir.
Proje sahiplerinin tasarımlarını buna göre hazırlanması, yer konusu kesinleştikten sonra kaide
ve heykel boyutunun buna göre revize edilebileceğinin bilinmesinde fayda görülmektedir. )
4- Katılım Koşulları:
 Sanatçılar yarışmaya iki aşamalı olarak katılacaktır. İlk aşamada desen veya bilgisayar
destekli

çizim

programları

info@izmirworkshop.org

kullanılarak

hazırlanmış

projelerini

dijital

olarak

adresine göndereceklerdir. İkinci aşama ise maket uygulaması

şeklinde olacaktır.
 Yarışmaya güzel sanatlar eğitimi veren kurumların mezunları katılabilir.
 Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve yakınları katılamaz.
 Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.
 Yarışma sonucu Seçici Kurul herhangi bir eseri uygulamama hakkına sahiptir.
 Yarışmacılardan istenilen gönderiler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5- İlk Aşama: Yarışmaya katılacak sanatçılar her bir dosyada ad ve soyadları olacak
şekilde;
 Desen veya bilgisayar destekli programlarla hazırlanmış projelerini jpg formatında 300
dpi çözünürlükte,
 Daha önceki heykel çalışmalarını içeren en az 5 adet farklı eski çalışma görselini jpg
formatında 300 dpi çözünürlükte,
 Bir Word sayfasını geçmeyen özgeçmişlerini,
 Projelerine ait teknik rapor, açıklama raporu ve varsa heykelin kaidesine ait teknik
detayı Word dosyası olarak,
 Esere ait tüm unsurları içeren (kaide yapımı, yerine montaj dahil) maliyet raporunu
Word

dosyası

şeklinde

eksiksiz

olarak

24.09.2021

tarihine

info@izmirworkshop.org adresine dijital olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 Komisyonun seçtiği projelere aşağıdaki şekilde ödül verilecektir.
Birincilik Ödülü

15.000 TL

İkincilik Ödülü

10.000 TL

Üçüncülük Ödülü

5.000 TL

Teşvik Ödülü (1 Adet)

3.000 TL

kadar

6- Maket Aşaması: İlk aşamada seçilen 3 eser maket olarak istenecektir.
 Maketler varsa kaidesiyle beraber 1/10 - 1/20 ölçekleri arasında olacaktır
 Maketler dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde kargolanacaktır. (Elden teslim
önerilir)
 Maketlerin teslimi sırasında zarar görmesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu
değildir.
 Seçici kurul tarafından değerlendirilen maketler İdare’nin kararına göre geri
verilecektir. İdare maketleri geri vermeme hakkına sahiptir. Maketin geri verilmesi durumunda
geri alınması sanatçının sorumluluğundadır.
 Geri verilmesi kararlaştırılan maketin, yarışmanın sonucunun açıklanmasından itibaren
10 gün içerisinde alınması gerekmektedir. Geri alınmayan maketlerden İzmir Büyükşehir
Belediyesi sorumlu değildir.
 Maketler en geç 01 Kasım 2021 tarihine kadar elden ya da kargo yoluyla İzmir
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Şair Eşref Bulvarı No: 50 Kat 3
Kültürpark Hizmet Binası 35250 Konak-İZMİR adresine ulaştırılmalıdır.
7- Uygulama: Uygulamaya değer görülen proje ve eser sahibiyle ortak bir uygulama
tarihi belirlenecek ve işle ilgili detaylar karşılıklı olarak konuşulacaktır.

