İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEYH BEDRETTİN, BÖRKLÜCE MUSTAFA ve TORLAK KEMAL GRUP HEYKEL
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Amaç: İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir ili Karaburun ilçesine yerleştirilmesi düşünülen Şeyh
Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal adlı tarihi şahsiyetlerin heykellerinin aynı heykel grubu
içerisinde elde edilmesi beklenmektedir.
Yarışma Şekli: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Grup
Heykel Yarışması iki aşamalı ulusal düzeyde bir yarışma olacaktır. Birinci Aşama'da tasarımlar,
info@izmirworkshop.org adresine dijital olarak sunulacak ve Jüri tarafından değerlendirmeye
alınacaktır. Bu aşamada seçilen ilk 3 eser İkinci Aşama'ya geçecektir. Projeler bu aşamada maket
olarak sunulacak, uygulama projesi bu 3 üç eser arasından seçilecektir.
YARIŞMA ŞARTNAMESİ:
1- Konu: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Grup Heykel
Yarışması, Haziran 2022
2- Malzeme: Malzeme konusunda kısıt yoktur. Açık alan koşullarına uygun, dayanıklı her türlü
malzeme kullanılabilir.
3- Uygulanacak Heykelin Yeri: Karaburun'da bulunan eski hapishane binasının yeniden
yapılandırılarak kültür merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda kullanılacak olan
merkezin giriş bölümü heykel tasarımının yerleştirileceği alan olarak belirlenmiştir. Alana ait bilgiler
www.izmirworkshop.org adresinde bulunmaktadır.
4- Katılım Koşulları ve Uygulamaya Yönelik Esaslar:
 Yarışmaya güzel sanatlar eğitimi veren kurumların mezunları katılabilir.
 Yarışma sonucu seçilen eserlere herhangi bir ödül verilmeyecektir.
 Yarışmacılardan istenilen gönderiler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 Uygulamaya değer görülen eser sanatçının sunduğu maliyet raporu üzerinden idare
tarafından satın alınacak, sanatçı heykelin imalatından montaj sürecine kadar öngörülen
tüm aşamalardan sorumlu olacaktır.
 İdare yarışma sonucunda seçilen eseri uygulayıp uygulamamakta serbesttir.
5- Birinci Aşama Katlım Koşulları : Yarışmaya katılacak sanatçılar aşağıdaki dokümanları 22 Temmuz
2022 tarihine kadar info@izmirworkshop.org adresine dijital olarak göndermelidir.
 Desen veya bilgisayar destekli programlarla hazırlanmış tasarımların farklı açılardan
sunulmuş görselleri.
 Sanatçının kısa özgeçmişi.
 Sanatçının daha önce uygulamış olduğu 5 farklı heykel çalışmasını içeren görseller.
 Projenin tüm aşamalarını anlatan Teknik Rapor ve Açıklama Raporu.
Eserin imalatı, kalıp, döküm, kaide yapımı, yerine montaj dahil projeye ait tüm unsurları
içeren Maliyet Raporu.

6- İkinci Aşama Katılım Koşuları: Bu aşama seçilmiş olan 3 eserin maket olarak teslimini ve bunların
değerlendirilmesini kapsar.
 Maketler varsa kaidesiyle beraber 1/10 ölçeğinde olacaktır.
 Maketler zarar görmemiş olarak şartnamede bildirilen adrese teslim edilecektir. (Elden
teslim önerilir)
 Maketlerin taşınma sırasında zarar görmesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu
değildir.
 Seçici kurul tarafından değerlendirilen maketlerin geri alınması sanatçının
sorumluluğundadır.
 Yarışmanın sonucunun açıklanmasından itibaren 10 gün içerisinde alınmayan
maketlerden idare sorumlu değildir.
 Maketler en geç 29 Ağustos 2022 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 eser, sanatçının sunduğu maliyet raporu üzerinden idare
tarafından satın alınacak, sanatçı heykelin imalatından montaj sürecine kadar öngörülen tüm
aşamalardan sorumlu olacaktır. Uygulamaya başlamadan önce; proje sahibi ile İdare karşılıklı
görüşmelerle projeyi yeniden değerlendirecek ve ortak bir teslim tarihi belirleyecektir. İdare seçilmiş
olan eseri uygulayıp uygulamama hakkına sahiptir.
8- Yarışma Takvimi:
 Yarışmanın İlanı: 08 Haziran 2022
 Birinci Aşama Son Teslim Tarihi 22 Temmuz 2022
 Jüri Değerlendirme Toplantısı: 28 Temmuz 2022
 Birinci Aşama Sonuçlarının ilanı: 29 Temmuz 2022
 İkinci Aşama, Maketin Son Teslim Tarihi: 29 Ağustos 2022
 Sonuçların İlanı: 31 Ağustos 2022

