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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki üniversitelerin Heykel, Sanat Tasarım 

Bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere yönelik Atık Nesneden yapılmış 

eseler ile Öğrenci Heykel Yarışması’nı düzenliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre 

konusunda farkındalık yaratma, artırma ve sürdürülebilir çevre konusunda bilinç oluşturmak 

için atık nesneyi sanatla buluşturuyor. 

 

(YARIŞMANIN AMACI) 

Sıfır atık hedefine ulaşmak için atık ve artık malzeme yönetimi bilincini geliştirmek amacıyla 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yarışma ile ülkemizde heykel sanatına gönül vermiş sanatçı 

adaylarını desteklemeyi ve sanata katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

yarışmada, Katılımcılar artık malzemeleri kullanarak oluşturdukları çalışmalar ile 

yarışacaklardır. 

 

(YARIŞMAYA KATILIM ) 

 Türkiye’de yer alan üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, heykel, sanat ve tasarım 

bölümlerinden birinde lisans, yüksek lisans veya sanatta yeterlilik programlarında 

öğrenim görüyor olmak veya bu bölümlerden son iki yılda mezun olmuş olmak,  

  Seçici Kurul üyelerinden herhangi biri ile 1. dereceden akrabalık ilişkisi olmamak 

şartlarının hepsini taşıyan kişiler, yarışmaya Katılımcı olabilir.  

 Her Katılımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da 

sergilenmemiş yalnızca bir Eser’i ile katılabilir. Katılımcılar, yarışmaya katılmakla 

eserlerinin özgün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak 

bir anlaşmazlık veya tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.  

 Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul tarafından herhangi bir ödüle layık görülen eser’in 

yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının veya eser’ in başkasına 

ait olduğunun veya katılımcının söz konusu eserle bu yarışmadan önce ya da bu 

yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığının ortaya çıkması durumunda 

ödül iptal edilerek geri alınır.  



 Ödülün geri alınmasının mümkün olmadığı durumda ödül kapsamında üstlenilen tüm 

masraflar geri alınır.  

 

MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER  

Heykellerin üretiminde kullanılacak ana malzeme atık ve artık materyallerdir. Tasarımın atık 

ve artık dışında yardımcı bir malzeme kullanılmasını gerektirdiği hallerde, kullanılacak 

malzemenin çalışmadaki yoğunluğu %20’yi geçemez. Eserler, iç ve dış mekânda sergilemeye 

uygun olacak, en uzun kenarı 1 metre ve ağırlığı 100 kilogramı geçmeyecektir. De monte 

eserler ‘in ilgililerce kurulabilmesi için çalışmaya ait anlaşılabilir bir fotoğraf ya da şemanın 

eklenmesi gerekmektedir. Montajı yapılamayan ya da nakliye sırasında hasar gören 

çalışmalardan Antalya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu olmayacaktır. 

 

BAŞVURU 

Yarışmaya katılmak isteyenler, 9 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar, 

http://www.antalya.bel.tr// adresinde yer alan Katılım Forumu’nu ve mezunu olduklarına dair 

bir belge veya fakülte onaylı güncel tarihli öğrenci belgelerini göndermelidir. 

 

Eser Kabul ve Sergi Alanı: Eserler en geç 23.05.2022 - 27.05.2022 tarihlerinde saat 16.00'e 

kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezine (Karaalioğlu Parkı 

içi) elden ya da kargo ulaştırılmalıdır. 

Teslim edilen tüm eserler çevre haftası boyunca sergilenecek olup; ayrıca dereceye 

giren ilk üç eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde sergilenmeye devam edecektir. 

 Adres: Kılıçarslan Mahallesi, Park Sokak, Karaalioğlu Parkı içi Muratpaşa/Antalya  

 İletişim: 0242-242 17 33/ 249 51 90 

Ödüller:  

Seçici Kurul tarafından seçilerek dereceye giren ilk üç Katılımcı’ya (“Ödül Alanlar”) ödül olarak; 

- Birinci seçilen yarışmacıya: 10.000 TL 

- İkinci seçilen yarışmacıya: 7.500 TL 

- Üçüncü seçilen yarışmacıya: 5.000 TL 

verilecektir. 



      

 

Değerlendirme ve Ödül Töreni 

Seçici kurul, finale kalmış eserlerin değerlendirmesini 31.05.2022 günü Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirecektir. 

05-11.06.2022 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve 

İnovasyon Merkezi 

Diğer Hükümler ve Uyuşmazlıkları Çözümü 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi 

yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda 

yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD/DVD, video ve diğer 

ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki kurumlara 

gönderme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan her 

tür etkinlikte kullanma hakkına sahiptir.  

Bu şartname ve eklerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

 

 

 

 

 

 

   


