


SERGİYE DAİR 
Literatürde hayvân-ı nâtıka/düşünen canlı olarak tanımlanan insan; mevcûdat arasında 

kendi varlığını ve şeylerin neliğini/hükmünü sorgulayan tek varlık olarak yer alır. Doğumundan 

itibaren mümkünleri üzerinde toplayarak kendini bu çokluk içinde konumlandırma gayesinin 

ağırlığı altında yaşar. Bu hal üzere içinde dönen hep aynı sorudur. Kierkegaard’ın dilinden 

söylenirse: Tanrı beni yaratmakla ne murad etmiş olabilir? Bu soru ile hayatı şekillenir; bu soru 

kaos ve sükûn arasındaki ince çizgiyi belirler.  

Yalnız bir ifade biçimi değil; bir bilgi aktarım yolu olan, insanın kendini inşasında bir 

usul diyebileceğimiz sanat, bu benlik sorgulayışında önemli bir yer tutar. Zira insan, estetiğin 

kaba sathından sıyrılıp oluşun cemaline yüzünü döndüğünde düğümlerin çözülmeye başladığını 

görür. Cüst u cû (aramak) ismini verdiğimiz sergimizde sanatkârları kendini sorgulamaya 

çağırıyoruz. Kendi olabilmek yolundaki işaret taşlarını aramak ve sanatın bu yola araç oluşunu 

yeniden keşfetmek… Sanatın giderek anlam kaymasına uğradığı ve egosantrik bir merkeziyet 

kesbettiği bir çağda, onu ve kendimizi ayırmak; her şeyi yerli yerine koymak… Sizleri zor olanı 

talep etmeye ve aramanın künhünü birlikte idrake davet ediyoruz. 

KATILIM ŞARTNAMESİ 
1. Sergi teması; “cüst u cû / aramak”tır.

2. Sergiye gönderilecek eserlerde tema çerçevesinde sanatkârın ya da insanın kendini/

varoluşsal zeminini arama serüveni/ontolojik kaygıları işlenecek ve tema dışındaki eserler 

kabul edilmeyecektir.

3. Eserlerin hat, minyatür, tezhip, cilt, ebru, kat’ı gibi kitap sanatlarının dallarına yönelik 

olması gerekmektedir. Kitap sanatları dışındaki eserler kabul edilmeyecektir.

4. Her sanatçı en fazla 2 (iki) eser ile katılabilir.

5. Eserin daha önce bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir.

6. Sergiye katılım ücretsizdir.

7. Sergi, Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde yüz yüze gerçekleşecektir.

8. Katılımcılara katılım belgesi sergi sonunda; e-katalog ise ilerleyen zamanlarda belirtilen e-

posta adreslerine elektronik olarak gönderilecektir.

9. Başvuru için “başvuru formu”, “sanatçı fotoğrafı” ve “eser görseli” ayrı dosyalar halinde 

gturksanat@uludag.edu.tr adresine 10 Şubat 2023 tarihine kadar gönderilmelidir.

10. İlgili dosyalar gönderilmeden önce “Ad_Soyad_Eser Görseli”, “Ad_Soyad_Sanatçı 

Fotoğrafı”, “Ad_Soyad_Başvuru Formu” şeklinde isimlendirilmelidir.



11. Gönderilecek eser fotoğraflarının çözünürlüğü 300 dpi, dosya boyutu maksimum 20 MB, 

JPEG formatında olmalıdır.

12. Eserler, jüri tarafından incelenecek ve sergiye katılım için jüri sayısının çoğunluğu 

tarafından olumlu değerlendirilen eserler sergiye alınacaktır.

13. Sergiye gönderilecek eserlerin uzun kenarı 100 cm’yi ve ağırlığı 20 kg’ı geçmemelidir.

14. Sergiye kabul edilen eserlerin en son 26 Şubat 2023 tarihinde ulaşacak şekilde belirtilen 

adrese sergilenmeye hazır halde elden veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

15. Belirtilen tarih aralığında gönderilmeyen ve sergilenmeye hazır durumda olmayan eserler 

sergilenmeyecektir. Kargolarda kargoya veriliş tarihi esas alınacaktır. Gecikmelerden sergi 

düzenleme kurulu sorumlu değildir.

16. Kargo ile gelen ve kargo ile iade edilen eserlerin ulaşım masrafı katılımcıya aittir. Kargo 

ile gelen ve kargo ile geri gönderilen eserlerde oluşan hasarlardan sergi düzenleme kurulu 

sorumlu değildir.

17. Eser iadeleri başvuru formunda belirtilen adrese yapılacaktır. Yanlış beyan edilen adres 

veya kargo görevlisinin eser sahibini adreste bulamama durumundan kaynaklanan iade 

işlemleri ve masraflardan düzenleme kurulu sorumlu değildir.

18. Eser sahibi/sahipleri; sergiye gönderdiği tüm eserlerin sanatçı adını belirtmek kaydıyla 

radyo, televizyon, internet ve diğer tüm yayın ortamlarında yayımlama (katalog, broşür, 

afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve 

dağıtımını yapma) yurt içi ve yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, sosyal, 

kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanma gibi haklarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne devretmiş sayılacaktır.

19. BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, tanıtım amaçlı 

hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklı telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

20. Sergi Değerlendirme Kurulu'nda yer alan jüri üyeleri sergiye eseri ile katılamazlar.
21. Sergi Düzenleme Kurulu, eserlerin seçimi ve sergilenmesi hakkında son söz hakkına 

sahiptir.

22. Eser sahibi/sahipleri; sergiye katılmakla şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş 

sayılacaklardır.



ESER GÖNDERİM ADRESİ: 

Ön Başvuru: gturksanat@uludag.edu.tr 

Eser Gönderim Adresi:  

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Görükle Merkez Kampüsü 

16059 Nilüfer/BURSA 

(0224) 275 53 35 - (0224) 275 54 50

SERGİ ADRESİ: 

Muradiye Ku'an ve El Yazmaları Müzesi

Muradiye Mahallesi 

Prof. Dr. Halil İnalcık Sok. 

16050 Osmangazi/Bursa 

SERGİ WEB SAYFASI: 

www.uludagts.com 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2023 

Kabul Edilen Eserlerin Katılımcılara Bildirimi: 13 Şubat 2023 

Eserlerin Elden veya Postayla Sergiye Gönderilmesi: 14- 26 Şubat 2023 

Sergi: 05-19 Mart 2023 

JÜRİ ÜYELERİ: 

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞ (Sakarya Üniversitesi) 

Prof. Dr. Fatih ÖZKAFA (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN (Bursa Uludağ Üniversitesi) 

Doç. Dr. Gülnihal KÜPELİ (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Doç. Gül GÜNEY ZİNCİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)  
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARAHAN DALBAŞ (Bursa Uludağ Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza ÖZCAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) 

mailto:gturksanat@uludag.edu.tr


SERGİ DÜZENLEME KURULU: 

Öğr. Gör. Yûnus Emre ÇELİK 

Öğr. Gör. Zeynep Afrâ SOYUER 

Öğr. Gör. Şennur ATALAY VAROL 

Öğr. Gör. Münevver GÜREVİN 

GÖRSEL KİMLİK TASARIMI: 

Öğr. Gör. Yûnus Emre ÇELİK 

SERGİ İLETİŞİM: 

gturksanat@uludag.edu.tr 

SERGİ PROGRAMI (05.03.2023) 

13.00 Açılış Konuşmaları 

13.30 

Konferans: “Tekhneden Sanata: Sanatta Anlam Arayışı – Prof. Dr. Kasım 

KÜÇÜKALP (BUÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğr. 

Üyesi) 

14.30 Sergi Açılışı 
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