
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ YARIŞMA BAŞVURU FORMU 
 

Katılımcının Rumuzu : 

 
Eserin  Adı : 

 
Katılımcının Adı Soyadı : 

 
TC Kimlik Numarası : 

 
Meslek- Branş : 

 
Eğitim Durumu : 

 
Doğum Tarihi : 

 
Yarışmaya katıldığı ilçe : 

 
Cep Telefonu : 

 
Eposta Adresi : 

 
Adresi : 

 
 
 

KVKK SÖZLEŞMESİ 
Yukarıda beyan ettiğiniz bilgiler, Altıeylül Belediyesi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu (KVKK) kapsamında saklanacaktır. Formdaki bilgilerin doğruluğu ve olası değişikliklerden 

doğan bildirim yükümlülüğü beyan edene aittir. Beyan edilen bilgilerin doğru olmaması nedeni ile 

doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, beyan eden sorumlu olacaktır. Belediyemiz, bu bilgilere 

ulaşmanıza, kontrol etmenize ve düzenlemenize olanak tanıyacak dijital ortamlar size sunabilir.  Bu 

ortamlardaki bilgilerin doğruluğu, kontrolü beyan eden tarafından sağlanacaktır. Belediyemiz 

çalışanlarınca bu bilgilerinizin ulaşılabilir olduğunu kabul etmiş sayılacaksınız. 

Başvurduğum eserin ödül alıp almadığına bakılmaksızın, diğer belediyeler veya ilgili 

kurum/kuruluşlarca yaygınlaştırılması amacıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı tarafından 

yürütülebilecek her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasına rıza gösterdiğimi, 

bu durumdan kaynaklanabilecek herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağımı, 

Yarışma kapsamında, sunmuş olduğum kişisel verilerimin, sadece bu amaç için Altıeylül 

Belediye Başkanlığınca fiziki ve elektronik ortamda işlenmesi, depolanması ve mali evraklarda 

kullanılması, her türlü yasal tedbir Altıeylül Belediye Başkanlığınca alınmak üzere izin 

verdiğimi, 

Yarışma neticesinde derece kazanmam durumunda, ismimin ve bu kapsamda çekilen 

fotoğrafımın yerel ve ulusal basın organlarında yayınlanmasına izin verdiğimi, 

 

 
Yarışma şartlarını ve KVKK Sözleşmesini okudum ve tüm koşulları 

kabul ediyorum. 
Adı-Soyadı 

İmzası 



 
 
 

 

 

                                            

 

 

ALTIEYLÜL KURTULUŞ FESTİVALİ 

KÜLTÜR SANAT YARIŞMALARI KAPSAMINDA 

RESİM YARIŞMASI 

KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

1-KONU: Kuvayi Milliye / Kurtuluş 

 

2-YARIŞMANIN AMACI: Altıeylül Belediyesi olarak kurtuluş gününden adını alan 

ilçemize ait birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutacak, unutulmaması gereken tarihi olay, kişi, 

yer vb. konularda gerekli araştırmaların yapılması ve bu konulardan yola çıkarak resim sanatı 

alanında yapılacak eserlerin ilçemize kazandırılması. 

 

3 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN. Yarışma, Altıeylül Belediyesi tarafından Güzel Sanatlar 

Derneği iş birliği ile yapılacaktır. 

 

4- KAPSAM: 18 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olmak gerekmektedir  

 

 

5- YARIŞMA TAKVİMİ: 

 Resimlerin son gönderilme tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma Saat 17.00 

 Yarışma sonucunun ilanı: 2 Eylül 2022 Cuma 

 Sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni: 6 Eylül 2022 

  

 

6-KATILIM: 

1) Katılımcılar önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1(Bir) 

eserle yarışmaya katılabilir. 

2) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar. 

3) Resimler tuval üzerine yağlı boya ve/veya akrilik boya ile yapılmış olacaktır. 

4) Baskı resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5) Kağıt üzerine çalışılmış ya da cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. 

6) Resimlerinin tuvallerinin kısa kenarı 80 cm’den küçük, uzun kenarı 120 cm’den büyük 

olmayacaktır.  

7) Resimlerin üzerinde sanatçının imzasının bulunmaması gerekmektedir. 

8) Resimlerin arkasına yapıştırılacak KAPALI bir zarf içinde; resmin tekniği, boyutları, 

sanatçının adı ve soyadı, açık adresi, telefon numarası, e mail adresi ve ÖZ GEÇMİŞİ 

bulunmalıdır.  

9) Sanatçı kendisine ait olmayan bir fotoğrafı veya materyali resmetmesi durumunda 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-TESLİMAT ADRESİ VE İLGİLİ BİLGİLER: 

Eserler elden ya da kargo ile “Altıeylül Belediyesi Beyaz Masalar Altıeylül / BALIKESİR 

adresine yollanacak, Kargo ile gönderilen resimlerde, gönderimden kaynaklanan hasar ve 

olumsuzluklardan Altıeylül Belediyesi sorumlu değildir.  

 

 

8-DEĞERLENDİRME: Seçici kurul 29 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında 

değerlendirmesini yapar.  

 

9-ÖDÜLLER: 

 Birincilik ödülü  4.000.00 TL , 

 İkincilik ödülü  2.500.00 TL,  

 Üçüncülük ödülü 1.500.00 TL, 

 Jüri özel ödülü 1.000.00 TL 

 Mansiyon 500.00 TL’dir. 

 

10-ESERLERİN İADESİ:  

1) Ödül alan eserler yönetimce belirlenen yerlerde sergilenir ve her türlü haklarıyla 

Altıeylül Belediye başkanlığına ait olur. 

2) Dereceye giremeyen eserlerin iadesi 15 Eylül 2022’den itibaren eserlerin teslimatının 

yapıldığı adresten elden yapılacaktır. Kargo iadeleri kurumumuz tarafından 

yapılmayacaktır.  

3) Dereceye giremeyen eserlerin 17 Ekim 2022 tarihine kadar geri alınması gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra geri alınmayan eserlerden Altıeylül Belediyesi hiç bir şekilde sorumlu 

tutulmayacaktır. 1(BİR) yıl içinde geri alınmayan resimler ise gerekli görüldüğünde 

idaremizce kamu yararına değerlendirilecektir.  

 

11-DİĞER HUSUSLAR:  

1) İdare yarışma etkinliği ile ilgili olarak Belediye web sitesinde ve Balıkesir ili yerel 

gazetelerinde bildirim yapma dışında katılımcılara duyuru veya açıklama yapma 

yükümlülüğüne sahip değildir. 

2) Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Altıeylül Belediyesi 

Kültür İşleri Müdürlüğünün kararları geçerlidir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu 

şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

 

Yarışma Sekretaryası 

Başvuru sahipleri, yarışma ile ilgili sorular için 444 06 09 numaralı telefonu arayabilirler.   

 


