
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KORONA KAHRAMANLARI DUVAR RESİMİ  

SANATÇI ŞARTNAMESİ 

 

KONU 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Korona 

Kahramanları Duvar Resmi” uygulaması  16 Kasım –  30 Aralık 2020 tarihleri arasında 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Yenişehir/Konak/İzmir 

mevkiinde gerçekleşecektir. 

 

TANIMLAR 

 İşbu Şartnamede; İzmir Büyükşehir Belediyesi “İdare”, katılımcı ise “Sanatçı” olarak 

anılacaktır. 

 

TEMA 

 Yarışmanın teması “Korona Kahramanlarıdır. Çin’in Wuhan kentinden başlayıp kısa 

sürede tüm dünyayı saran ve mart ayından beri ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip 

korona virüs binlerce kişinin ölümüne neden olmuş ve hali hazırda olmaya da devam 

etmektedir. Bu süreç boyunca başta sağlık çalışanları olmak üzere, bu amansız virüsle 

büyük özveriyle cansiperane şekilde mücadele veren tüm görevlilere vefa göstergesi 

olmak ve vefat edenlerin hatırasını yaşatmak üzere bir anıt yapılması planlanmaktadır. 

Muraldan beklenen; bu virüsün yarattığı sorunların toplumun tüm kesimleriyle ortak 

hareket edildiğinde yenilebileceğine, bu uğurda her bireyin yaşamalarını ortaya koyacak 

cesareti gösterilebileceğine, ekonomik ve psikolojik kayıpların göğüslenebileceğine, bu 

zor günlerde gösterilen ortak hareket bilincinin, gelecekte ülkemizde yaşanabilecek her 

türlü sorunda toplumun birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğinde yenilemeyecek 

hiçbir sorunun olamayacağına vurgu yapmasıdır. 

 

TARİH 

 Çalışmanın 16 Kasım –  30 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. 

 

KATILIM KOŞULLARI 

 Bu yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecektir. 

 Başvuru, desen veya bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak hazırlanmış A3 

boyutunda, en az 72 dpi çözünürlüklü, JPG formatlı dijital doküman şeklinde olacaktır. 

 Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanları ve yakınları katılamaz. 

 Yarışmaya seçici kurul birinci derece yakınları katılamaz. 

 Yarışma sonucu seçici kurul herhangi bir eseri uygulamama hakkına sahiptir. 

 Yarışma sonucu seçilen esere uygulama ücreti dışında ayrıca bir ödül verilmeyecektir. 

 Yarışmacılardan istenilen gönderiler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

 

ÖZELLİKLER 

 Uygulama yapılacak duvarlar (3 duvar bulunmaktadır) İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’nin 1145 sokağa bakan cephesinde yer almaktadır.  

Alan fotoğraflarına ölçek bilgisine http://muralizmir.izmir.bel.tr/ adresinden 

ulaşabilirler. Katılımcılar en fazla iki proje  gönderebilirler. 



 Katılımcılar tasarımlarına ve yüzeye bağlı olarak planladıkları uygulama süresini 

başvuru dosyasında belirtmelidirler. 

 Yarışmaya başvuracak Katılımcıların göndereceği tasarımlar daha önce başka bir 

yerde uygulanmamış ve özgün karakterde aynı zamanda İzmir kentinin kamusal 

alanında sergilenebilecek nitelikte olmalıdır. 

 Yarışmaya katılacak sanatçılar, İdare tarafından oluşturulan bir jüri tarafından, 

sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak belirlenecektir. 

Başvurulardan 1 asil 1 yedek sanatçı seçilecektir. 

 Katılımcılar ihtiyaçları olan tüm malzemeleri boya, astar, koruyucu malzemeler, 

iskelet sistemi gibi ihtiyaç duyacağı malzeme ve ekipmanları eksiksiz olarak 

başvuru dosyasında belirtmelidirler. Başvuru formunda yer almayan malzemeler ve 

teknik hizmetlerden İdare sorumlu değildir 

 Yarışma açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçı, yağış-sıcak-soğuk gibi mevsime 

bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Çalışma saatleri trafiğin ve 

çevresel faktörlerin durumuna göre belirlenip sanatçı ile paylaşılacaktır. Sanatçı, 

çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine 

uymakla sorumludur. Gelişebilecek istisnai durumlar İdarece değerlendirilir. 

 Yarışmaya kazanan sanatçının; ulaşım, sabah, öğlen ve akşam yemekleri ile 

konaklamaları İdare tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 

uçak bileti ve havaalanı transferlerini kapsar. 

 Sanatçı, 4 yıldızlı bir otelde tek kişilik odada konaklayacaktır. 

 Sanatçının yanında getirdiği refakatçilerin ulaşım, konaklama ve yiyecek dahil 

ağırlama masraflarından kendisi sorumludur. 

 Sanatçı kendi kaza sigortalarını, yaptırmakla yükümlüdür. 

 Seçilen sanatçıya 30.000 TL uygulama bedeli verilecektir. Verilecek olan 30.000 

TL iki kısımda, yarışmanın organizasyon hizmeti işini üstlenecek olan yüklenici 

tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici tarafından sanatçıya esere başlama 

tarihinden sonraki 3 gün içerisinde 10.000 TL avans olarak ödenecek, uygulamanın 

son  günü işini teslim eden eser sahibine kalan kısım olan 20.000 ödenecektir. Eserin 

tamamlanmaması halinde avans olarak verilen 10.000 TL sanatçı tarafından 

yükleniciye iade edilecektir. 

 Eserin herhangi bir nedenle sanatçının başvuru formunda bildirdiği süre içerisinde 

gerçekleştirilememesi durumunda, İdarenin alacağı karar uygulanır. 

Tamamlanamayan eserin tüm haklarından İdare sorumlu olacaktır. 

 Yarışma katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçının ve ya 

kendilerine ayrılan tarihten itibaren 2 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret 

bildirmeksizin uygulama alanında hazır bulunmayan sanatçının katılımı iptal 

edilecek yerine yedek sanatçı davet edilecektir. 

 Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgeler, basın duyurusu ve İdarenin sosyal medya 

hesaplarında kullanılabilecektir. İdare, eserin çoğaltma ve telif hakkına, geçici veya 

kalıcı sergileme, slayt, fotoğraf çekme, kitap veya katalog yapma, basına ve 

kamuoyuna yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır. 

 Proje gönderen tüm Katılımcılar yarışma programını kabul etmiş sayılırlar. 

 Yarışmaya katılmayı talep ve kabul eden Katılımcılar, “Sanatçı Şartnamesi”ni de 

kabul etmiş sayılır. 

 İdare gerekli gördüğü takdirde yarışmayı gerçekleştirip gerçekleştirmemekte, tarih 

ve yer değişikliği yapmakta serbesttir. 

 

 



KATILIMCILARDAN İSTENENLER 

 

 Ayrıntılı olarak doldurulacak Başvuru Formunu http://muralizmir.izmir.bel.tr/ 

adresinden bulabilirsiniz. 

 Sanatçının katıldığı benzer etkinlikleri içeren, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, 

özgeçmişi. 

 Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman (görseller en az 72 

dpi olmalıdır). 

 Sanatçının yarışma sonunda gerçekleştireceği eser tasarımının uygulanacak yüzeye 

giydirilmiş görselinin farklı açılardan sunumu. 

 Eserin 4x zoom detayının 3 farklı alandan sunumu. 

 Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü ve uygulama tekniği. 

 Sanatçının projesini uygulama suresi. 

 Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama. 

 Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 15 MB aşmayan sunum dosyası sadece PDF 

formatında, proje görselleri ise jpeg formatında  olacak biçimde, en geç 30 Ekim 

2020 saat 17.00’ye kadar info@izmirworkshop.org adresine iletilmelidir. Sadece e-

posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

Başvuru Adresi: 

http://muralizmir.izmir.bel.tr/ 

info@izmirworkshop.org 

 

Tarih: 

Ad Soyad: 

İmza: 
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