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YENiLiK VE E6iTiM TEKNoIOJitERi GENEL TUUOUNIU6U

ANKARA

Portakal ci9etti UluslararasI Plastik Sanatlar Kolonisi olarak“ Sθrbω′'konulu resim
yarl,masinl diizenlenme amacl, gelecettimiz 01an ёまencilC五 mizin hayal dtinyalarml

yansltarak, istedikle五  reslni yapmalan ve ayn1 9evrede ya,aylp farkll bakl, a91lannl
gёrecettimiZ 9a11,malara tanlkllk ederek ёttencilerimizin hayal diinyalarinl gё rmektiro DoEal

bir ortamda 9e,itli sanat ve 9eVre etkinlikleri diizenleyen``Portakal ci9etti Ulusiararasl Plastik

Sanatlar Kolonisi'' ve ``Dogapark" Ulke genelinde egltinl goren ogrencilerinlizin egitilln

hayatlarl i9erisinde farklndahk yaratmayl ama91amaktadlr.Bu nedenle yё netim kurulu karan

ile bu tiir bir yarl,mayl ba,latma kararl ahnnll, ve bu yll dOrdiinctisiinii diizcnlemek

istemekteyiz.

Onaylnlz halinde bu yan,mayla ilgili olarak bedensel engelli,dil ve konu,ma gti91iittii destek

e::itinli ihtiyacl olan, gёlllle engelli, isitme engelli, ёzel ёttrenme gii91ii::ii bulunan yaygin
gelisiinsel bozukluklarl bulunan, zihinscl engelli, dowll sendronllu,otistik ve herhangi bir

engelinden dolayl destek cttitilnine ihtiyacl olan Ttirkiye geneli reslni ve ёzel,Ozel Ettitiin

Kurumlarl,Kayna,t1111la Sinl■ ari ve dtter Okullarda eЁitim alan engelli tiim bireylere ve

bunlann ettitim kurumlarina tarainlzdan gerekli duyurunun yapllmasml saygllarlmlzla arz

ederlz.

Hakan Kёrpi

Portakal ci9eЁ i uluslararasI Plastik Sanatlar Kolonisi

CEO

Ek:1

1-Sartname

Port Art Sanat Ga!erisL Azizive MahallesL Pak sokak′ NO:l cankava/ANKARA

Tel:0312 442 11 08 Fax:03124421128



Engelli Oこrencilere Yёnelik

Tirkive Geneli Resim YarismasI Sartnamesi

Portaka19icetti Sanat Kolonisi,■ lkemizde sanat ve sanatsal faaliyetlerc 7 ylldir saこ lamakta

01duttu destette,3 ylldlr 9ocuklarllnlzl da eklenli,,Tiirkiye genelindeki reslni ve ёzel biitiin llkokul,

Ortaokul,Lise,Gizel Sanatlar Liseleri ve Ozel Ettitim Kurumlarl ёttrencileri araslnda resim
yarl,masl diizenlennlistir.

Ancak,2016y11l i9eHsinde diizenleyecettiiniZ resinl yan,Inasl yalnlzca,engelli ёttrencilere
yёnelik(bedensel engelli,dil ve konu,mag■ 91iこ●deStek eこ itilni ihtiyacl olan,glrme engelli,

i,itme engelli,ё zel lこrenme gticl饉こ饉bulunan yaygln geli,ilnsel bozukluklarl bulunan,zihinsel

engelli, down sendrorlllu,otistik ve herhangi bir engelinden dolayl destek ettitilnine ihtiyacl

Olan)biinyesinde ettitinl alan ёttrencileriiniz arasinda yapllacaktir.

Yarl,ma,asaこ lda belirtilen maddeler dottrultuSunda uygulanacaktlr.

YARISMA SARTNAMESI

AMAc
GelecettimiZ 01an ёまencilerimizin,hayallerini istedikleH gibi ёzgirce resmetTelellir.DoEal

ortamlarda 9esitli Sanat,9evre ve sosyal etkinlikler dizenleyen PORTAKAL clcECI SANAT

KOLONiSi ve DOё APARK 01ke genelinde ettitim gё ren ve ёzcl ettitime ihtiya9 duyan bu

9ocuklarllnlzin sosyalle,meleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve ёzgiivene sahip bir birey

olabilmelerine yё nelik bё yle bir yarl,ma diizenleyerek, 9ocuklarlmlzda var olan sanatsal

potansiyelin ortaya 91kartllmasina katklda bulunmak,resiln sevgisi a,1lamak ve onlarin daha

mutlu olabilmeleri i9in farklndahk yaratmayl ama91amaktadlr. 13u nedenle Yё netiin Kurulu

kararl ile bu tiir bir yarl,mayl ba,latina kararl ahnnll,ve bu yll ii9iinciisii diizenlennli,tir.

KAPSAM
Bu ёzel,artname;amacl,konusu,temasl,hedef kitlesi,kat11lm§ artlarl,ba,vuru,detterlendi11lle

kurulu,yarl,ma tak宙 mi,ёdiiller ve dtter huktimlerle ilgili esas ve usullcrini kapsar.

KONU
Serbest.

TEⅣIA

COCuklarlmlz Ozgilrce istedikleri Resmi Yapsm.

YARIsIⅥ AYA KATILACAK HEDEF KITLE

Bedensel engclli,dil ve konu,ma gii91iittti deStCk ettitiini ihtiyacl olan,gё lllle engeni,i§ itmc

cngelll,6zel ёまenme gii91iittii bulunan yaygin geli,iinscl bozukluklarl bulunan, zihinsel engelli,

dowll sendronllu,otistik ve herhangi bir engelinden dolayl dcstek ettitiminc ihtiyacl olan「 Fiirkiyc

geneli resmi ve ёzel,Ozel EEitim Kurumlarl,Kayna,tllllla Sinl■ ari ve ditter Okullarda cttitim

alan engelli tiim bireyler.

2.

3.

4.

5.



Yarl,maya gё nderilecek eserlerde aranacak,artlar:

― Resim kattldina yapllacak 9all,malar 35x50 cm o Paspartu olmamalldlr.

―  Malzeme se9inli serbesttir.
―  Resilnler iki mukavva arasina yerle,tirilip yollanmahdlr. Katlanarak veya rulo yapllarak

yollanan ve,artname dl,l ё19tlerde resimler deこerlendilllleye alinmayacaktlr.

Resirrllerin arka yiz苗 nun saこ tist k6,esine 6こ rencinin;

―Adl ve Soyadl
―Dottum Tarihi

―Okulunun Adl,Ili,119esi

-0壼enCinin Sinli ve Numarasl

_0壼encimizin Engeli

…Okulunun Telefon Numarasl

―Okul Midurtinin Adl Soyadl GSM No
―Resim OЁretmeninin Adl ve Soyadl

―Resim OEretmeninin lleti,im Bilgileri

yazllmahdlr.

Yarl,maya gё nderilecek resirnlerin daha Once dtizenlenen benzer yarl,malarda dereceye

gillllenli,ollnasl geremektedir.

6. BAsVURU

Resimler ёttrenciler taraindan okul midurlukleHne teslim edilecektiro Okul midiirlukleri
toplanan resimleri paketleyerek ba,vuru adresine,en ge9 31 NiSAN 2016 tarihine kadar elden

ya da kargo ile gё ndereceklerdir.

Onemlidir:Resimler iki mukavva arasina yerle,tiHlip yollanmalldlr.Katlanarak veya rulo

yapllarak,artname kurallarina uymayan resimler detterlendilllleyc almmayacaktlr.

Okul iniidiirliikleri yolladlklari tiinl resirnlerin bir listesini resirnlerle birlikte yollayacaktlr. Bu

listede reslnin arkasinda 01masl gereken tiim bilgiler olinahdlr.

ESERLERIN GONDERILECEGI ADRES:

PORTAKALcicEGiSANAT
Portakal cicetti Rezidans

Aziziye ndaho Pak soko No:1

Portakal ciceこi vadiSi,

A,agl Ayrancl,cankayaノ ANKARA
TEL:03124421108

*Tiim resimler Portakal ci9etti'nin kOleksiyonunda kalacaktir.



Yarl,ma ile ilgili ttim detay ve sorulannlzl yarlsmac)portakalcicegioorg ve
hkOrDi“DDOrtakalcicegioorg adresine c―mail gё ndererek ёttrenebilirsiniz。

7. DEGERLENDIRDIE KURULU

l.Ahmet sAHiN      Portakal ci9etti Kurucusu ve Yё netim Kurulu Ba,kanl

2.Ahmet YEsiL        Ressam/Sanatcl

3.Akdogan TOPAcLIOGLU Ressam/Sanat91

4.Bcdri BAYKAM      UPSD ve Dinya Uluslararasl Sanat Dernekleri Ba,kanl

5.Bubi            Sanat91/Psikoldi Ve Antropol● i Bёlumi mezunu

6.Deniz SEFERBEYOGLU  Sanat Tarih9isi

7.Denizhan OZER        Kiiratё r

8.Devrim ELBIR        Ressam,sanat ettitimcisi ve ёttretim tyesi

9.Hakan ESMER         Ressam/Sanat91

10.Hakan KORPI         Portakal ci9etti Sanat Kolonisi CEO

Ho M.Z■lkif ONAL      Profosё r Dro Nё rol● i Ve Klinik Nёro■ zyol●i UZmanl

12.MuhammetcAKMAK   Ilahiyat Profosё rii Sosyolog

13.Nur SARIYER        Koleksiyoner

14.Nurdan LiKOS       Ressam ve Resim ёまetmeni

15.Ozntr GOKKAYA     Yardlmcl Do9ent/Kocaeli Universitesi Rcktё r Danl,manl

16.Sadettin HULAGU      PЮl Dr/Kocaeli Universitesi Rekt61■

17.Zahit BO綺KisLEYEN  Yeditepe 3niversitesi Plastik Sanatlar B51um Ba,kanl

18.MEB taraindan gё revlendirilecek Ozel EEitim kurumlarinda gOrevli bir resim Ottretmeni

19。 MEB taraflndan gё revlendirilecek Ozel EEitim kurumlarinda gё revli bir EttitimCi

(Detterlendilllle Kurulu listesHsme gё re alfabetik slra ile yazllml,tlr.)

8.YARIsMA TAKVIMI

Resimlerin yarl,ma adresine son teslim tarihi 31 NiSAN 2016:dir.Bu tarihten sonra postaya

verilmi,ve gёnderilnli,olanlar kabul edilmeyecektir.

Sonu91ar 30 ⅡAZiRAN 2016'de web sayfamlzdan ve Facebook sayfalarlmlzdan

duyurulacaktlr.

9. ODULLER

Ozel EEitim Kurumlarindan derecelendilllleye giren 50 ёttenCi Ottretmenle五 yle birlikte 5 giin

Sapanca da ki Dottapark sanat ciftlittinde a言 lrlanacak ve Dotta Hayvan ve Sanat sevgisi

a,1lanarak burada ёzel hocalarinllz desteこ inde resiin yapacak ve daha da sosyaneseceklerdir. 13u



organizasyonun tum masranarl(Konaklama

Portakal ci9etti taraindan kar,1lanacaktir.

Kamp Tarihi:AttustOS aylnm ilk haftasldlr.

Yeme 19me ve 5 ginlik siirecteki tiim gidcrler)

Kamp stresince Resim ve Heykel ettitimleri alacak olan Oまencilerimize hayvan sevgisi

a,1lanacak, atta9 dikilni yaptlrllacak ve burada yapllan eserlerden bir sergi a91lacaktlr.

Giin i9indc farkh ve ёzel yctcneklerine gOre ettlenceler diizenlenecek olup,Istanbul gezisi ile

hayvanat bah9esi ve farkh yerlere gidilecektir.

0言rencilerimiz bu kampa ёまetmenleri ile birlikte gelecektir.Beraberinde ёttretmeni olmayan
ёttrenci tztilerek ifade etmeliyiz ki kamp hakkl■ l ba,ka bir ёまenCiye devretmi§ sayllacaktlr.

Resim ёttretmeninin gelememesi durumunda okuldan yetkili k11lnacak ve ёまenCimizin

sorulnluluttunu alacak ba,ka bir ettitillnci ёttretinen beraberinde gelebilir.

10.DIGER HUKUMLER

Dereceye giren resimlerin her tiirl■ yasal kullanlmhaklarl vetelifhikimleri Portakal ci9ctti Sanat

Galerisi Yёnetinline devrcdilmi,olacaktlr.

Yarl,maya gёnderilen resimler yarl,macllara iade edilmez.

Bu ёzel,artnamede a91klanmayan konular ancak PORTAKAL cicEGi SANAT KOLONiSi'nin
duyuracattl ilgili maddeler esasinca uygulanlr.

Yan,Inaya katllanlar,bu ёzel,artnamedeki hiiktimleri kabul etmi,say11lrlar.

*BU YIL DORDIINCUSU DUZENLENEN YARISMAMIZIN l.2.VE3.YILLARINA AIT

TUM RESIMLERI.FOTOGRAFLARIo DOGAPARKI.ISTANBUL'DAKI
BULUSIMALARIMIZI,SERGIヽ41ZI VE KATALOGUMUZU

ICECI ATKI
DEKI ALBUM

NOT:Bu ppje tamamen 9ocuklarlmlza ve gelecettin Sanat91 adaylarma destek olmak adlna sosyal

sorumluluk prdesidir.sirketlerimiz ve binyemizde ticari faaliyet gё steren hi9 birkurulusumuzun

9ocuklarllnlza yёnelik bir iiriin satl,l ve pazarlamasl yoktur.

Hakan KORPI
CEO
05455528552
varismaの,o■akalcim
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