
“ULUSLARARASI ENGRAVİST ‘KÜLTÜREL MİRAS’ BASKIRESİM SERGİSİ 2018”

KATILIM ŞARTNAMESİ

1. Sergiye katılım katılım ücretsizdir. 
2. Tema “KÜLTÜREL MİRAS”.
3. Gönderilen  eserin/eserlerin  (mekanın  düzenlenmesi  açısından)  kağıt  ebadı  50  x35  cm

ölçüsünde olmalıdır.   Baskı alanı ölçüsü, yatay ya da dikey olarak 50 x 35 cm alanı içinde
(kenar boşlukları ayarlanarak) istenilen ebatta olabilir.

4. Sergiye  dijital  baskı  disiplini  hariç  baskı  yöntemlerle  üretilmiş,  istenildiği  kadar  eser  ile
başvuru yapılabilir. (Eserler, çerçevesiz gönderilecek.)

5. Sergiye  katılacak  sanatçılar  “Uluslararası  Engravist  Kültürel  Miras  Baskıresim  Sergisi”ne
başvurusu zamanında gönderilen dosyalar esas alınarak belirlenecektir. Katılımcılar için  yaş
sınırlaması yoktur.

6. Sergi sonunda eseri sergilenen her sanatçıya katılım belgesi verilecektir.
7. Sergi başvuru gönderimi için son tarih 16 Kasım 2018’dir. Kabul edilen eserler 17 Kasım 2018

tarihinde www.engravist.art web adresinden yayınlanacaktır.
8. Kabul edildiği ilan edilen çalışmalar 21 Kasım 2018 tarihine kadar 1 edisyon (nüsha) olarak,

çerçevesiz bir şekilde  “Engravist 2018: Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Davutpaşa/Esenler-İstanbul” adresine elden ya da kargo yoluyla gönderilmelidir.

9. Katılımcılar başvurusu kabul edilen eserlerin  yayın haklarını  Engravist’in kullanımına açmış
olur. Eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez. 

10. Engravist, eserleri istediği etkinlikte sergileme ve kullanma hakkına sahiptir.
11. Eserler  online  katalogda  yayımlanacaktır.   Kataloğa  Engravist  web  sitesi  üzerinden

ulaşılabilir. (www.engravist.art)
12. Gönderiden  kaynaklı  hasar,  kaybolma,  gecikme  gibi  olumsuzluklar  ile  ilgili  doğabilecek

sonuçlardan  organizasyon  sorumlu  tutulamaz.  (Sadece  e-posta  yoluyla  yapılan  başvurular
kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

13. BAŞVURU:
-Sanatçının 100 kelimeyi aşmayacak şekilde paragraf biçiminde hazırlanmış kısa özgeçmişi
-Eserin 300 dpi çözünürlükteki görseli 
-Sanatçının 500x500 boyutlarında fotoğrafı 
-Başvuru formundaki iletişim bilgileri doldurulup, imzalanmış ve taratılmış olarak
engravistanbul@gmail.com   adresine gönderilecek.

14. “Uluslararası Engravist Kültürel Miras Baskıresim Sergisi” İstanbul’da 25 Kasım-15 Aralık 2018
tarihleri arasında belirlenen bir tarihte gerçekleştirilecektir.

15. Katılımcılar tüm şartları kabul etmiş sayılır.
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BAŞVURU FORMU

Adı - Soyadı 

Doğum Yeri ve Yılı 

Unvanı

Görev Yaptığı Kurum

E-Posta 

Telefon No 

Adres 

Eserin Künyesi 

(Eserin ismi, malzemesi, 
boyutu, yılı)

 *Şartnamede yazan tüm hükümleri okudum ve kabul ediyorum.

Tarih

İmza

Adı – Soyadı
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