
                         6. BAKSI ÖĞRENCİ SANAT ŞENLİĞİ   
                            RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

DÜZENLEYEN 
Bayburt Baksı Müzesi, Erzurum A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Trabzon K.T.Ü. Güzel Sanat-
lar Fakültesi 
 
AMAÇ 
Altıncısını düzenlediğimiz Baksı Öğrenci Sanat Şenliği bulunduğumuz bölgede ilk ve ortao-
kul düzeyinde yetenekli öğrencileri keşfetmek, özendirmek, eğitim süreçleri içerisinde burs-
larla destekleyerek sanat ve tasarım dünyamıza katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak-
tır. 
 
KONU 
“Gökkuşağı’nın Ötesi”  
 
TEKNİK 
Kâğıt üzerine her türlü malzeme.(Sulu boya, pastel boya, guaj boya, kuru boya, yağlı boya 
vb.) 
Ölçü: 35 cm X 50 cm ( Kâğıtlar yatay kullanılacak) 
 
SÜRE 
12 Mart – 27 Nisan 2018 
 
KATILIM KOŞULLARI 
1. Bayburt, Erzurum ve Trabzon İllerinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri ya-

rışmaya katılabilirler. 
2. Resimler verilen teknik ve ölçülere uygun olmalıdır.  
3. Her öğrenci en fazla 3 (üç) resim ile yarışmaya katılabilir. 
4. Resimlerin arkasına öğrenci ile öğretmenlerinin isimleri, telefon numaraları, okul ismi ve 

sınıfları açık şekilde yazılmalıdır. 
5. Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlan-

mamış olması gerekmektedir. 



 
 
BAŞVURU 
Öğrenciler resimlerini doğrudan Okul Müdürlüklerine teslim ederler. Okul Müdürlükleri top-
ladıkları resimleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla organize eden kuruma teslim eder. 
 
DEĞERLENDİRME 
İllerde toplanan resimler, her ilde ilgili kurumlar tarafından kurulan 3 (üç) kişilik jüri aracılı-
ğıyla ön elemeden geçirilir, aralarından 100 (yüz) resim seçilir. Seçilen resimler kurum tem-
silcileri ile birlikte Baksı Müzesi’nde oluşturulan 3 (üç) kişilik jüri tarafından yeniden değer-
lendirilerek atölye çalışmalarına katılmak üzere her il için en çok 30 (otuz) öğrenci seçilir. 
Atölye çalışmaları sonunda her ilden burs için 10 (on) öğrenci, kurumlar tarafından oluşturu-
lan 3 (üç) kişilik jüri tarafından seçilir. Seçilen öğrencilerin çalışmaları Baksı Müzesi’nde 
sergilenir. 
 
ÖDÜLLENDİRME 
Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan her öğrenciye Katılım Belgesi verilir. Baksı Mü-
zesi’nde sergilenmeye değer bulunan öğrencilere Başarı Sertifikasıyla 1 (bir) Eğitim - Öğre-
tim yılı Baksı Kültür Sanat Vakfı Bursu verilir. Ayrıca öğretmenlere de Katılım Belgeleri 
verilir. 
Burs alan öğrenciler burslarının uzatılması için her yıl dosya sunma hakkına sahiptirler. Bur-
sun devam kararını kurulacak jüriler belirler. 
 
ÖDÜL TÖRENİ 
12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 11:00 – 14:00 saatleri arasında Baksı Müzesi’nde yapıla-
caktır. 
 
ÖZEL  
Bu etkinlik çerçevesinde yer alan çalışmalar organizasyon yapan kurumlar tarafından tanıtım 
ve eğitim amaçlı olarak çeşitli biçimlerde kullanılabilirler. Yarışmaya katılanlar bu konuda 
telif haklarını bu kurumlara devretmiş olurlar.  
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
Bayraktar Köyü Çayırlar Mevkii Baksı Müzesi / BAYBURT 

baksiksv@gmail.com  +90 458 247 3438 Bayburt 
gsfsanat@atauni.edu.tr +90 442 231 5001 Erzurum 
guzelsan@ktu.edu.tr  +90 462 228 1202 Trabzon 
 
 
 
Raportör:  
Zeynel Abidin Öztürk  +90 533 339 1615   zeynelabidinozturk@yandex.com 
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