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TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

11. RESİM YARIŞMASI 
2022, İSTANBUL 

 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 
 

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı 
 
Türkiye Jokey Kulübü tarafından; resim sanatçılarımızı At temalı eserler yaratmaya teşvik etmek yoluyla 
Türk görsel sanatlarına özgün eserler kazandırmak ve ülkemiz kültür & sanat birikimine katkıda bulunmak 
amacıyla, “At, At Sevgisi ve At Yarışı” konulu geleneksel resim yarışmasının 11.’si, 2022 yılında 
gerçekleştirilecektir. 
 

Yarışma vesilesiyle; ihtişamı, gücü ve süratiyle, sosyal hayatımızda ve kültürel geleneğimizde çok önemli 
bir yere sahip olan At’a tarih boyunca verilen önemi ve değeri konu alarak bu temayı en etkili şekilde 
yansıtan ve at yarışlarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “modern toplumlar için sosyal bir 
ihtiyaç” olduğunu vurgulayan eserleri ve bu eserleri yaratan sanatçıları ödüllendirmek ve desteklemek 
hedeflenmektedir.  

 
2. Ödüller  
 
Birincilik ödülü : 80.000 TL. 
İkincilik ödülü : 50.000 TL. 
Üçüncülük ödülü : 25.000 TL. 
Mansiyon (3 adet) : 20.000 TL. (her biri için) 
 
 
3. Yarışmanın Koşulları 
 

1. Yarışma, Türkiye Jokey Kulübü mensupları, seçici kurul üyeleri ile bunların 1. , 2. dereceden 
yakınları dışında 16 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel sanatçılara açıktır. 

 
2. Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş veya 

herhangi bir yerde yayınlanmamış “At, At Sevgisi ve At Yarışı” temalı bir (1 adet)  eseriyle 
katılabilir. 

 
3. Yarışmaya verilecek olan eserler, tuval üzerine yağlıboya, akrilik, kolaj ve karışık tekniklerde olup, 

ölçüleri; kısa kenar 50 cm’den küçük, uzun kenar 150 cm’den büyük olmayacaktır.  
 

4. Eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilecektir. 
Kargo ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, eserlerin iadeleri kargo ya da posta 
yoluyla yapılmayacaktır.  
 

5. Kapalı kimlik zarfı: (Form -1)  Sanatçının adı ve soyadı, kısa biyografisi, ev ve iş adresi,           e-
posta adresi, telefon numaraları, sanatçının yarışma koşulları kabul ettiğine dair imzalı belge ve 
eserin 1 adet fotoğrafının bulunduğu kapalı zarf, eserle birlikte makbuz kaşlığında teslim 
edilecektir. (Form - 2) Ayrıca her eserin, arkasına sanatçının adı ve soyadı, eserin adı ve yapılış 
yılı, tekniği, boyutları ve fiyatını belirten bir etiket yapıştırılacaktır. 

 
6. Yarışma sonucunda ödül alan eserler; Türkiye Jokey Kulübü Resim Koleksiyonu’na ait olacak ve 

sanatçı ödül kazanan eserinin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın ilgili maddeleri 
gereğince basma, yayma, çoğaltma ve sergileme haklarını da Türkiye Jokey Kulübü’ne devretmiş 
olacaktır. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü; sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, 
eğitim faaliyetlerinde, takvim, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma 
ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir 
bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu yarışmaya katılmakla iş 
bu şerhi peşinen kabullenmiş sayılacaklardır. 
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4. Seçici Kurul  
 

Cengizhan Gödek  TJK Asli Üyesi 

Prof. Dr. Fevzi Karakoç  Ressam, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi Grafik 

Bölümü Öğretim Üyesi 

Dr. Mehmet Göktepe Ressam, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi  

Prof. Mustafa Orkun Müftüoğlu Ressam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim 

 Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sevil Saygı Ressam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü Öğretim Üyesi  

Tuğban İzzet Aksoy TJK Yönetim Kurulu Üyesi  

 
* Seçici Kurul üyeleri alfabetik olarak sıralanmıştır. 
 

Türkiye Jokey Kulübü’nü temsilen 2 Seçici Kurul Üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. 
Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde, TJK yedek üye 
çağırma yetkisine sahiptir. 

 
5. Eserlerin Teslim Tarihi ve Yerleri  
 
Eserler, 1 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Veliefendi Hipodromu TJK Müzesi ile Ankara 
75’nci Yıl, İzmir Şirinyer, Adana Yeşiloba, Bursa Osmangazi, Kocaeli Kartepe, Şanlıurfa, Elazığ 
Diyarbakır ve Antalya Hipodrom Müdürlüklerine elden makbuz karşılığında teslim edilecektir. 
 

6. Eserlerin Sergilenmesi ve İadesi 
 
Ödül alan ve sergilenmesine karar verilen eserler dışında kalan eserler 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 
15 gün süre ile teslim edilen merkezlerden makbuz karşılığında iade edilecektir. 
 

Ödül almadığı halde sergilenmeye değer görülen eserler ise sergi programı (tarihleri ve yeri daha sonra 
belirlenecek) bitiminden itibaren bir ay içinde eser sahiplerine makbuz karşılığı teslim edilecektir. Belirtilen 
tarihler arasında teslim alınmayan eserlerin kaybından ve uğrayabileceği her türlü hasar ve zarardan 
Türkiye Jokey Kulübü hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu hususta tüm katılımcılar şartnamede sunulan 
Form 1’e imza attıkları andan itibaren şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaklardır.  
Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenecek sergilerde ödül almayanlar dışındaki eserler sanatçının 
belirleyeceği bedel ile satışa açık tutulacak, eserlerden hiçbir şekilde komisyon alınmayacak ve satış 
bedelinin tamamı sanatçıya ait olacaktır. 
 

Yarışmaya katılan sanatçılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş 
sayılacaklardır.  

 
7. Sonuçların İlanı 
 
Sonuçlar basın yoluyla 11 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek olup, kulübümüzün www.tjk.org adresli web 
sitesinde yayınlanacaktır.  
 
8.KVKK Hükümleri– Aydınlatma Metni 
 
8.1 Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi olarak kişisel verilerinizin 
işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) 
uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermektedir. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği 
olmak üzere kişisel verilerinizi (isim –soy isim, biyografinizde yer alabilecek olan kişisel verileriniz, ev ve iş 
adresiniz, e-mail adresiniz, telefon numaralarınızı) aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği 
sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 
 
 
 

http://www.tjk.org/
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8.2 Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK md.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin 
açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 
8.2.1  Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
8.2.2 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması 
için zorunlu olması. 
8.2.3 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin  
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
8.2.4 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
8.2.5 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
8.2.6 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
8.2.7 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
8.3 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.6’ya göre, (TJK tarafından 
yarışma kapsamında çekilmesi muhtemelen olan video ve fotoğraflarınız) biyometrik verileri özel nitelikli 
kişisel veridir. 
8.4 Kişisel verileriniz Kulübümüz tarafından yukarıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir.  
8.4.1 Yapılan sözleşmelerin Kulübümüzce ifa edilmesi gerekliliğine ilişkin faaliyet süreçlerinin belirlenmesi 
ve uygulanması. 
8.4.2 Kulübümüzün sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu 
kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması. 
 
9. Kişisel Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
9.1 Kişisel verileriniz sözleşmeye konu edimlerin karşılıklı olarak gerekli olduğu şekilde ifasını takip ve 
ayıplı ifa halinde gerekli girişimlerde bulunulması temin amaçlarına hizmet ettiğinden KVKK md.5/2-c’de 
“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-ç’de “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şeklinde ifade edilen hukuksal nedenlere dayanmaktadır. 
 
10. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
 
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize 
iletmeniz durumunda Sitemiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en 
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi halinde, Sitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki 
ücret alınabilecektir. 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
 
Yarışmaya katılacak tüm sanatçılarımıza başarılar dileriz. 
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Form - 1 
 
 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

11. RESİM YARIŞMASI 
2022, İSTANBUL 

 
 
 

Adı, Soyadı : 
 
Doğum yeri ve yılı : 
 
En son bitirdiği okul :  
 
Halen yapmakta olduğu iş : 
 
 
Yurtiçi kişisel sergiler : 
 
 
Yurtdışı kişisel sergiler : 
 
  
Kazandığı ödüller : 
 
 
Ev adresi : 
 
 
Ev telefonu : 
 
İş adresi :  
 
 
İş telefonu : 
 
Cep telefonu : 
 
E-posta adresi : 
 
 
 
TJK tarafından düzenlenen 11. Resim Yarışması Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ediyorum. 
 
 
İmza 
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Form - 2 

 
 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

11. RESİM YARIŞMASI 
2022, İSTANBUL 

 
 
 
 
 

Sanatçının Adı, Soyadı :  
 
 
E S E R İ N  
 
Adı : 
 
Tekniği : 
 
Ölçüleri : 
 
Yapıldığı yıl : 
 
Fiyatı : 
 
Teslim edildiği merkez : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


