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TÜRKiYE BÜYÜK MiLLETMEC LiSi ATATÜRK AN lTI 

YARIŞMA ŞARTNAMESi 

1. YARIŞN\ANIN KONUSU VE Alv\A.Cl 

Türkiye Büyük Mi ll et Meclisi önünde ve planda gösteri
le n alanda bir ATATÜRK ANITI yaptırılacaktır. 

Amaç, bağımsızlığın ve ulusal egemen liğin simgesi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne, Tur! : Ulusu'nun 
kurtarıcısı, Türkiye Cu mhuriyet i 'nin kurucusu AtatUrk'ü 
a nlatacak, bir anıt yaptırmak ve doğumunun yüzüncü 
yıldönümü olan 1981 yıl ında aç ılı~ını sağlamaktır . 

An ıl"ın günlük ya~amda ve özel kutlama törenlerinde 
sürekli olarak ha lk ve kurum lar tarafından rahatlıkla 
ziyare t edi le bi lecek, kültürel ve sosyal eylemlerin ya
pılabilmes i ne olanak veren bir çevre o l u ~tu rması dü~nülmek
tedir. 

Bu çevrenin sürek li canl ı kalabilrresi için, nitelik ve nice
liği sanatçılar tarafında n saptanmak üzere ; su, ses, ı~ık, 
sergi v~ benzeri öçıeler ku ll anı labil ir . 

2. Yf.RI Ş MAN IN ANA i LKELERi 

c•) Güzel Sanatları te~vik amacın ı da ta~ıyan yarı~ma 
il<i a~malı olup tüm Türk san:ıtçılarına açıktı r . 

b) Heykelci 1 mimar ve diğer sanatçıların olu~turacağı 
gruplaınıalar öneml e tavsiye edi lir. 

c) Sanatçılar, yarı~aya bir yapıtla katılabilirler. 
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d) Yarı~ma koşullarına uymayan öneriler, Jüri k ararı 
il e değerlendirmeye alınmaz. 

e) Verilecek yapıt ve belgelerin üzerine 1 x 4 cm 
boyutlarında 5 rakam lı bir rumuz yazılacaktır. 
Rumuz dı~ında kimliği belirt e bilecek hiç bir i~ret 
bu 1 unmuyacaktı r. 

A) YARIŞtv\ANIN BiRiNCi AŞAMASIYlA iLGiLi 
KO ŞJLlAR 

1 • Yarı ~macı lardan istenen ler: 

o ) Anıtın yakın çevresine ili~kin 1/ 200 ölçekli 
çevre düzenleme projesi (p lan, kes it, cephe). 

b) Yapıtın nitelik ve niceliğine göre gerekli 
görülen yerden yarışmacının saptayacağı ve 
bütünü anlatacak ölçekte bir maket. 

c) Sanatçılar konuyu nasıl e le aldıklarını bir 
raporla bel i rtecek 1 er, gereç ve tek ni k 1 e i lgi 1 i 
aç ıkiamalar vereceklerdir. 

d) Kimlik zarfı: 
Yarı~macılar yapıtları i le aynı rumuzu ta~ıyan 
kimlik zarfı içine; adı, soyadı, adresi ve ayrıca 
yarı~ma ko~ullarını kabul ettiklerini belirten 
imzalı bir belge koyacaklar ve zarfı kapatarak 
teslim edeceklerdir. Grup olarak işti rak edilmesi 
halinde, yarı~moyı kazandıklarında "Ekip ba~ı" 
olacak kimse isminin hizasında belirtilecekt ir. 

2. Yarı ~maya kat ıl ocaklara veri lecek belgeler: 

o) Anıtın konulacağı yerin, yakın çevresini de 
içine alan 1/1000, 1/500 ve 1/200 ölçekli plan, 
kesit ve cephe. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtlar Dizisi Ön
Fikir Araştırması Bildirileri ve Tutanakları kitabı. 

3. Yapıtların gönderilmesi: 

o) Birinci o~amada yarı~maya verilecek yapıtlar, 
en geç 12 Şubat 1979 Pazortesi günü saat 
17 .OO'ye kadar istanbul Resim ve Heykel Müzesi 
Müdürlüğüne (Be~ikta~-Akaretler) belge kar~ılığında, 
sanatçı veya vekili tarafından ambalaj açılarak 
teslim edi lecektir. 
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b) Değerlendirmeye girmeyen yapıtlar, sahipleri 
tarafından aynı adresten geri alınacaktır. Bir ay 
zarfında alınmayan yapıtlardan sorumluluk kabul 
edilmeyecektir. ikinci aıama yarı~ması için 
seçilen yapıtlar da, sahipleri tarafından aynı süre 
içinde çalı~maları sürdürmek amacıyla geri alına
caktır. 

4. Yapıtların değerlendirilmesi 

a) Birinci a~amada değerlendirme, uzman jüri tara
fından yapılacaktır. Değerlendirme sonunda, 
ikinc i o ıcımaya katılmak üzere 10 yapıt seçilecek
tir bu yapıtlar sergilenmeyecektir. 

b) Seçilecek bu 10 yapıtın her birine net 30 000.- TL. 

özendirme ödülü verilecektir. Sonucun belli olma
sından sonraki 15 gün içerisinde ödüller, sahiple
rine Millet Meclisi Vakfı tarafından adreslerine 
gönderi 1 ecektir. 

5. Uzman Jüri Üyeleri ve Raportörler: 

o) Danı~man Jüri Üyeleri : 

KARAKAŞ Cahit 

ÇiNiCi Behruz 

b) Asıl Jüri Üyeleri : 

\~Ö LÜKeAŞ 1 Zerri n 
OALOKAY Vedat 
EROL Turan 
ERSiN Sadun 
'AÜRiTO(; LU Zuhtü 
jzGÜNER Orhan 
l1J NA Ll is mo i 1 

c) Yedek Jüri Üyeleri: 

ÖZKAN Süha 
ERTORAN Muzaffer 

d) Raportörler : 

SÖNMEZ Cansen 
AKÇAR Ergun 

Mi ll et Meclisi Ba~anı 
Millet Meclisi Vakfı Ba~anı 
Mimar (iTÜ) 
Mi ll et Meclisi Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Heykelci 
Mimar 
Ressam 
iç Mimar 
Heyket ci 
Mimar 
Sanat eleitir
menı 

Mimar 
Heykelci 

Mimar 
Mimar· 

(DG SA.) 
(i TÜ) 
(OG SA.) 
(DG SA.) 
(DG SA.). 
(DG SA.) 
(iü) 

(ODTÜ) 
(DG SA.) 

(ODTÜ) 
(ADWıA) 

3 

TBMM KUTUPHANESI



6. ~irinci a~ama değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 

a) Yarı~ma süresinin bitiminden sonra, en çok 15 
gün içinde jüri toplanarak değerlendirmesini yapar, 
tutanak düzenlendikten sonra kimlik zarfları açılır 
ve adres bırakmı~ bütün yarı~macılara sonuçlar 
taahhü tlü olarak bildirilir. Sonuçlar kamuya açık
lanmaz . 

b) J üri, birinci a~mada seçilen 10 yapıtın sanatçıları 
ile ortak olarak toplanır. Yarı~manın ikinci a~ma
sına ı~ık tutmak amacıyla ele~tiri, tartı~ma ve de
ğerlendirmelerde bu lu nur. Gerekli görüldüğünde, 
bu ça lı~ma yapıtlar üzerinde de sürdürülebilir . 

7 . Soru ve ceva plar: 

a) Yarı~mac ılarl 8Aralık 1978 Pazartesi günü saat 
17 .OO'ye kadar ele geçecek ~ekilde yarı~maya ait 
sorular ı raportörlük kanalı ile jüriden sorabilirler. 
Bu gönderilecek zaıfların üzerine "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi AtatürkAnıtı Yarı~ması Ra portör
lüğü" ibaresi ve (Mi ll et Meclisi Vakfı, Ankara) 
adresi yazılacaktır. 

b) Cevaplar, son soru sorma tari hi nden itibaren 15 
gün içerisinde adres bırakıp ~artname almı~ bütün 
yarı~macılara taahhütlü olarak postalanacaktır. 
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B) YARIŞtv\A.NIN iKiNCi AŞAtv\A.SIYLA iLGiLi KOŞULLAR 

1. Birinci a~amada ba~rı gösteren 10 yapıtın sanatçıları, 
yarı~manın ikinci a~amasına katılma hakkını kazanır
lar. 

2. Yarı~manın ikinci a~ması, yapıtın gerçekle~tiri lmesi 
halinde ula~cağı plastik niteliklerin belirlenmesini 
ve sanatçının uygulama yeteneğinin değerlend i ri !me
sine olanak verecek bir çalı~manın ortaya çıkmasını 
amaçlamaktadır. 

3. Yarı~macılardan istenenler: 

a) ikinci a~amaya yarı~macı , birinci a~ma için 
yapmı~ olduğu maketleri , anıtın özünü olu~ uran 
en önemli bölümü, ya da figürü, Jüri 'nin öngöreceği 
ölçekte büyüterek verecektir. 

b) Yarı~manın birinci a~masında A 1. a, b , c madde 
lerinde istenenler, Jüri öneri ve eleştirileri gözö
nünde tutularak ve anafikre bağlı kalınarak, geli~
tirilecek ve yeniden yapılıp verilecektir. 

c) Kimlik zarfı: 
Yarı~macılar yapıtları i le ayn ı ru muzu ta~ıyan 
kimlik zarf ı içine; adı, soyadı , adresi ve ayrıca 
yarı~ma ko~ullarını kabul ettiklerini belirten im
zalı bir belge koyacaklar ve zaıfı kapatarak tes
lim edeceklerdir. Grup olarak i~tirak edilmesi 
halinde, yarı~mayı kazandıklar ında "Ekip ba~ı" 
olacak kimse isminin hizasında belirti lecekt ir. 

d) Yer görme belgesi: 
Yarı~macılar yapıtları i le ay nı rumuzu taiıyan ve 
üzerinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk 
Anıtı yarı~ması yer görme belgesi zarfı" ibaresi 
yazılı bir zarfın içine yarı~ma raportürlüğünden 
(Telefon: 17 51 00/494) alacakları yer görme 
belgesini koyacaklardır. 

4. Yapıt ların gönderilmesi: 

ikinci a~mada veri lecek yapıtlar en geç 
ll Haziran 1979 Pazartesi günü saat 17 .OO'ye 
kadar Ankara'da Millet Meclisi Vakfı adına 
yarı~ma raportürlüğü ne belge mukabi li teslim 
edi leeekti r. 5 
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5. Yapıtl~~değerlendiri lmesi: 

Büyük Jüri, uzman Jüri 'ye a~ağıda belirtilen 
dan ı ~man üye leri n katılmasıyla alu~acaktır. 

Cumhuriyet Senotosu Ba~kanı 
Genelkurmay Ba~kanlığını temsilen bir ki~i 
Üniversitelerarası Kurul Ba~kanlığının seçeceği 
bir temsilci 
Kültür Bakanlığını temsilen bir ki~i 
Prof. Holzmeister 
Ankara Dil-Tarih Coğrafya Fakültesini temsilen 
bir ki~i 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisini temsilen 
bir ki~i 
Basını temsilen bir kiti (Türkiye Gazeteciler 
Derneği) 

6. Ödüller: 

ikinci a~mada yarı~maya katılan 10 yapıt değer
lendirildikten sonra, içlerinden üç tanesine a~
ğıdaki ödüller net olarak verilecektir. Ödüller, 
sonucun belli olmasından sonraki 15 gün içerisinde 
sahiplerine Millet Meclisi Vakfı tarafından adres
lerine gönderilecektir . 

1 nci Ödül 
2 nci Ödül 
3 ncü Ödül 

150 000.- TL 
125 000.- TL 
100 000.- TL 

7. iki nci a~ama değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 

o) Yarı~manın ikinci a~amasında, Büyük Jüri çalı~
malarını bitirdikten ve kazanan ydpıtlar belli ol
duktan sonra, kimlik zarfları açılarak sonuç ilôn 
edilecek ve birer yazı ile sanatçılara ve kamuya 
duyurulacaktır. 

b) Yarı~manın kesin sonuçları açıklandıktan sonra, 
yapıtlar Ankara ve istanbul'da en az 15 gün süre 
ile sergilenecektir . 

c) Yarı~mada birinci ödülü alan yapıtın uygulan
masına Büyük Jüri karar verir. 

d) ikinci a~maya verilen tüm yapıtlar Millet 
Meclisi Vakfının malı olacaktır. 
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