KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ,
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
IV. POSTA SANATI SERGİSİ “FÜTÜRİZM”
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünce
IV.sü planlanan Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’nin teması “FÜTÜRİZM” olarak
belirlenmiştir. Geleneksel hale getirdiğimiz posta sanatı sergilerine 2018 yılında
“Memleketim” teması ile 21 ülkeden, 650 eser 305 sanatçı; 2020 yılında “Hiç” teması ile 19
ülkeden 450 eser, 313 sanatçı, 2021 yılında “Umut” teması ile 6 ülkeden 327 eser, 238 sanatçı
katılım sağlamıştır. Bu sergilerin ilimize, üniversitemize ve posta sanatı camiasına
katkılarının yanı sıra uluslararası düzeyde etkileşim sağladığı da görülmektedir.
Alan yazında ‘gelecek’ olarak tanımlanan fütürizm (gelecekçilik), teknolojik gelişmelerin
şekillendirdiği dünyanın dinamik, ritmik ve hareketli ifadesidir. Anı değil, algıyı görselleştirir
ve bu düşüncenin peşinden koşar.
Savaş, cinayet, yalnızlık, hastalık, virüs, mülteciler, bilgi çağı, metaverse, teknoloji çocukları,
gelenekler, modernleşme….. tüm bu kavramlar toplumsal hayatta dünü, bugünü ve geleceği
anlatmakta kullanılan fenomenlerdir aynı zamanda. Fütürizm Posta Sanatı Sergisi; umudu
kaybetmeden gelecek hakkındaki duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak, geleceği yenilikçi ve
sürdürülebilir bir yaklaşımla tasarlamak amacıyla gerçekleştirilecektir. Sizleri; yarınlarda bizi
neyin beklediği ya da bizim yarınlardan ne beklediğimizi, gelecekle ilgili öngörü ve
hislerimizle somutlaştırmaya davet ediyoruz.

KASTAMONU UNIVERSITY,
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN
DEPARTMENT OF GRAPHIC DESIGN
IVth MAIL ART EXHIBITION “FUTURISM”
The theme of the International Mail Art Exhibition, planned for the fourth time by the
Department of Graphic Design of the Faculty of Fine Arts and Design of Kastamonu
University, has been determined as "FUTURISM". In 2018, 305 artists from 21 countries with
650 works of art, with the theme "My Homeland", are presented to the traditional postal art
exhibitions; In 2020, 450 works and 313 artists from 19 countries participated with the
"None" theme and in 2021, 327 works and 238 artists from 6 countries participated in the
"Hope" theme. It is seen that these exhibitions have contributed to our city, university and the
postal art community as well as providing international interaction.
Futurism (futurism), defined as 'future' in the literature, is the dynamic, rhythmic and moving
expression of the world shaped by technological developments. It visualizes the perception,
not the moment, and runs after this thought.
War, murder, loneliness, disease, virus, refugees, information age, metaverse, technology
children, traditions, modernization….. all these concepts are also phenomena used to describe

the past, present and future in social life. Futurism Postal Art Exhibition; It will be held in
order to share our feelings and thoughts about the future without losing hope, and to design
the future with an innovative and sustainable approach.
We invite you to embody what awaits us in the future or what we expect from the future, with
our foresights and feelings about the future.
Başvuru Koşulları
Tema: “FÜTÜRİZM” olarak belirlenmiştir.
Her katılımcı en fazla iki eserle katılabilir.
Eserler A4 (21x29,7) cm boyutu geçmemelidir.
Teknik serbesttir. Resim, çizim, desen, özgün baskı, fotoğraf, dijital sanat, kolaj vb. her türlü
teknik uygulanabilir.
Gönderilen eserler orijinal olmalı, daha önce başka organizasyonlarda sergilenmiş
olmamalıdır.
Katılımcılar çalışmalarının arkasına katılımcının Adı ve Soyadı, Eserin Adı, Tekniği,
Boyutları ve Yılı, Ülke, Adres, E-posta varsa; facebook, instagram, web sitesi gibi iletişim
sağlanabilecek bilgileri eklemelidir.
Irkçı, fanatik, pornografik, cinsiyet ayrımcılığı içeren eserler sergiye dâhil edilmeyecektir.
Çalışmaların üzerinde damga ya da pul olmalıdır.
Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Sergiye gönderilen eserlerin tüm hakları
Kastamonu Üniversitesine aittir. Eserler sergilendikten sonra Kastamonu Üniversitesi
GST Fakültesi envanterine dâhil edilecektir. Gönderilen çalışmaların yayın, sergileme,
kullanım gibi tüm hakları Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi’ne ait olacaktır. Gönderilecek çalışmalar ticari bir meta olarak
kullanılmayacaktır.
Gönderilen eserlerin görselleri www.artanddesignplatform.com adresinde yayımlanacaktır.
Katılımcılar gönderilen eserlerin ticari değerinin olmadığını kabul etmiş sayılırlar ve bu
konuda hak iddia edemezler.
Eserleri sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi düzenlenecek ve e-katalog
yayımlanacaktır.
Sergi ulusal ve uluslararası tüm sanatseverlere açıktır. Katılım ücreti yoktur.
Gönderilmiş eserlerden konu ve temaya uygun olan tüm eserler sergilenecektir.
Posta ve kargo yoluyla oluşabilecek gecikme, hasar ve kayıplardan sorumluluk kabul
edilmez.
Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserler arasında eleme yapabilir.

Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, sergi takviminde değişiklik yapabilir.
Eser gönderen ve eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar, bu şartnamenin
hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.
Application Conditions
Theme: "FUTURISM" has been determined.
Each participant can participate with a maximum of two works.
Works should not exceed A4 (21x29.7) cm.
The technique is free. Painting, drawing, pattern, printmaking, photography, digital art,
collage, etc. Any technique can be applied.
The submitted works must be original and must not have been exhibited in other
organizations before.
Participants must add the participant's Name and Surname, Name of the Work, Technique,
Dimensions and Year, Country, Address, E-mail address on the back of their work. if there
is; It should be added contact information such as facebook, instagram, website.
Racist, fanatical, pornographic and gender discriminatory works will not be included in
the exhibition.
There should be a stamp or stamp on the works.
Works participating in the exhibition will not be returned. All rights of the works sent to
the exhibition belong to Kastamonu University. After the works are exhibited, they will
be included in the inventory of Kastamonu University Faculty of GST. All rights of the
submitted works such as publication, exhibition and use shall belong to Kastamonu
University Faculty of Fine Arts and Design. The submitted works will not be used as a
commercial commodity.
Images of submitted works will be published at www.artanddesignplatform.com
Participants are deemed to have accepted that the submitted works have no commercial
value and cannot claim any rights in this regard.
An electronic participation certificate will be issued to the participants whose works are
exhibited and an e-catalogue will be published.
The exhibition is open to all national and international art lovers. There is no
participation fee.
All works that are suitable for the subject and theme of the submitted works will be
exhibited.

No responsibility is accepted for delays, damages and losses that may occur through mail
and cargo.
If the Organizing Committee deems necessary, it can sift through the works.
If the Organizing Committee deems necessary, it can make changes in the exhibition
calendar.
All artists who send works and whose works are found worthy of exhibition are deemed to
have accepted the provisions of this specification in advance.

Katılım Formu
Sanatçının Adı Soyadı
e-mail
facebook, instagram
Websites (varsa)
Adres
Eser adı
Yapım Yılı
Boyut
Teknik
Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte yukarıdaki bilgileri hem posta yoluyla, hem de jpeg formatta
basvuru@artanddesignplatform.com e-posta adresine göndermelidir.

Participation Form
Artist’s Name and Surname
e-mail
facebook, instagram
Websites (if applicable)
Address
Title
Year of work
Size
Technique
Each participant should send the above information together with their work(s) both by mail and in jpeg
format to basvuru@artanddesignplatform.com e-mail address

BAŞVURU ADRESİ
Alıcı: Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN
Adres: Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kuzeykent Yerleşkesi
Kastamonu / Türkiye
Bilgi için: 0 (366) 280 2418 – 2431

APPLICATION ADDRESS
Receiver: Assoc. Prod. PhD. Elif TARLAKAZAN
Address: Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design Kuzeykent Campus
Kastamonu / Turkey
For information: +90 (366) 280 2418 - 2431

Sergi Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN (Küratör)
Arş. Gör. Dr. Sofya C. CANBOLAT (Küratör)
Arş. Gör. Elif Arzen DEMİREL İNAL
Esra ATACAN
Betül YENİKÖY
Ahmet Miraç GÜNDOĞDU
Alihan MEFA
Figen ARSLAN
Merve Eylül AYTEKİN
Organizing an Exhibition
Assoc. Prof. PhD. Burak Erhan TARLAKAZAN
Assoc. Prof. PhD. Elif TARLAKAZAN (Curator)
Res. Assist. PhD. Sofya C. CANBOLAT (Curator)
Res. Assist. Elif Arzen DEMİREL İNAL
Esra ATACAN
Betül YENİKÖY
Ahmet Miraç GÜNDOĞDU
Alihan MEFA
Figen ARSLAN
Merve Eylül AYTEKİN

Etkinlik Tarihi ve Yeri
Katılım Tarihleri: 09 Mayıs - 02 Eylül 2022 (Geleneksel Posta Yoluyla)
Sergi Yeri: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu
Not: Katılım Tarihleri, Sergi Tarihi, Sergi yeri vb. bilgiler pandemi koşullarına göre yeniden
düzenlenebilir.
Event Date and Place
Participation Dates: 09 May-02 September 2022 (Via Traditional Mail)
Exhibition Place: Kastamonu University Faculty of Fine Arts Exhibition Hall
Note: Participation Dates, Exhibition Date, Exhibition location etc. information can be
rearranged according to pandemic conditions.

TELİF HAKKI
Katılımcı, katılım formunu doldurarak ve etkinliğe eseri ile katılım sağlayarak: Göndermiş
olduğu eserin sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir
ve Sanat Eserleri Kanununun 21. ve 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma,
yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali
haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması
olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kastamonu Üniversitesine
verdiğini, üniversitenin söz konusu eser(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet
ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın
dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul
etmektedir.
Katılımcı, şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesini peşinen kabul
etmiş sayılır.
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Posta Sanatı Sergisi
düzenleyiciliği olarak kayıt ve katılım sırasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının
saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin ederiz.
COPYRIGHT
By filling out the participation form and participating in the event with his/her work, the
participant declares that he/she is the owner of the work(s) he/she has sent and he/she owns
this work(s) and is defined in the provisions of Article 21 and 25 of the Turkish Intellectual
and Artistic Works Law No. 5846 for the processing, reproduction, dissemination,
representation. and to Kastamonu University, that it has granted the financial rights of
transmission to the public by means of signs, sound and/or image transmission in the form of
a simple non-exclusive license, without any place, time and number restrictions, and including
the right to transfer to third parties, and that the university will exhibit the said work(s) ,
declares and accepts in advance that it consents to use it in any way it wishes, without being
limited to keeping it in its archive, duplicating and publishing it on the internet and in other
ways.

The participant is deemed to have accepted in advance his rights regarding his personal data
and the processing of this data.
As Kastamonu University Fine Arts and Design Faculty Mail Art Exhibition organizer we
assure that the personal information and personal rights obtained during registration and
participation will be reserved and will not be shared with third parties.

