AD
N

IIIIIIIIII

Ü

KS

E

Ü LT Ü R S A
IK

LL

II

I I I I UI I I I I I
I
I OL ÖD

I I I I•I I I I I
I
I Rİ BA I

N

IIIIIIII
I I AT V A K F I A I I

BA KS I KÜ LT Ü R SANAT VAKFI

“A NA D OLU Ö DÜ L L E R İ ”
— Ö D Ü L YÖNETMELİ Ğİ —
Madde I: Amaç
Anadolu doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yönlerin ortasında yer alması nedeniyle hem bir
köprü, hem bir geçiş, hem de bir kavşak noktasıdır. Kadim bir rota olan Anadolu, bu özelliğiyle
her kültüre açıktır. Bu coğrafyada yaşayan herkes başka dünyalardan bir parça barındırır. Bugün
Türkiye’deki kültürel çeşitlilik de bunun en önemli göstergesidir.
Çağın dinamikleriyle, buradaki birikimleri yoğurma sorumluluğu öncelikle bu coğrafyada yaşayan
insanlara ait olmalıdır. Çünkü Anadolu, bugünün ortak kimliğini oluşturan çeşitliliği ve zenginliği
yaratır. Bu kimliği vurgulayan, yenileyen, zenginleştiren ve koruyan kültürel üretim, kurum ve
kişiler desteklenmelidir.
Madde II: Kapsam
Baksı Kültür Sanat Vakfı, kuruluş ve varoluş amacı doğrultusunda kendine ilke edindiği değerleri
yaşatmak, ülkemizin yetiştirdiği ya da ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü kişi ve
kurumları teşvik etmek amacıyla Anadolu Ödülleri’ni verme kararı almıştır.
Anadolu Ödülleri, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan proje ve üretimlere dikkat
çekmek ve bunları desteklemek amacıyla verilmektedir. Bu çerçevede Ödüller, son 5 yılda
gerçekleştirilmiş, aşağıda belirtilen dallarda üretim yapan kişi ve kurumları kapsar. Her yıl, beş
ana dalda ödül verilir ve ödül kategorileri, yarışma biçimleri yönetim kurulu tarafından gerek
görüldüğünde yeniden düzenlenebilir.
Madde III: Ödül Dalları
a: Müzecilik
b: Süreli Etkinlikler (Sergi, bienal vb. )
c: Gösteri Sanatları (Tiyatro, konser, festival, vb.)
d: Arkeoloji
e: Restorasyon
Madde IV: Değerlendirme Kriterleri
• Önerildiği dalda özgün olmak ve alanına uluslararası nitelikte katkıda bulunmak;
• Toplumsal fayda sağlamak;
• Sürdürülebilirlik ve süreklilik;
• Seçici Kurul, uygun bulmadığı dallarda ödül vermeme hakkını saklı tutar.
Madde V: Organlar
“Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu’nun onayladığı programlar doğrultusunda uygulama
yaparlar.”
Yönetim Kurulu:
• Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu’dur.
• Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, uygun gördüğünde üye yapısını değiştirebilir.
• Yürütme kurulu ve konsept kurul doğrudan yönetim kuruluna bağlı çalışır.
Yürütme Kurulu:
• Üye sayısı en az 7 kişi olmak üzere tek sayılı rakamlardan oluşur.
• Ödül sürecinin koordinasyonunu sağlar.
• Çalışma takvimini ve stratejisini yönetim kuruluna sunar. Onay doğrultusunda yürütmeyi
sağlar.
Konsept Kurul:
• Üye sayısı en az 7 kişi olmak üzere tek sayılı rakamlardan oluşur.
• Konsept kurul, bir başkan ve bir raportör seçer.
• Yarışmayla ilgili konsept bütünlüğünü sağlar, çalışma yöntemlerini belirler, başvuruları
değerlendirerek her dalda en fazla 5 adet projeyi seçici kurula sunar.
• Konsept Kurul, Seçici Kurul’un çalışma takvim ve yöntemlerini düzenler.
Seçici Kurul:
• Seçici Kurul üye sayısı en az 15 kişi olmak üzere tek sayılı rakamlardan oluşur.
• Seçici Kurul üyeleri, kendi içlerinden seçilecek bir başkan koordinasyonunda kişisel
değerlendirmelerini yapar ve kurul başkanına sunar.
• Seçici kurul, konsept kurul tarafından sunulan projeleri değerlendirir ve ödül, kriterler
doğrultusunda, oy çokluğu ile verilir.
• Seçici kurul, uygun bulduğu alanlarda ödülü paylaştırabilir.
• Seçici kurul, uygun bulmadığı alanlarda ödül vermeme hakkını saklı tutar.
• Seçici kurulun kararları kesindir.
Madde VI: Ödül Biçimi
Ödüller sanatçı Osman Dinç tarafından “Anadolu Ödülleri” için tasarlanmış “Ödül Heykeli” ve
“Berat Belgesi” olmak üzere iki şekilde hazırlanır.
Madde VII: Ödül Töreni
Ödüller, Kasım ayında gerçekleştirilecek ödül töreniyle verilir ve kamuoyuna ilan edilir.
Madde VIII: Yürürlülük
Bu Yönetmelik, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandığı gün
yürürlüğe girer.
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Madde X: Yürütme
Bu Yönetmeliğe ilişkin hususları, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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