
ASFED (ANKARA SAMSUN FEDERASYONU)

RESİM, FOTOĞRAF VE ŞİİR YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ 2022

AMAÇ

● ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) tarafından Kültür, Sanat ve Eğitim etkinlikleri

kapsamında;

“Resim Yarışması”

“Fotoğraf Yarışması”

“Şiir Yarışması” düzenlenecektir.

Yarışmanın amacı; Samsunlu genç yetenekleri keşfetmek, destek olmak ve gençleri “Kültür-Sanat-

Eğitim” alanlarında teşvik etmektir.

ETKİNLİK ŞARTNAMESİ

KATILIM

a) Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül

almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış bir (1 adet) eseriyle katılabilir. Ödül

almış eser tespit edildiği zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır. Bu

durum diğer sıralamaları değiştirmez.

b) Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu

tüm 15-35 yaş aralığındaki gençlere açıktır.

c) Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik

malzeme ve uygulamayı kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin (şiir dışında) dayanıklı

malzemeden üretilmesi önerilir.

d) Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi

aşamasında, başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük

çerçevesinde ele alacaktır.

e) Katılımcılar, eserlerinin özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel ve içerik olarak başka bir

kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt eder. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık

ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

f)Eserler 5 Aralık 2022 tarihine kadar sergilenmeye hazır bir şekilde sanatçısı tarafından imzalı

olarak elden veya eserin teknik niteliğine uygun olarak kargo ile Saray Fatih Mahallesi

Ertuğrul. Gazi Cad. No:3/A Hasanolan A.Ş. Pursaklar/Ankara adresine gönderilecektir.Kargo

ile eserleri göndermenin tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.



g)Fotoğraf kategorinde yarışacak eserler şartnamenin sonunda yer alan katılım formu (EK 1)

doldurularak katılımcı tarafından info@asfed.org.tr adresine çekilen fotoğrafla birlikte mail

gönderilmelidir. Eserlerin e-posta ile son teslim tarihi 5 Aralık 2022 tarihine kadardır.

h) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve

taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği

anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

ı)Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

j)Yarışmaya katılım ücretsizdir

TOPLAMA MERKEZLERİ

a)Ankara’da, Saray Fatih Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:3/A Hasanolan A.Ş. Pursaklar/Ankara

SEÇİCİ KURUL

● ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) tarafından Kültür, Sanat ve Eğitim etkinlikleri

kapsamında düzenlenen;

a)“Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Şiir Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri alt kısımda

konu başlıkları altında her bir kategori için ayrı olacak şekilde belirtilmiştir.

c)Seçici kurul üyeleri, 12 Aralık 2022 tarihi içerisinde eserleri (resim, fotoğraf, şiir)

değerlendirecektir. Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda belirlenen sergileme sayısı

doğrultusunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, sırasıyla birincilik başarı ödülüne,

mansiyona, jüri özel ödülüne ve sergilenmeye değer görülecektir.

d)Seçici kurul Üyeleri, değerlendirme sırasında eserlere verilen “Rumuz” dışında kullanıcıya

ait hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul;

● 12 Aralık 2022 günü Ankara’da toplanıp eserleri değerlendirirler.

● Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.



ÖDÜLLER

● ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) tarafından Kültür, Sanat ve Eğitim etkinlikleri

kapsamında düzenlenen; “Resim Yarışması”, “Fotoğraf Yarışması” ve “Şiir Yarışması”nda

dağıtılacak ödüller;

Her yarışma kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere;

Başarı ödülü;

a. Birincilere (Birer adet) tam altın+Başarı Belgesi,

b. İkincilere (Birer adet) yarım altın + Başarı Belgesi,

c. Üçüncülere (Birer adet) çeyrek altın + Başarı Belgesi

● Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

● Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

SERGİLEME

● ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) “Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması ve Şiir Yarışması

sonuçları 18 Aralık 2022 tarihinde saat 14.00’da Ankara ATO Congresium’da uygun formatta

sergilenecek ve 18 Aralık 2022 tarihinde saat 19.00’da başlayacak olan “Samsun Gençlik

Buluşması” programında dereceye giren eserler açıklanacaktır.

a)Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) arşivinde

kalacaktır.

b) ASFED’in (Ankara Samsun Federasyonu) kendi bünyesinde hazırlayacağı her türlü basılı

yayın ve internet ortamında, fotoğraf sahibinin adını açık olarak belirterek yayınlayacaktır.

c)Katılımcılar yarışma formunu imzalayarak bütün şartları kabul etmiş sayılırlar.

d)Dereceye giren yarışmacılara ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) tarafından düzenlenecek

programda ödülleri verilecektir.

e)Yarışma sonuçları internet ve dijital medya kanallarımız üzerinden duyurulacaktır.

f) Ödül kazanan ve sergilenen fotoğrafların tümü, bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem

görür ve ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri

ve sınai haklar ASFED’e (Ankara Samsun Federasyonu) aittir.

g)Ödül kazanan ve bağışlanan eserlerin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücret

tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23,

24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü

nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve

uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan

yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde

sanatçıdan devralınır. İş bu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali

hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.



h)Bu eserler, ASFED (Ankara Samsun Federasyonu) tarafından, diledikleri zaman, sergileme

amaçlı ya da sanatsal bir amaç doğrultusunda kullanılabilecektir.

I)Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri fotoğrafların özgün nitelikte ve

hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri

mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük

veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce

benzer yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul

eder. Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma

gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen

kabul ve taahhüt eder.

DİĞER

● Katılım Formları ve Şartnameler www.asfed.com.tr adreslerinden temin edilebilir.

●Yarışmaya katılan adaylar; yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu

şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname

hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

● Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

● Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde ASFED’in (Ankara Samsun

Federasyonu) kararları geçerlidir.

RESİM

Konu; Samsun temalı

Teknik Şart;

a)Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 150 cm’den fazla olamaz.

b)Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve

malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.

SEÇİCİ KURUL

Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL KÜPELİ

Doç. Dr. Kerim LAÇİNBAY

Dr. Öğr. Üy. Hande BOLU SERT

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Konu; Samsun temalı.

Teknik Detay;

a) Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda dijital tasarım tekniği serbesttir. Fotoğrafın herhangi

bir yerine, bir yerden alınmış ya da farklı birine ait kare yapıştırılamaz. Fotoğraflar renkli ya da

siyah-beyaz olabilir.



b) Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar profesyonel fotoğraf makinesi veya telefonla çekilebilir.

c)Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların kalitesi bozulmayacak şekilde 300 dpi-JPEG

formatında kaydedilip yollanmalıdır.

SEÇİCİ KURUL

Doç. Dr. Osman ÇAYDERE

Dr. Öğr. Üy. Murat ASLAN

Öğr. Gör. Veysel ŞAYLI

ŞİİR YARIŞMASI

Konu; Samsun Temalı

Teknik Detay; Serbest

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Prof. Dr. Sefa YÜCE

Prof. Dr. Aliye USLU ÜSTTEN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ASFED;

TELEFON:0530 747 0255

WEB SİTESİ:www.asfed.org.tr

ADRES:Kızılırmak Mahallesi 1441. Cadde No:8/G Çankaya, 06510 Çankara/Ankara

E-MAİL:info@asfed.org.tr


