
YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

  

1. Yarışmanın adı “9 Eylül Büyük Savaşın Sonu”'dır. 

2. Yarışmanın Organizasyonu Mavişehir, Bostanlı, Çakabey, Çiğli, Karşıyaka , Phokai Rotary 
Dernekleri  ve yönetim kurullarının belirleyeceği üyeler  tarafından yapılacaktır. 

  

3. Yarışmanın amacı : Yarışmanın amaçı 100. Yılını kutladığımız İzmir’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun, kurtuluş savaşının simgesel olarak başladığı Şehrin işgalcilerden temizlenmesi ile fiili 
savaşın son bulmasının; bağımsızlığın, özgürlüğün, milletin irade sahibi olarak ülkesini yönetmesinin 
GRAFİK olarak anlatılmasıdır. 

  

4. Yarışma Sekretaryası: 

Ad – Soyad : Safiye Taş 

Telefon No : +90 532 100 13 56 

E-Posta Adresi : dytsafiyetas@gmail. 

Adres: Yenimahalle mahallesi 

8204/1 Sokak 

İnvictus Binası 

No:4D:4 

Çiğli/İzmir 

 

Çalışmalar elden basılı olarak ya da dijital ortamda teslim edilebileceği gibi e-posta ile yukarıda 
belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ortamdan oluşacak gecikmeler yollayanın 
sorumluluğunda olacaktır. 

Elden teslimler belge ile, online teslimler dijital belge ile sekretarya tarafından kayıt altına alınacak, 
yarışmacıya bildirilecektir. 

  

  

  

5. Yarışma aşağıda belirtilen bölümlerde düzenlenmiştir: 

Yarışma tek bölümden oluşmaktadır. Grafik Afiş/poster/sosyal medya görseli olarak 50x70 cm 

ebatlarında hazırlanacaktır. 

6. Genel Katılım Koşulları: 

Yarışmaya katılım ücretsizdir. 



Yarışma sadece Rotary Klupleri bursiyerleri18 yaş üstü herkese açıktır.  Jüri  ve  Düzenleme 
Kurulu  üyeleri Tüm Rotary Derneği üyeleri ve bu tanımlananları birinci derece   yakınları  (akrabaları) 
yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı  ve 1.7.2004 daha sonra Doğumlu 
katılımcıların  ekteki  Veli/Vasi  muvafakatname/izin  belgesini  Yarışma  Sekreteryası /İletişim e-posta 

adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş 
altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır. 

•Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet Baskılı veya dijital eserle katılabilir. Baskı ebadı 50x70 
cm olmalıdır. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye 
değer eserler arasına da seçilebilir. 

•Daha önce Yarışmalarında ödül almış çalışmalar ile bu çalışmaların kadraj farklılığı ve/veya bir 
kısmının kroplanmasıyla oluşturulan grafikler ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş grafikler 
yarışmaya katılamaz. Kazanan eserlerin, yarışmalarda ödül almış olduğunun ortaya çıkması 
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

•Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; 
HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar 
grafiklerde kullanılabirlir. 

• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik çalışmalar yarışmaya 
kabul edilir. 

•Katılımcı, yolladığı Afişlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan 
ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Sorumluluk katılımcıya aittir. 

•Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya 
kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. 

•Yarışmaya  Afişlerdeki fotoğraflarda  görülebilecek  insanların  fotoğrafının  çekilmesine  ve  bir 

yarışmaya  gönderilmesine,  fotoğrafın  görsel,  internet  ve  basılı  yayın  organlarında yayınlanmasına 
izin verdikleri kabul edilir. Aksi durumda katılımcı sorumludur. 

•Yarışmaya gönderdiği Afişlerde üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan 
kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan Afişlerden dilediği kadarını elinde tutabilir. 

• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan Afişlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham 
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

•Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline 
ya  da  ertelenmesine  karar verebilir.  Düzenleme  Kurulu,  iptal  ya  da  erteleme  durumlarında 
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve 
belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, 
yetkilidir. 

•Yarışma sonuçları katılımcı Rotary kulüpleri sosyal medya sayfalarından( İnstagram, Facebook vb) 
duyurulacaktır. ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla 

bildirilecektir. 

Telif (Kullanım) Hakları: Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen Afişler Rotary 
Dernekleri arşivlerinde kalacaktır. Anılan Afişler yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve 



muhteva sınırı olmadan Düzenleyici Rotary Dernekleri veya uygun gördüğü kurumların tanıtımlarında 
ve  yayınlarında  münhasıran  ve  bedelsiz  olarak  kullanılabileceği  gibi  yarışma  sonuçlarının 
duyurusu  için  internet,  görsel  ve  yazılı  basın  organlarında  eser  sahibinin  ismiyle  birlikte 

kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); derneğimiz 
tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait 
olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve 
alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. 

Gönderilen Afişlerdeki fotoğrafların  tamamı  yarışmacı  tarafından  çekilmiş  olmalıdır.  Başkasına  ait 

görüntülerin  olduğu  gibi  veya  kısmen  kullanılması  durumunda  ortaya  çıkabilecek  telif  hakkı 
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

 

Yarışmaya  gönderilen  Afişler  görülebilecek  insanların  fotoğrafının  çekilmesine  ve  bir 

yarışmaya  gönderilmesine,  Afişin görsel,  internet  ve  basılı  yayın  organlarında yayınlanmasına izin 
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm 
sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

Şartnamede  belirtilen  ödüller,  hak  sahiplerinin  yazılı  olarak  bildirecekleri  kişisel  banka 

hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka 
hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi 
durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına 
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 

Düzenleme  Kurulu  e-mail,  ödül  ve  dijital  CD/DVD  katalog  gönderimi  konusunda  elinden 

geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan 
sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında yarışma başvurusu sırasında 
kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri 

olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri  yanlış  bildirmesinden  kaynaklanan  konularda 

Düzenleyici Rotary Dernekleri hiçbir  şekilde sorumluluk kabul etmez. 

Yarışmada ödül ve sergileme alan Afişler Düzenleyici Rotary Dernekleri web sayfaları ile derneğe ait 
sosyal medya (facebook, twitter) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak 
yayınlanacak 

Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. 

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri kararları 
geçerlidir. 

Katılımcılar; Katılım formunu doldurup imzalamakla yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş 
sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. 

Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

7. Afişlerin işaretlenmesi : Baskılarda arka yüzün sağ alt köşesine 5 ya da 6 rakamdan oluşan bir 
rumuz, yapıt adı ve sıra numarası ile yapılacaktır. Dijital çalışmalara dosya adı 5-6 rakkamdan oluşan 
rumuz eser adı ile yapılacaktır 

  

8. Seçici Kurul (Jüri) : 

1-Deniz Sipahi 



2-Pelin Baytekin 

3-Semra Ay 

4-Ömer Durmaz 

5-Mert Rüstem 

  

9. Yarışma Takvimi : 

Son Katılım Tarihi 26 AĞUSTOS 2022 Cuma 

Seçici kurul değerlendirmesi 01 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA 

Sonuç Bildirim Tarihi 04 EYLÜL 2022 PAZAR 

Sergi ve/veya gösteri ve ödül töreni 09 EYLÜL 2022 / 19 EYLÜL 2022 CUMA 

  

  

  

10. Ödüller : 

Birinciye 3000TL 

İkinciye 2000-TL 

Üçüncüye 1000TL 

Mansiyon 500-TL 3 kişiye 

Derece ve sergileme alan eserler Düzenleyici Rotary derneklerinin bastıracağı dergi, albüm, takvim ve 
benzerlerinde kullanılabilir. Yarışmaya katılan diğer eserler karşı ödemeli ( isteğe bağlı ) iade edilir. 
Tüm katılımcılara belge verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU FORMU 

MAVİŞEHİR-BOSTANLI-ÇİĞLİ-ÇAKABEY -KARŞIYAKA -PHOKAİ ROTARY DERNEĞİ 

“9 Eylül Büyük Savaşın Sonu “ isimli 

Grafik Yarışması 

KATILIMCI: 

TC Vatandaşlık No :  

Adı Soyadı: 

Doğum Tarihi/Yeri: 

Ev Adresi: 

Telefon: 0 (      ) 

GSM:0 (     ) 

E-posta Adresi:                                        @ 

  

Sıra No            Eser Adı             

1 

2 

3 

4 

  

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiş ve hazırlanmıştır. 

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak 
suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî 
Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim 

çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için MAVİŞEHİR-

BOSTANLI-ÇİĞLİ-ÇAKABEY -KARŞIYAKA -PHOKAİ ROTARY Dernekleri Yönetim kuruluna 
izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki 
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı 
veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim. 

  

AD SOYAD (18 yaş altı için Veli/Vasi Ad Soyad İmza ve yakınlık veya vasilik bildirilecek (nüfus ve vasilik 
evrağı fotokopiside eklenecektir. 

İMZA 

Tarih 


