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        II. Uluslararası Edirne Film Festivali Afiş Yarışmasına katıldığım 
afiş/afişlerin özgün ve kendime ait olduğunu, bu eser ya da eserlerle daha 
önce hiçbir yarışmaya katılmadığımı ve hiç bir yerde sergilenmediğini ve bu 
şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi beyan ederim. Yukarıdaki 
şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, seçici kurul 
değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederim. 

Adı Soyadı 
İmza

II. ULUSLARARASI EDİRNE FİLM FESTİVALİ AFİŞ YARIŞMASI
 ŞARTNAMESİ 

1. KONU 
Edirne, her zaman kültürel olaylarının yoğun yaşandığı, tarihin çok eski 
dönemlerinden günümüze ulaşan bir kültür mirasına sahip dünya markası 
kenttir. Mimari yenilikler bu kentin yapılarıyla ortaya çıkmıştır. Hat ve 
süsleme sanatının en güzel örnekleri burada verilmiş, çok sayıda medrese-
si yoğun tartışmalara tanık olmuş, tıp tarihine geçen ilk uygulamalar 
burada başlamıştır. 

Gerçek anlamda kimliğini Osmanlı döneminde bulan ve imparatorluğun 
ikinci başkenti olan bu bağlamda ‘Payitaht’ olarak da adlandırılan Edirne; 
şehrin üzerinde adeta gizli bir kültürel auraya sahip, dünyanın ender 
şehirlerinden biridir. Camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle ve 
özellikle de Muhteşem Selimiye’si ile ülkemize gelenleri en önde 
karşılayan, bir sınır kenti olma özelliğini de en iyi yansıtan bir kentimizdir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkanlar üzerinden Avrupa’ya oradan dünyaya 
açılan vitrinidir. Toplumda vitrin kavramı söz konusu olduğunda, insanların 
kendileri için özel olduğuna inanıp, sevdikleri en değerli eşyaları sergile-
dikleri yerler akıllara gelmektedir. Edirne’miz bu yıl ikincisi düzenlenecek 
olan ULUSLARARASI EDİRNE FİLM FESTİVALİ kapsamında düzenle-
necek olan bir çok sanatsal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla dünya 
vitrinine çıkmaya hazırlanıyor. 

Sinema sanatına ilişkin estetik bilinci ve duyarlılığı uluslararası boyutta 
artırmak; sanatsal yaratıcılığa katkı sağlamak amacıyla, sinema sanatındaki 
çıtayı her geçen gün yükselterek Edirne’yi dünya çapında bir marka kent 
olmasını hedefleyen festival komitesi gerçekleştirilecek olan etkinlikler 
yardımıyla kültür ve sanatın seçkin örneklerini yine halkımızın izlenimine 
sunulacaktır. Film festivali aracılığıyla Edirne’nin tanıtımı, kentimizin kültür 
ve sanat yaşamının geliştirilmesi, kentimizde sosyal ve ekonomik bir 
canlanma sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda uluslararası katılımlı 
bir afiş tasarımı yarışması da festival programına alınmıştır. Bu yarışma 
aracılığıyla daha interaktif bir festival organizasyonunun gerçekleştirilme-
si hedeflenmektedir. 

2. AMAÇ 
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi yapılacak olan, 
“ULUSLARARASI EDİRNE FİLM FESTİVALİ” etkinliğini duyurma amacıy-
la uluslararası katılıma sahip bir afiş yarışması düzenlenmesi, seçici kurul 
tarafından ödül almaya hak kazanan ya da jüri tarafından onaylanan afişin 
II. Uluslararası Edirne Film Festivalinin tanıtım afişlerinde, diğer iletişim 
çalışmalarında ve basılı malzemelerinde kullanılması, sergilenmeye değer 
bulunan diğer afişlerin ise festival kapsamında bir sergi ile sanatseverlerin 
beğenisine sunulması hedeflenmektedir. 

Afiş tasarımında yer alması gereken öğeler şunlardır: Edirne ve Edirne’ye 
ilişkin kültürel değerlerin sinema dünyasına dair göstergelerle birleştiri-
lecek şekilde tasarımların hazırlanması, bu sayede sinemanın sihirli 
dünyasının Edirne üzerinden dünyaya yansımasının tasarıma aktarılması 
hedeflenmektedir. Dolayısıyla Festival’in temel hedeflerinden biri olan 
‘Edirne’yi sinema aracılığıyla dünya çapında tanınan, bilinen bir kültür ve 
sanat merkezi konumuna getirme’ beklentisinin hayata geçirilmesi 
düşünülmektedir. Bu sebeple, afiş tasarımlarında sinema ve Edirne 
algılarının yan yana gelmesi gerekmektedir. Yerel unsurlar, kültürel değerl-
er ve folklorik hikayeler, Edirne’nin Balkanlar, ve Avrupa üzerinden 
Dünyaya açılan kültür ve sanat kenti markasını oluşturmaya katkıda 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

3. YARIŞMA KOŞULLARI
a. Yarışma, Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Meslek 
Yüksek Okulları, Grafik Tasarım / Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik ile ilgili 
eğitim – öğretim veren kurumların eğitimcilerine, öğrencilerine, mezun-
larına, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu üyelerine, afiş tasarımı ve 
sinema sanatıyla ilgilenen amatör ya da profesyonel herkese açıktır. 

b. Yarışmaya, bir yarışmacı farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Aynı 
zamanda birden fazla yarışmacı ortak çalışmayla da katılabilir.
 
c. Yarışmaya katılanlar yarışmayı Uluslararası Edirne Film Festivali 
kapsamında yarışmayı düzenleyen Özrumeli şirketine vermekle yükümlü 
oldukları ve şartname ekinde bulunan imzalı katılım formunda; afişlerinin 
özgün ve kendilerine ait olduğunu; bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir 
yarışmada sergileme dahil herhangi bir derece almadıklarını; bu tasarımı 
daha önce herhangi bir yerde kullanmadıklarını; yarışma sonrasında 



yarışmaya katıldıkları afişlerin Özrumeli şirketi tarafından süresiz olarak 
istenilen her ortamda sergilenmesini, ürün ya da benzeri biçimlerde 
kullanılmasını ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini beyan 
ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacak-
tır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş 
olsalar bile yarışma dışı bırakılır.) 

d. Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedel-
siz ve süresiz olarak Özrumeli Şirketi’ne ait olacak ve geri iade edilmeyece-
ktir. Özrumeli Şirketi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, 
internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, 
CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca 
yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve 
uluslararası platformlarda haber yapma hakkına sahip olacaktır. Festival 
yönetimi, birinci seçilen afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar. 
Yarışma jürisi tarafından birinci seçilen ya da her hangi bir ödüle değer 
görülen tasarım, gerek bu yılki II. Uluslararası Edirne Film Festivali’nin afişi 
olarak gerekse bundan sonra düzenlenecek diğer organizasyonlarda 
aynen veya uyarlanarak diğer iletişim çalışmalarında ve basılı malzemel-
erinde kullanım hakkını Özrumeli şirketine herhangi bir bedel talep 
etmeksizin vermeyi kabul eder. 

e. Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik 
yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını 
isteyebilir. Bunun için Özrumeli Şirketi tarafından ödül tutarı dışında bir 
ödeme yapılmaz. 

f. Birinciliğe layık afiş bulunmaz ise ödül tutarı seçici kurulun belirleyeceği 
sayıda mansiyona dağıtılır. 

g. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş 
sayılacaklardır. 

h. Afişler, 50 x 70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacak ve 1/1 maket 
olarak teslim edilecektir. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında 
herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı tekno-
lojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 1/1 
ölçüde, 300dpi çözünürlükte, tiff formatında hazırlanacaktır. Afişlerde 
görsel tasarımı destekleyen sözel mesajlar olarak

n. Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması 
hakkında bir paragraf açıklama yazabilir. 

4. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi: 23 Ağustos 2016, Salı – 17:30. 
Jüri Toplanması ve Değerlendirme Tarihi: 26-27 Ağustos 2016 
Sonuçların Açıklanması: 30 Ağustos 2016, Salı 
Ödül Töreni: 13 Ekim 2016, Perşembe 
Sergi: 13-21 Ekim 2016 tarihleri arasında “II. ULUSLARARASI EDİRNE 
FİLM FESTİVALİ” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
Sergi salonu ve yeri Festival Organizasyon Komitesi tarafından gerek 
internet üzerinden festival resmi sayfası aracılığıyla gerekse medya 
üzerinden ilan edilecektir. 

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna www.ueff.com.tr aracılığı 
ile duyurulacaktır. 

 5. ÖDÜLLER
1.’lik Ödülü  : 3500   TL

: 2500   TL
: 1500   TL
: 500      TL
: 200      TL
: 100      TL

2.’lik Ödülü  
3. ’lik Ödülü   
Jüri Özel Ödülü  
10 adet Mansiyon  
16 adet sergileme 

Ödül ödemeleri en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılacaktır.

6. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ 
1. Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU / Trakya Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı / Grafik Tasarım Bölümü Başkanı, Edirne.
2. Yrd. Doç. Dr. Devrim BARAN / Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı, İstanbul.  
3. Yrd. Doç. Murat ÇELİKER / Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 
Meslek Yüksek Okulu, Tasarım Bölüm Başkanlığı, Grafik Tasarımı Anabilim 
Dalı, Isparta.
4. Öğr. Gör. Coşkun TÜRK /  Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Bodrum - Muğla. 
5. Öğr. Gör. Selçuk ÖZİŞ / Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul.

7. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:
Öğr. Gör. Eren GÖRGÜLÜ / Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek 
Yüksek Okulu, Grafik Tasarım Programı, Lüleburgaz - Kırklareli.
Öğr. Gör. İlter ALKAN / Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi / 
Grafik Tasarım Bölümü, Edirne.

Ayrıntılı Bilgi için: www.ueff.com.tr
İletişim Tel:  
Eser Teslim Adresi: 

“II. ULUSLARARASI EDİRNE FİLM FESTİVALİ” ile “26 – 29 Ekim 2016” 
tarih bilgisi yer alacaktır. Belirtilen ibarelerin yer almadığı afişler değer-
lendirmeye alınmayacaktır.
i. Ayrıca afişlerin, baskı hazırlığı da düşünülerek afişin dijital orjinali, Adobe 
Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photo-
shop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak şekilde 
çalışılmalıdır. (50 x 70 cm. afiş için net baskı alanı; 48 x 68 cm. olmalıdır.) 
Orjinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Yapılan 
çalışma orjinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek 
CD veya DVD kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir. CD ya da 
DVD’nin üzerine rumuz da mutlaka yazılmalıdır.
 
j. Afiş üzerinde uygun bir yerde Edirne Uluslararası Film Festivali Logosu; 
sağ alt köşede ise Özrumeli Şirketi logosu yer alacaktır.İlgili logolar\amb--
lemler www.ueff.com adresinden temin edilebilir. 

k. Yarışma sekretaryası olarak belirlenen aşağıdaki adrese yarışmaya 
katılanlar çalışmalarını hafta içi her gün saat 17.30’a kadar imza karşılığı 
elden teslim edebilecekleri gibi; çalışmalar posta veya kargo yolu ile de 
kabul edilecek olup, deforme olan eserler değerlendirmeye alınmayacak-
tır. Teslimat sürecinde oluşması muhtemel tüm hasarlardan yarışmacı 
sorumludur. Özrumeli Şirketi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Son 
başvuru tarihinden sonra getirilen\gönderilen afişler yarışmaya dâhil 
edilmeyecektir. 

l. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, 
imza, sembol vb. işaretler bulunmaz. 

m. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilece-
ktir. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD/DVD üzerine yazılacak-
tır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve 
kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, 
katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “II. ULUSLARARASI EDİRNE 
FİLM FESTİVALİ” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının 
kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ya da yazı bulunmayacaktır. Kimlik 
zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcı bilgilerini (adı, soyadı, doğum yeri ve 
yılı, eğitim aldığı veya mezun olduğu kurumun adı, adres, telefon, mobil 
telefon varsa faks ve e-posta adresini) içeren bir katılımcı formu konula-
caktır. 


