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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
AFİŞ TASARIM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 

2013 
 
AMAÇ  
Adana Büyükşehir Belediyesi, 20.Uluslararası Altın Koza Film Festivali Afiş Tasarım Yarışması’nı aşağıda 
belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:  
 
• Adana Büyükşehir Belediyesi 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin duyurulması,  
• Bu konularda çalışmalar yapan sanatçı ve/veya tasarımcıların teşvik edilmesi ve başarının 

ödüllendirilmesi,  
 

KAPSAM  
• Yarışma, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-22 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 

olan 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali tanıtımı için düzenlenmiştir.  
• Üniversitelerin Grafik-Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve ilgili bölümlerinde eğitim gören, mezun olan 

ve ayrıca tüm profesyonel grafik tasarımcılara açıktır. 
 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

• Yarışmaya katılan eser özgün olup daha önce herhangi bir yarışma ve sergiye katılmamış olmalıdır. 
• Tasarımda kullanılan materyallerin telif hakları eser sahibi tarafından alınmış olmalı ve  yasal belge 

olarak sunulmalıdır. Bu konularda eser sahibi yükümlü olup, Adana Büyükşehir Belediyesi herhangi 
bir yükümlülük üstlenmez. 

• Yarışmayı kazanan eser, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Festivalin 20. yıl afişi olarak 
kullanılacaktır. Ayrıca tüm basılı yayınlarda seçilen tasarım uygulanacaktır.  

• Adana Büyükşehir Belediyesi birinci seçilen eseri kullanıp kullanmama konusunda son kararı verir.  
• Afiş tasarımı bilgisayar ortamında ofset baskı teknolojisine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
• Afişler, 50x70 cm boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. 
• Afiş tasarımı Macromedia Freehand, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, programlarıyla 300 dpi 

çözünürlükte ve CMYK olarak çalışılacaktır.   
• Çalışılan Afişin teknik olarak vectorel veya layerları açık şekilde PSD, PDF ve JPEG dosyası (300 

dpi) olarak DVD’ye de kaydedilecektir. 
• Yarışma için gönderilecek Afiş tasarımı fotoblok üzerinde yeralmalıdır. 
• Afişlerin görsel tasarımında aşağıdaki yazı ve logo/amblemler kullanılacaktır; 
Adana Büyükşehir Belediyesi / Adana Metropolitan Municipality 
20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali / 20 th International Golden Boll Film Festival 16 – 22 
Eylül / September 2013 görünür biçimde olmalıdır. 
• Afişte yeralması gereken ilgili logo / amblemler, www.adana-bld.gov.tr veya 

www.altinkozafestivali.org.tr adresinden temin edilir. 
• Katılımcı, aynı web adreslerinde bulunan Katılım Formunu eksiksiz doldurur ve eserin kendisi 

tarafından yapıldığını belirten  imzalı açıklamayla birlikte kapalı zarfla teslim eder. 
• Başvuru formunun konulacağı zarfın üzerinde ve eserin arka yüzünün sağ alt köşesinde sadece eser 

sahibi tarafından belirlenen bir rumuz yeralmalıdır.  
• Yarışmaya katılan hiçbir eserin üzerinde isim, imza ya da ayırıcı bir işaret bulunamaz. 
• Seçici Kurul afiş sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Adana 

Büyükşehir Belediyesi bir bedel ödemez. Yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul 
kararlarını kabul etmiş sayılırlar.  

• Şartnameye uygun olmayan eserler Seçici Kurul tarafından yarışma dışı bırakılır.. 
• Eser sahipleri yarışmaya en fazla 3 (üç) adet eserle katılabilirler.  
• Eserlerin posta yolu ile gönderilmesi sırasında oluşacak hasarlardan ve gecikmeden Adana 

Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Eserler ilgili adrese  elden de teslim edilebilir. 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1. Afiş Tasarımı (Fotoblok üzerinde 50x70cm. dikey) 
2. Afiş tasarımının bulunduğu DVD kaydı 
3. Katılım Formunun bulunduğu zarf 
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SON TESLİM TARİHİ: Yarışmaya katılacak eserler 19 Temmuz 2013 tarihi mesai bitim saatine kadar  
bildirilen adrese ulaştırılmalıdır.  
  
DEĞERLENDİRME  
Eserlerin değerlendirmesi beş kişilik “Seçici Kurul” tarafından yapılacaktır.  

• Seçici Kurul, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenir.  
• Seçici Kurul’un kararları kesindir.  
• Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı olmayan bir Temsilci, Seçici Kurul'un 

değerlendirmelerine katılabilecektir.  
 
ÖDÜLLER:  
Eser sahiplerine verilecek olan ödüller aşağıda belirtildiği gibidir:  
 
Birincilik Ödülü 10.000,00-TL. 
İkincilik Ödülü    6.000,00-TL. 
Üçüncülük Ödülü   3.000,00-TL. 
 
YÜRÜRLÜK 
1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme 
bağlanmasında Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.  
2. Yarışmaya katılan yarışmacılar, Başvuru Formuna imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru 
Formu’nda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüd etmiş sayılır.   
 
 
BAŞVURULARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES 
Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza A.Ş. 
AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI 
Türkocağı Mahallesi, Ulus Caddesi, Tarihi Kız Lisesi Binası, Seyhan / ADANA 
Tel:0 322 352 47 13 / Fax: 0 322 359 24 96 
E-Posta: info@altinkozafestivali.org.tr / www.adana.bel.tr - www.adana-bld.gov.tr - 
www.altinkozafestivali.org.tr  
 
 
 


