ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULUSLARARASI 53. TROİA FESTİVALİ
AFİŞ YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. KONU
Kent; tarihi, doğa, kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli nokta
oluşturmaktadır. Tüm zenginliklerinin getirdiği “Tarih”, “Arkeoloji”, “Mitoloji”,
“Seramik”, “Düşünce” kenti olgularını doğal olarak üstlenmesinin yanı sıra
bugün ve günümüze dek yaşayanlarının sahip olduğu hoşgörü ve paylaşımcılık
kültürü aslında en önemli misyonu yüklemiştir kente. Artık ulusal ve uluslararası arenada kent “Barışın Kenti” olarak bilinmekte, yaşam kültürü Barış’ı ele
almaktadır.
Dolayısıyla kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe aktarım olgusu içinde,
kentin öğeleri dikkate alınarak yarışmacılardan tasarımlarında “BARIŞ”ı biçimlendirmesi beklenmektedir.
2. AMAÇ
Her yıl Çanakkale’de düzenlenmekte olan ve bu yıl 53.’sü yapılacak olan,
“Uluslararası Troia Festivali” etkinliğini duyurma amaçlı bir afiş yarışması düzenlenmesi, seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ya da jüri tarafından
onaylanan afişin bastırılması, sergilenmeye değer bulunan afişlerin festival
kapsamında sergilenmesi olarak belirlenmiştir.
3. YARIŞMA ORTAKLARI
•Grafikerler Meslek Kuruluşu (GMK)
•Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
•Troia-Tubingen Vakfı
4. YARIŞMA KOŞULLARI
a) Yarışma, Grafikerler Meslek Kuruluşu üyelerine, grafik tasarım / görsel
iletişim tasarımı bölümü mezunlarına ve öğrencilerine açıktır.
b) Yarışmaya, bir yarışmacı farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Aynı
zamanda birden fazla yarışmacı ortak çalışmayla katılabilir.
c) Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları
imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu
eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiç bir yerde
sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar
bile yarışma dışı bırakılır.)
d) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz
ve süresiz olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir.
Çanakkale Belediyesi 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 haber
yapma hakkına sahip olacaktır.
e) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik
yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir.
Bunun için Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme
yapılmaz.
f) Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle
de layık görülebilir.
g) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş
sayılacaklardır.
h) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin
dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
j) Afişler, 50x70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel
tasarımı destekleyen sözel mesajlar olarak “53. Uluslararası Troia Festivali”
“Barış Kültürümüz Olsun” “Let Peace Be Our Culture” ve festival etkinlik
başlıkları olan; Konser / Consert , Tiyatro / Theater , Söyleşi / Talks ,
Sergi / Exhibition, Dans / Dance, Çocuk etkinlikleri / Children’s events
ibareleri yer alacaktır. Belirtilen ibarelerin yer almadığı afişler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Şehir dışından posta veya kargo yolu gelen teslimler kabul
edilecektir. Ancak kargo teslimi belirlenen başvuru tarihi ve saatini geçtiğinde
değerlendirmeye alınmaz. Postada deforme olan ürünler değerlendirmeye
alınmayacaktır
j) Ayrıca afişlerin, baskı hazırlığı da düşünülerek afişin dijital orjinali, Adobe
Illustrator (.ai) veya FreeHand (.fh) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd
) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak
şekilde çalışılmalıdır. (50x70 cm. afiş için net baskı alanı; 48x68 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.
k) Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Çanakkale Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı ve Grafikerler Meslek
Kuruluşu’nun logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili logolar\amblemler www.
canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
l) Çanakkale Belediyesi Kültür Birimi’ne elden teslim edilecek afişler, hafta içi
her gün saat 17.00’ye kadar imza karşılığı alınacaktır. Ürünler posta veya kargo
yolu ile de kabul edilecek olup, deforme olan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen\gelen afişler yarışmaya
dâhil edilmeyecektir. Teslim adresi: Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Caddesi No: 132/5 17100 ÇANAKKALE
m) Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde ve kargo ile ulaştırıldıysa kargo paketinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmaz.
n) Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir.
Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. 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 “53.
Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde
katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ya da yazı bulunmayacaktır.
Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılıcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı,
eğitim aldığı veya mezun olduğu kurumun adı, öğrenci kimlik fotokopisi, kısa
öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir
katılımcı formu konulacaktır
o) Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması
hakkında bir paragraf açıklama yazabilir.
5. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma
Değerlendirme Tarihi: 31 Mayıs 2016 Salı
Sonuçların Açıklanması: 06 Haziran 2016 Pazartesi
Ödül Töreni: 10 Ağustos 2016 Çarşamba
Sergileme: 09 – 13 Ağustos tarihleri arasında “53. Uluslararası Troia Festivali”
etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Çanakkale Belediyesi internet
sitesi www.canakkale.bel.tr aracılığı ile duyurulacak. Ayrıca www.gmk.org.tr
adresinde haber olarak yer alacaktır.
6. ÖDÜL
Ödül : 7.500 TL.
Mansiyon: 2.500 TL.
Mansiyon: 2.500 TL.
7. SEÇİCİ KURUL (Soyadı sırasıyla)
1) Yrd. Doç. Seyhan BOZTEPE / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
2) Yrd. Doç. Didem ÇATAL / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
3) Turgut ERENTÜRK / GMK üyesi / YEKON Genel Sekreteri
4) Öğr. Göv. Geray Gencer / GMK Yönetim Kurulu Üyesi / Işık Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi
5) Öğr. Göv. Onur Gökalp / GMK Yönetim Kurulu Üyesi / Marmara Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi
6) Mustafa SEVİM / Troia – Tübingen Vakfı Başkanı
7) Blagoy TOPRAKİDİS / Çanakkale Belediyesi
“Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, seçici
kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederiz”
“Bu yarışma, Grafikerler Meslek Kuruluşu yarışma yönetmeliğine uygun olarak
düzenlenmiştir.”

