
T.C. İÇIŞLERI BAKANLİĞİ  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  

AFAD GÖNÜLLÜLERI ARASI "AFETLER VE GÖNÜLLÜLÜK" KONULU 
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ  

1-KONU 

Fotoğraf yarışması  Başkanlığımızea 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı  
Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında AFAD gönüllülerinin katı lı mı  ile düzenlenecek olan 
Gençler ve Gönüllüler Yarışı yor adlı  etkinlik kapsamında "Afetler ve Gönüllülük" konulu 
yanşmadı r. 

2- KATILIM KOŞULLARİ  VE ŞARTLARİ  

Yarışma, konuya ilgi duyan ve AFAD Gönüllülük Sisteminde yer alan Zorunlu online 
eğitimi (Birey ve Aileler için Afet Bilinci) tamamlamış  tüm AFAD Göniıllüsü katı lımmlara 
açıktır. 
Seçici Kurul üyeleri yarışmaya katı lamazlar. 
Yarışmaya katı lım bedelsizdir. 
Daha önce başka konularda yarışmaya katı lmış  fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir 
ve bu durumda oluşan zararlardan katı lımcı  sorumlu olacaktır (Durumun tespiti halinde 
katı lımı  ödüle hak kazanamaz). 
Sadece, Türkiye Cumhuriyeti sını rları  içerisinde çekilmiş  fotoğraflar yarışmaya kabul 
edilecektir. Aksi durumun tespiti halinde doğacak hukuki sommluluklar katı lımmya aittir. 
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş  
sayı lır. 
AFAD katı lımcılann fotoğraflanyla ilgili izinler ve telif hakları yla ilgili herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez. 
Yarışmaya; sadece renkli fotoğraflarla katı lım yapı labilir. 
Yarışmaya katı lan tüm fotoğraflar ya da bir kısmı  sergi amaçlı  olarak ya da farklı  bir şekilde 
ileriki bir tarihte AFAD tarafından kullanılabilecektir. Bu nedenle başvuru fommyla birlikte 
CD'de gönderilecek fotoğraflar; eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük basıma uygun 
olacak şekilde, yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi) ve en yüksek sıkıştınna kalitesinde kısa 
kenarı  en az 2300 pixel olarak JPEG formalinda gönderilmelidir. 
Yarışma sayısal ortamdadı r, bask ı  eserler kabul edilmeyecektir. 

Il. Katı lım koşullarına ve şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine 
başka bir fotoğraf konmayacaktı r. 
Her katı lımı  en çok 5 eserle yarışmaya katılabilir. 
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflara verilecek isim; katı lımcının adı  ve soyadı  ile 
fotoğrafın sı ra numarası  olarak hazırlanmalıdır (Örneğin; AdıSoyadı-No.jpeg gibi). 
Teslim edilecek ya da gönderilecek CD'nin üzerinde sadece katı lımcının Adı  ve Soyadı  
yazı lı  olacaktır. 
Şartnamenin son sayfasında bulunan katı lım formunun eksiksiz olarak doldurulması, 
imzalanması , CD ile birlikte kapalı  bir zarfın içerisine konulması, zarfın üzerine sadece 
katı lımının Adı  ve Soyadı  ile Afetler ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması  ibaresinin 
yazılması  gerekmektedir. Üzerinde farklı  bir ifade yazı lı  olan zarflar yarışmaya kabul 
edilmeyecektir. 



Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı  CD içerisine JPEG olarak 
kaydedilmelidir. 
Gönderilen kayı tlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalı dır. 
Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru fomıu beraber zarflanarak son eser teslim tarihi olan 
06.05.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Koordinatör il Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü adresine elden teslim edilmeli ya da teslinıat yerine zamanında ulaşacak şekilde 
gönderilmelidir. Belirtilen tarihe kadar ulaşmayan eserler yanşmaya dahil edilmeyecektir. 
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapı tın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 
alındığını  kabul, beyan ve taahhüt eder. ödül alan katılımcı lardan bu beyan ve kabulleri 
dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve hcr türlü kazanımlan geri 
alınır ve hukuki işlemler uygulanır. 
CD'Ier ve başvuru formları  katı  lımcı lara iade edilmeyecektir. 
Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yanşmacı lar bu şartnamedeki tüm şartları  
peşinen kabul etmiş  sayılacaktır. 

KULLANIM HAKLARI 

Katı lımcı, yanşma için gönderdiği tüm fotoğraflannın AFAD yayınlannda isminin ve eser 
adının kullanı lması  şartıyla münhasır bir kullanım hakkını  verdiğini peşinen kabul ettiğini ve 
buna bağlı  olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince 
gönderdiği tüm fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklannın ve 
yayı mlanma haklarının kullanımı  için AFAD'a izinımuvafakatname verdiğini kabul eder. Bu 
şekilde kullanı lan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını  ve 
eserin yukarıdaki şekilde kullanı lmasını  engellemeyec.eğini veya bu izin/muvafakatname için 
herhangi bir telif hakk ı  veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını  gayri kabili rücu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Gönderilen eserlerin kullanım haklan AFAD ve eser sahibine ait 
olacaktır. 

YAR1$MA TAKVIMI 

Yarışma 2 aşamada gerçekleştirilecek olup I. Aşamada eserler bölgesel seviyede 
değerlendirilecek, bu seviyede dereceye giren eserler ise Bölgesel Değerlendirme kuı-ulunca 
Final yarışmasında dcğerlendirilmek üzere 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 
yarışmaya getirilecektir. 

Final yarışmasında, bölgesel seviyede birinci olan eserler yanşacak olup Ulusal Seçici Kurul 
tarafından dereceye giren eserler belirlenecektir. 

Bölgeler ve koordinatör iller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Bölge Koordinatör tl Müdürlüğü 
Marmara Bölgesi İstanbul AFAD İl Müdürlüğü 
Ege Bölgesi Imir AFAD Il Müdürlüğü 
Akdeniz Bölgesi Antalya AFAD 1 Müdürlüğü 
İç Anadolu Bölgesi .Ankara AFAD Il Müdürlüğü 
Karadeniz Bölgesi Samsun AFAD 1 Müdürlüğü 
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum AFAD Il Müdürlüğü 
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır AFAD 11 Müdürlüğü 

Yarışma Başlangıç Tarihi 
	

: 2 Mart 2022 
Son Eser Gönderme Tarihi 

	
: 06 Mayı s 2022 



„. 

Bölgesel Seviye Sonuç Bildirimi 	: 13 Mayıs 2022 
Final Yarışması  ve Ödül Töreni 	: 29 Mayıs 2022 
5- SEÇICI KURUL 

Bölgesel seviyede yarışma için seçici kum! koordinatör AFAD Müdürlükten i tarafından 2 
adet AFAD Şube Müdürü ile alanında uzman en az 3 kişi olmak üzere en az 5 kişiden tek 
sayılarda oluşturulacaktı r. 

Ulusal seviyede yarışma için seçici kurul etkinlik öncesinde Başkanlıkça oluştundacaktı r. 

Kurul kararları  kesin olup, kesinlikle itiraz kabul edilmeyecektir. 

6-ÖDÜLLER 

Yarışmalarda ulusal ve bölgesel seviyede dereceye giren yarışmacı lara aşağıda yer alan ödülleri 
29 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle takdim edilecektir. 

Bölgesel Seviye: 

Derece Ödül 
'Bölge Birincisi Çadır 
Bölge ikincisi Uyku Tulumu 
Bölge Üçüncüsü Kamp Mati 

Ulusal Seviye: 

Derece Ödül 	 1 
Türkiye Birincisi 7.000 TL 
Türkiye Ikincisi 5.000 TL 
Türkiye Üçüncüsü 3.000 TL 

7- İLETIŞIM VE TESLİMAT ADRESLERI 

Yarışmaya katı lmak isteyen AFAD Gönüllüleri eserlerini 6 Mayıs 2022 Tarihi mesai bitimine 
kadar aşağıda belirtilen koordinatör İl Müdürliikleri adreslerine teslim edebilecektir, 

Koordinatör 	Il 
Müdürlügü 

- 
Teslimat Adresi Tel Eposta 

İstanbul 	İ l 	AFAD 
Müdürlüğü 

Hasdal, Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler 
Caddesi, No:1 (5. Levent Karşısı ) Alibeyköy, 
Eyüpsultan /ISTANBUL 

(0212)600 06 
00 istanbulmdrafad.ğov.tr  

İzmir 	il 	AFAD 
Müdürlüğü 

Doğanlar Mahallesi 1406 Sokak No:3 35050 
Bornova Izmir 0232 478 17 01 izmirmdr@afad.govir 

antalyamdr(dHfad.ğoy.tr  
Antalya İl AFAD 
Müdürlüğü 

Bahçelievler Mahallesi Teomanpasa caddesi 141 
sokak No:I9 Muratpaşa Antalya 

0242 243 02 55 - 
56 

Ankara İl AFAD 
Müdürlüğü 

Uğur Mumcu Mahallesi No:290, 06370 
/Yenimahalle/Ankara O 312 252 59 79 ankaramdr(jeafartgov.tr  

samsun.bilğiCd/afad.gov.tr  

erzunimmdrafad.gov.tr  

Samsun İl AFAD 
Müdürlüğü 

istiklal mahallesi 928.cadde no:26 Atakum/ 
SAMSUN 

(0362) 312 23 
23 

Erzurum Il AFAD 
Müdürlüğü 

Hüseyin Avni Ulaş  Mahallesi Çat Yolu Caddesi No: 
101 Palandöken / ERZURUM 0 442 233 15 25 

Diyarbakır 	11 
AFAD Müdürlüğü 

Silvan Yolu 13.Km Pnlis Okulu Yanı ., 21010 
Karaçalı /Sur/Diyarbakı r 0412 326 Il 56 

diyarbakirmdr@atadğov.t 
r 	' 

Yukanda belirtilen adresler dışında herhangi bir adrese teslim edilen eser yarışmaya kabul 
edilmeyecektir. 



Posta ve kargoda yaşanan gecikmeler nedeniyle eser son teslim tarihi olan 6 Mayı s 2022 tarihi 
mesai bitimine kadar teslimat adresine ulaşmayan eserler yanşmaya kabul edilmeyecektir. 

Yanşma ile ilgili sorular yukarıda belirtilen iletişim ve teslimat adresleıine ilave olarak AFAD 
Gönüllü ve Bagışçı  ilişkileri Dairesi Başkanlığı  eposta adresine (ponullöafad.gov.tr) veya 
0312 258 2566 ııolu telefona yöneltilebilecektir. 



AFAD GÖNÜLLÜLERI ARASI "AFETLER VE GÖNÜLLÜLÜK" KONULU 
FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

Yansmacinın 
Adı: 
Soyadı: 
Adresi: 
Telefonu: 
Eposta Adresi: 

Sı ra 
No 

Fotoğraf Adı  Çekild ği Yer Çekildiği Tarih 

2 
3 
4 
5 I 

I 
Yarışma Sartnamesini okudum ve bütün koşu ları  kabul ediyorum. 
Adı  soyadı  / Tarih / İmza 

Bu fonnu doldurup fotoğrafları  içeren bir CD ile birlikte şartnameye uygun olacak 
koyarak ağzını  kapatınız. Zarfın üzerine Adınız ve Soyadınız ile Afetler ve Gönüllülük 
Fotoğraf Yarışması  ibaresini yazarak size en yakın Koordinatör İl Müdürlüğüne teslim 
Bu form çoğaltı larak kullanı labilir. 

şekilde bir zarfa 
Konulu 

ediniz. 
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