
25 ARALIK GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 
100. YILI KAPSAMINDA 

GAZİANTEP GÜLÜMSEYEN YÜZLER SEFİE YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 
 
 

Amaç: Bu yarışmanın amacı, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliği. 

Tema: 25 Aralık Anısına Gaziantep Tarihi yerlerinde Gülümseyen Yüzler Sefie Fotoğraf 

Katılım: Uluslararası Katılımlı. 

Düzenleyen Kuruluşlar: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep Kent Konseyi. 

Destekleyen Kuruluşlar: Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, 
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kent Konseyi. 

Düzenleme Kurulu Üyeleri:  

• Dr.  Samet BAYRAK Onursal Başkan (Gaziantep Kent Konseyi Başkanı) 
• Prof. Dr. Habib ÖZKAN Başkan (Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı)  
• Doç. Dr. Ayhan ÖZER üye (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 

Resim Bölüm Başkanı). 
• Mehmet SONERCAN Üye (Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Genel Sekreteri) 
• Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan DAMGACI Üye (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Öğretim Elemanı). 
• Arş. Gör. Bekir BABA Üye (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı). 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Katılım Tarihi: 15 Kasım 2021 – 15 Aralık 2021 

Yarışma Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Aralık 2021 

 

SEÇİCİ KURUL 

• Prof. Dr. Habib ÖZKAN Başkan (Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı)  
• Doç. Dr. Ayhan ÖZER (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 

Resim Bölüm Başkanı). 
• Hasan YELKEN GAFSAD Başkanı 
• Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan DAMGACI (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim 

Elemanı). 
• Öğr. Gör. Gamze BÜDEYRİ (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı). 
• Arş. Gör. Bekir BABA (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı). 

 



KATILIM KOŞULLARI 

• Yarışma, Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul’da görev alanların birinci derece yakınlarının dışında 
tüm dünyadan katılımcılara (her yaştan) açıktır. 

• Her katılımcı yarışmaya istediği sayıda fotoğrafla katılabilir. 
• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
• Yarışmadaki görseller Gaziantep kentinin Tarihi Kültürel ve Sosyal Alanlarında selfie fotoğrafı 

olarak çekilmelidir. 
• Çekilen fotoğraf instagram ve twitter sosyal medya ortamlarında herkese açık şekilde 

paylaşılmalıdır. 
• Paylaşılan fotoğrafın açıklama kısmına mutlaka #gülümsegaziantep25aralık yazılmalıdır. 
• Yarışmaya katılım 15 Kasım 2021 tarihi saat 00.00 itibariyle başlatıp, 15 Aralık 2021 tarihi saat 

23.59 itibariyle son bulacaktır. Bu zaman aralığı dışında paylaşılan fotoğraflar dikkate 
alınmayacaktır. 

• Fotoğraflar ham haliyle kullanılmalıdır. Montaj vb. teknikler kesinlikle kullanılmamalıdır. 
Sadece instagram uygulaması içerisindeki efektler kullanılabilir. İnstagram uygulaması dışında 
görsellerde yardımcı programlar kullanıldığı tespit edilirse yarışmaya katılım geçersiz sayılır. 
Ödül almışsa geri yasal faizi ile istenir. 

• Yarışmaya katılanlar, Gaziantep Gülümseyen Yüzler Selfie Yarışması Şartnamesini kabul etmiş 
sayılır.  

• Fotoğraflar içerisindeki metinler ve imgeler, genel etik kurallarına uygun olmalı, “özel hayat” 
konuları içermemeli, küfür, aşağılama vb. ifadeler ile belli kişi, kurum ya da doğrudan 
kamuoyunu rencide edici içerikte olmamalıdır. Bu tür içerik taşıyan fotoğraflar elenecektir. 
Ancak, yine de sergilenen içerik herhangi bir şikâyete konu olursa, fotoğraf sahibi doğacak tüm 
hukuki yaptırımların muhatabı olacağını baştan kabul eder, düzenleme ve seçici kurul bu 
içerikten sorumlu değildir. 

• Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada paylaştıkları fotoğrafların özgün nitelikte ve hukuki 
açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel 
ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik 
ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara 
katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder. 

• Yarışmaya katılan katılımcıların fotoğraflarının telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir 
ücret tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23, 24 ve 
25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası 
mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma 
süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde katılımcıdan 
devralınır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların 
devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder. 

• Bu fotoğraflar, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep Kent Konseyi 
tarafından, diledikleri zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel 
malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi, afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, 
reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir. 

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları 
geçerlidir. 



• Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. 
• Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma 

gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen 
kabul ve taahhüt eder. 
 
 

 


