
II. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI  
KARİKATÜR YARIŞMASI 

DÜZENLEYİCİ KURUM : ADAM-DER/Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri  Derneği  

TEMA: Militarizm ve Milliyetçilik (Yarışmanın amacını ve bu yılki temasını açıklayan 
metin ektedir) 

 SERGİ VE YARIŞMA KOŞULLARI: 

1. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel karikatüristlere açıktır. 

2. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler tek bir e-posta ile 
gönderilecektir. 

3. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak 
başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Aksi durumda yarışma dışı 
bırakılacak ve sonradan anlaşıldığında ödülün geri verilmesi söz konusu 
olacaktır. 

4. Teknik serbesttir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi çözünürlükte 
ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile kabul edilecektir. Farklı 
formatlarda gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz 
sorumlu değildir. 

5. Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalıdır. 

6. Katılımcılar,  adının, soyadının, adresinin, e-postasının, fotoğrafının, telefon 
numarasının ve kısa bir özgeçmişinin yer aldığı Word dosyasını  
iletisim@adamder.org.tr adresine karikatürlerle birlikte göndermelidir 

7. Karikatürler, en geç 3 Mart 2022 saat 23.59’a kadar iletisim@adamder.org.tr  
adresine gönderilmiş olmalıdır. 

8. Yarışma sonuçları 8 Mart 2022 tarihinde www.adamder.org.tr ’de 
açıklanacaktır. 

9. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Ödül alan veya 
alamayan karikatürler kullanılabilir, yayınlanabilir. Bu kullanımlar için 
seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul 
etmiş sayılırlar. Eserler ADAM-DER arşivinde saklanacaktır. 

10. Yarışmaya katılan eserlerin tümünün sergilenmesine, dijital veya basılı 
albüm yapılmasına tümüyle ADAM-DER karar verir. 

11. Jüri tarafından seçilen eserler sergilenecektir. Sergi açılışı 12 Mart 2022 
tarihinde yapılacak olup, yer ve saati daha sonra açıklanacaktır. 
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12. Ödül töreni 12 Mart 2022 tarihinde yapılacak olup yer ve saati ayrıca 
bildirilecektir. Pandemi koşullarına göre online canlı bağlantıyla yapılma 
zorunluluğu doğduğu takdirde, tarih, saat ve teknik bilgiler 12 Mart 2022 
tarihinden önce açıklanacaktır. 

13. Yarışma ile ilgili açıklamalara, yarışma şartnamesine, daha ileride yapılacak 
değişiklikler vb. konulara   www.adamder.org.tr web sitesinden ulaşılabilir. 

14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları 
kabul etmiş sayılırlar. 

SEÇİCİ KURUL:  

1. Doc.Dr. Cem Güzeloğlu – Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, Karikatürist 
2. Çetin Ali Nergis – ADAM-DER YK Bşk. Tiyatro Oyuncusu (İstanbul Düş Sahnesi) 
3. Erhan Candan – Karikatürist (Leman Dergisi) 
4. Gülay Batur – Karikatürist (Bayan Yanı Dergisi) 
5. Suzan Acun – Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (Tiyatro Gaia) 
6. Tuncay Akgün – Karikatürist (Leman Dergisi) 

ÖDÜLLER:   

Birincilik Ödülü    : 7.000 TL 
İkincilik Ödülü      : 4.000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL 
Mansiyon Ödülü (2 Adet): 1.000 TL 
Seçici Kurul Özel Ödülü: Yarışmacı adına düzenlenmiş Seçici Kurul Özel Ödülü belgesi 
(Seçici Kurulun uygun gördüğü sayıda) 
Tüm yarışmacılara, mail ile katılım belgesi yollanacaktır 
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