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Başlangıç Sergisi temelinde tasarımı ve tasarım 
ilkelerini deneyimleyen; öğrencilerin genç ve 
dinamik işlerinin yer almasını hedefleyen bir 
olguyla oluşmaktadır.

Farklı disiplinlerin benzer ve ortak ilkeleri 
doğrultusunda oluşturulmuş okul, bireysel ve 
grup projelerinin yanı sıra freelance çalışılmış işler, 
ortak sergi manifestosunda buluşturulmaktadır.

Açık Çağrı sürecinin ardından farklı disiplinlerden 
öğrenci projelerinin sergilenmesi amaçlanan bu 
alanda, başvuran öğrencilerin projeleri ön 
değerlendirme kurulu ile akademisyenlerin 
danışmanlığında değerlendirilip, deneyim 
festivalinde sergilenme imkanına sahip olacaktır.

Türkiye’nin dört bir yanından, üniversitelerin ilgili 
fakültelerinde eğitim gören tüm lisans 
öğrencilerini bu projeye başvurmaya davet 
ediyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2022 18.00

Açık Çağrı

başlangıç
s e r g i s i
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Başvuru

başlangıç
s e r g i s i

Başvurular, festival Instagram hesabı 
(@firsthand_experiencefestival) üzerinde bulunan 
başvuru formu aracılığıyla çevrimiçi olarak 
yapılmalıdır. Başvuru belgeleri başvuru 
formu doldurulmadan önce eksiksiz olarak 
hazırlanmalıdır.

Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz ve 
dürüstlük içinde paylaşılmadır.

Başvuru ücretsizdir.

Başvuru sahiplerinin listesi websitemizden 
yayınlanabilir. Başvurusunu gizli tutmayı 
tercih eden adayların başvuru formundaki 
ilgili bölümü doldurmaları gerekmektedir.

Grup projesi ile katılacak olan katılımcıların 
başvuruları için ilgili projede sahipliği olan 
diğer ortaklarından da muvafakatname 
alınmalıdır.
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Bireysel veya grup olarak başvurular tüm 
öğrencilere açıktır.

Katılımcılar Üniversitelerin Mimarlık, 
Sanat ve Tasarım, Güzel sanatlar ve 
Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri 
öğrencilerine açıktır.

Fotoğrafçılık ve illüstrasyon gibi freelance 
işler de başvurabilir.

Katılımcıların başvuru tarihi itibariyle 
öğrenci olması gerekmektedir.

Tüm katılımcıların katıldıkları tasarım ve 
projelerinin tescil durumu kendilerine aittir.

Kimler 
Başvurabilir?

başlangıç
s e r g i s i
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Başlangıç Sergisi jürisi, başvuruları katılımcıların tasarım 
paftaları ve projeleri bazında değerlendirecektir.
Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar açık çağrıda 
belirtilen tarihlerde tasarımları ile birlikte başvuru 
yapabilecektir.

Katılımcılar istedikleri tasarım ve projeleriyle başvuru 
sağlayabilmektedir. Bu konuda bir ölçüt veya kısıtlama 
bulunmamaktadır.

Başvuru Formu

Başvuru formu, First-Hand Experience Festival 
(@firsthand_experiencefestival) Instagram hesabında 
bulunan bio bölümünde mevcuttur.

Tüm adayların formu eksiksiz ve doğru bir şekilde 
doldurmaları ve Proje Teslim Paketi’ne ait dosyalarını 
‘Dosya Ekle’ butonuna tıklayarak yüklemeleri 
gerekmektedir. Ardından gizlilik ve onay bölümlerini 
doldurduktan sonra ‘Gönder’ butonuna tıklayarak 
başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvurularında değişiklik   yapmak   isteyen   adayların 
son başvuru tarihinden önce 
baslangicsergisi@firsthandfest.com mail adresine ilgili 
taleplerini iletmeleri gereklidir.

Mail adresi: baslangicsergisi@firsthandfest.com

Teslim

başlangıç
s e r g i s i
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Teslim Paketi

‘Teslim Paketi’ şunları içerir:
Katılımcının ilgili tasarım vb. çalışma projesi;
Projeyi anlatan en fazla 2 adet dikey paftayla 
katılım sağlanmaktadır.

Katılımcılardan 59,4 x 84,1 cm’lik A1 boyutundaki 
tasarımlarıyla katılım sağlamaları beklenmektedir.            

Katılımcılar istedikleri tasarım ve projeleriyle 
katılım sağlayabilmektedir. Bu konuda herhangi 
bir ölçüt veya kısıtlama bulunmamaktadır.

Yarışmaya katılacak tasarım ve projeler, JPG/
JPEG/PDF formatında, 300 DPI çözünürlükte, 8-12 
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların 
boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 10 Mb’yi 
geçmemelidir.

Teslim

başlangıç
s e r g i s i
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Teslim

başlangıç
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Katılımcılar A1 ebatında, dört köşeden ikişer (2) cm 
çerçeve boşluğu bırakmalıdır. Sağ alt köşeye 0,5 
cm (12 punto) büyüklüğünde Ad-Soyad, Bölüm ve 
Okul bilgilerini yazmaları beklenmektedir.

Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli 

ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için 

fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde 

gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu 

test ederek fotoğrafını göndermelidir.

 

Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve 

kenar boşluksuz olmalıdır.

A1 Kağıt Boyutu

Proje Alanı

2 cm

2 cm

2 cm

0.5 cm 12 punto 

0.5 cm 12 punto 

0.5 cm 12 punto 

2 cm

İşaretli Alana Yazılacaklar

Ad Soyad

Bölüm

Okul

Fotoğrafçılar için;
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Sürdürülebilirlik, uzun ömürlülük ve kalite 
ölçütleri ekseninde katılımcıların hayal gücü 
sınırlandırılmaksızın her konseptte tasarıma 
açıktır.
Projeler tamamen katılımcının isteğine 
bırakılmıştır. Okul projeleri, bireysel ve grup 
projeleri ile katılım sağlanabilir.

Sürdürülebilirlik ve Çevre
 
Bu proje için tasarım yapılırken ürünlerde 
tasarımcıların hem çevresel etki hem de insan 
sağlığını dikkate almaları beklenmektedir. 
Kullanılacak malzemelerde kısıtlama olmasa 
dahi malzemelerin proje tasarımındaki çevresel 
etkilerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Tasarım Brifingi

başlangıç
s e r g i s i

Jüri
Jüri bilgisi yakında paylaşılacaktır.
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Ön Değerlendirme

Gönderilen tasarımlar ve projeler Festival Yürütme 
Ekibi tarafından teslim paketine uygunluğu kontrol 
edilerek değerlendirme aşamasına geçecektir. Teslim 
paketine uygun olmayan projeler değerlendirme 
aşamasına geçemeyecektir.

Değerlendirme

Değerlendirme aşamasında akademisyenlerden 
oluşan danışma kurulu tarafından incelenerek 
uygun bulunan tasarım ve projeler First Hand’22 
Deneyim Festivali’nde sergilenecektir. Gönderilen 
tasarımlar projenin içeriğine ve ruhuna yönelik 
farklı değerlendirme kriterleri üzerinden 
değerlendirileceklerdir.

Tasarım Brifingi

başlangıç
s e r g i s i

Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru 
formatına uygun olması.

Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı 
ihtiyaçlarına yönelik olması

Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak 
sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması 
(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili ).
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Raporlama

Ön değerlendirme sonrası akademisyenlerden 
oluşan danışma kurulu tarafından incelenerek 
uygun bulunan proje ve tasarımlar festival yürütme 
kuruluna iletilecektir.

Sergileme

Başlangıç Projesi kapsamında değerlendirmeyi 
geçen tasarımlar 14-15-16 Ekim 2022 tarihinde First 
Hand’22 Deneyim Festivali’nde sergilenecektir.

Tasarım Brifingi

başlangıç
s e r g i s i
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Açık Çağrı Süreci

Başlangıç tarihi:                         29.08.2022

Sorular için son tarih:                10.09.2022
 
Cevapların açıklanması:          15.09.2022

Bitiş tarihi:                                    23.09.2022

Değerlendirme başlangıcı:     27.09.2022

Seçilenlerin duyurulması:       03.10.2022

Sergi:                                               14-15-16 Ekim 2022

Takvim

başlangıç
s e r g i s i
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