
 
 

TED Üniversitesi 

İkinci Geleneksel Fotoğrafçılık Yarışması 

 

“Kök / Dönüşüm / Yol” 

 

A. Amaç  

TED Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından organize edilen TEDÜ Fotoğrafçılık 

Yarışması, fotoğrafçılığa olan ilginin artmasını ve gençlerin farklı bakış açıları kazanmaları için 

bir rekabet alanı yaratarak, fotoğrafçılık sanatına katkı sağlayacak yeni yeteneklerin keşfedilmesi 

ve desteklenmesi amaçlar.  

 

B. Yarışma Tarihleri  

Yarışmaya son başvuru tarihi: 18.12.2017 

Sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların açıklanma tarihi: 20.12.2017 

Sergilenme tarihi: 22.12.2017 

 

C. Katılım Koşulları  

1. Katılımcı, Kök (tarih, köken, eski), Dönüşüm (şehir, geri dönüşüm, değişim) ve Yol (geçmiş, 

gelecek) temalı en fazla beş adet fotoğraf ile katılabilir.  

2. Yarışma TED Üniversitesi mensubu olan herkese açıktır.  

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

4. Yarışma süresince fotograf@tedu.edu.tr irtibat adresi olarak kullanılacaktır.  



 
 

5. Yarışma süresince yarışma ile ilgili duyurular alttaki adresten bildirilecektir. 

https://society.tedu.edu.tr/tr/society/fotografcilik-toplulugu 

6. Yarışmaya teslim edilen fotoğraflar içerisinde bulunan ve özgün olmayan olguların 

kullanılması halinde sorumluluk yarışmaya katılan katılımcılara aittir. Telif hakkı ihlali söz konusu 

olduğunda TED Üniversitesi ve Fotoğrafçılık Topluluğu sorumluluk kabul etmemektedir.  

7. Daha önce yarışmalara katılmış ve ödül kazanmış fotoğraflar kabul edilmemektedir.  

8. Yarışmaya katılan fotoğrafların ilk başta TEDÜ Fotoğrafçılık Topluluğu Yönetim Kurulundan 

oluşan ön jüri tarafından bir ön elemesi gerçekleştirilip otuz fotoğraf seçilecektir.  

9. Ön elemede seçilecek fotoğraf sayısı katılım sayısına göre değişkenlik gösterebilir.  

10. Ön elemeyi geçen fotoğraflar, sergi tarihine asgari iki gün kala duyurulacaktır.  

11. İkinci eleme, yarışma jürisi tarafından yapılır ve seçilen oniki (12) fotoğraf, TEDÜ 

Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından düzenlenecek olan 2018 yılı takviminde yer alır.  

12. Üçüncü eleme, yarışma jürisi tarafından yapılır ve seçilen üç fotoğraf, yarışmanın derece 

alan fotoğrafları olur ve ödül alır.  

13. Yapıldığı dönemindeki Fotoğrafçılık Topluluğu Yönetim Kurulu’nda yer alan öğrenciler 

yarışmaya katılamazlar.  

14. Seçici jüri üyelerinin seçimi Öğrenci Dekanlığı ve Fotoğrafçılık Topluluğu Yönetim Kurulu’nun 

takdirindedir. Jüri üyeleri TED Üniversitesi akademisyenlerden, personelinden, üniversite 

dışından ve fotoğrafçılık sektöründen oluşabilir.  

15. Fotoğrafların teslimine ilişkin hususlar şöyle sıralanmıştır;  

15.1 Fotoğraflarda ışık, renk, kontrast düzenlemesi yapılabilir, lakin fotoğraflara obje 

ekleme/silme gibi manipülasyonlar yapmak yasaktır. Düzenleme yapılan fotoğrafların 

orijinal halleri de iletilmelidir.  

15.2 Fotoğraflar JPEG formatında, bir adet tanıtıcı künyesi (Fotoğraf hakkında bilgiler) ve 



 
 

imzalanmış bu şartname ile beraber, son başvuru tarihine kadar TEDÜ Fotoğrafçılık 

Topluluğu e-posta adresine (fotograf@tedu.edu.tr) gönderilmelidir. Fotoğraflarını ileten 

her katılımcıya en geç bir gün içerisinde teyit amacıyla e-mail gönderilecektir. Dosyaların 

adları “İsim-Soyisim-FotoğrafNumarası-Edit/Orijinal” şeklinde yapılmalıdır. Örneğin 

“Buse-Yalcin-1-Edit”, “Can-Yenidogan-3-Orijinal” şeklinde olmalıdır.  

15.3 Teslim edilecek fotoğrafların görüntü kalitesinin yüksek olması şartı aranmaktadır. 

Asgari 4 MB kabul edilecektir. 

15.4 Makine konusunda herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştırç. Katılımcılar 

profesyonel, amatör ve telefonla çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.  

15.4 Teknik konusunda sınırlandırma yapılmamıştır.  

16. Sergilenen fotoğrafların yazılı, basılı ve dijital ortamlarda kullanım hakkı TEDÜ Fotoğrafçılık 

Topluluğu’na ve TED Üniversitesi’ne devredilir. TEDÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ve TED 

Üniversitesi bu fotoğrafları tanıtım, broşür ve reklam materyellerinde kullanma hakkına sahiptir.  

 

D. Sergi ve Ödüllendirme  

17. Ön elemeyi geçen tüm fotoğraflar sergi gününde gösterilir ve seçici jüri tarafından ilk üç 

belirlenir ve ödül töreninde ödüller sahiplerini bulur. Gerekli görüldüğü takdirde jüri özel 

değerlendirme ödülü verilebilir.  

18.Ödül töreninde ön elemeyi geçen tüm fotoğrafların fotoğrafçılarının hazır bulunması şartı 

aranmaktadır. Geçerli mazeret sunulduğunda bu hususta esneklik sağlanabilir.  

19. TED Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu Fotoğraf Yarışması ödülleri topluluğun Web 

Sayfasında duyurulacaktır.  

20. Ödüller eser sahiplerine verilecektir.  

21. Jüri üyeleri ödül vermeme yönünde bir karar alamaz. Geçerli bir durumda bu madde göz 

önünde bulundurulmayacaktır.  



 
 

22. Jüri üyeleri fotoğraflara ilişkin görüşlerini değerlendirme toplantılarında ve seçimler dışında 

belirtemez.  

23. Jüri üyeleri dilerse kendi içinde başkan seçer ve eşitlik durumunda başkanın oyunu 

kullandığı fotoğraf(lar) üstünlüğü sağlar.  

 

E. Jüri Üyeleri  

24. Jüri üyeleri, Fotoğrafçılık Topluluğu Web Sayfasında duyurulacaktır.  

 

F. Yürürlük  

25.TED Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Fotoğrafçılık Topluluğu şartnamede değişiklik yapma 

hakkını saklı tutar.  

26. Şartnamede yer almayan konularda takdir yetkisi TED Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve 

Fotoğrafçılık Topluluğu’na aittir.  

27.Yarışmaya başvuranlar şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır. 

 

Fotoğrafçı: 

İletişim Numarası: 

E-Mail: 

İmza:  

Tarih: 


