GİRNE ÜNİVERSİTESİ VAKFI
‘MAVİ’ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: “MAVİ” Fotoğraf Yarışması
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

“MAVİ” Fotoğraf Yarışmasının amacı, uçsuz bucaksız gökyüzünden derin
engin denizlerimize, çevremizi saran maviyi fotoğraf sanatı ve fotoğrafı
çekenin yorumları ile yeniden keşfetmek, çevremizdeki her an
gördüğümüz fakat çoğu zaman dikkat etmediğimiz mavi detaylara dikkat
çekerek amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarımızın yaratıcılıklarının
ortaya çıkmasını teşvik etmektir. Her mavinin bir hikayesi var, gelin bu
hikayeleri birlikte yaratalım.
YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI:

 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışmada tek bir tema ve bölüm vardır. Yarışma konusu ‘MAVİ’
olup, sadece renkli fotoğraflar kabul edilecektir.
 Yarışma seçici kurul üyeleri,ile Girne Üniversitesi Vakfı çalışanları
dışında, 17 yaşını tamamlamış tüm fotoğrafçılara açıktır.

 Daha önce KKTC sınırları içerisinde başka yarışmalarda ödül almış
eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Daha önce ödül almış
fotoğraflar renk tonları veya renkleri veya kadrajı değiştirilse dahi,
fotoğrafın geçmişteki ile ayni veya benzer olmasından dolayı farklı
bir fotoğraf olarak kabul edilmez ve yarışmaya katılamaz. Daha
önce herhangi bir yarışmada sergileme almış olan fotoğraflar
yarışmaya katılabilir.
 Fotoğraflar üzerinde renk, keskinlik, toz temizleme gibi bazı
işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda
fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin kanaati
esastır.
 Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın
montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan
herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi
birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu
beyanları dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İzinlerden doğabilecek
yasal sorunların tüm sorumluluğu fotoğrafçıya ait olup Girne
Üniversitesi Vakfı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait
olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurulu’nu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan
katılımcının derecesi ve aldığı ödüller iptal edilerek geri alınır. Bu

durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına
gelmeyecektir.
 Yarışma renkli sayısal kategoride olup, yarışmacılar en çok 5 eserle
yarışmaya katılabilirler. Eserler 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı
70 cm, jpeg formatında ve CD/DVD kaydı olarak gönderilmelidir.
Basılı fotoğraf kabul edilmeyecek, Eserler, Girne Üniversitesi Vakfı
tarafından basılı hale getirilerek sergilenecektir.
 Fotoğraflar kenar boşluksuz ve paspartusuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb
bilgiler bulunmamalıdır.
 Kayıtların adlandırılması fotoğraf ismi ve 6 rakamdan oluşan
rumuz ile yapılmalıdır.
RUMUZ KESİNLİKLE İSİMDEN SONRA GELMELİDİR. (örnek : yollar123456).
 Adlandırma, katılım formundakiyle aynı olmalıdır.
 CD/DVD üzerinede aynı rumuz yazılmalıdır.
 Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan
sonra bir zarfa koyup kapatmalı ve zarfın üzerine fotoğraflarda
kullanılan rumuzun aynısı yazılmalıdır. Daha sonra katılım
formunun

bulunduğu

zarf

ile

fotoğrafların

kaydedildiği

CD/DVDdiğer bir zarfa birlikte konularak son teslim tarihinde, en
geç saat 17.00’ye kadar Girne Üniversitesi Vakfı sekretaryasına
elden teslim edilmelidir.
 Seçici Kurul’un sergilemeye uygun bulduğu ve satılmayan eserler
sergi bitiminden sonra Girne Üniversitesi Vakfı’na kalacaktır. Girne
Üniversitesi Vakfı bu eserleri ticari amaçla kullanmayacağını kabul
ve taahüt eder.

 Yarışma sonuçları yerel gazetelerde basın bildirisi yoluyla
yayınlanacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek
tören ve sergide takdim edilecektir.
 Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.
FOTOĞRAFLARIN SATILMASI VE BAĞIŞLANMASI:
Yarışmada ödül veya sergileme almış olan fotoğraflar Girne Üniversitesi
tarafından basılacak ve sergilenecektir. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar,
fotoğraflarının satış bedellerini kendileri belirleyecekler ve katılım
formunda belirteceklerdir. Yarışmaya katılan her fotoğrafçı ayrıca
fotoğrafının satılması durumunda hangi hayır kurumuna bağışlanmasını
talep ettiğini

de belirtecektir.

Fotoğrafçı fotoğrafının satılması

durumunda satış bedelinin %50’sinin belirlediği hayır kurumuna
bağışlanmasını kabul eder. Fotoğrafçı, fotoğrafının satış bedeli yanında,
satışı durumunda hangi hayır kurumuna bağışlanacağı belirtilmediği
fotoğrafları için fiyat ve bağış yapılacak hayır kurumu belirleme hakkını
Girne Üniversitesi Vakfı’na teslim eder.
YAYIN-TELİF (KULLANIM) HAKKI VE DİĞER KOŞULLAR

 Girne Üniversitesi Vakfı,

eserleri kurum basılı ve görsel

yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, ticari
amaç dışında, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
Katılımcı, Girne Üniversitesi Vakfı’na, ödül alan ve sergilenmeye
hak kazanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser
adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini
kabul eder.

 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni
kesinlikle

geri

almayacağını

ve

eserin

yukarıdaki

şekilde

kullanılmasını engellemeyeceğini ve/veya bu izin için herhangi bir
telif hakkı ve/veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
 Katılımcı “Alındı Formu”nu imzalandığı andan itibaren yarışmanın
tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcı, yarışmaya
gönderdiği eserleriyle ilgili olarak yaşanabilecek herhangi bir yasal
sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL:
 Yarışmaya gönderilecek tüm eserler, Seçici Kurul’un saptayacağı
yöntem ile değerlendirilecektir.
 Seçici

Kurul

ödüllerin

tümünü

veya

bir

kısmını

dağıtıp

dağıtmamakta serbesttir.
 Seçici Kurul değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan
“Değerlendirme Tutanağı” ile saptar. Bu tutanak Seçici Kurul
üyelerince imzalanır.
 Seçici Kurul’un kararı değiştirilemez, kurul kararına itiraz edilemez.

ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 3000 TL
İkincilik ödülü: 2000 TL
Üçüncülük ödülü: 1000 TL
Mansiyon: 500 TL (3adet)

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi:
2 Mart 2016
Son Katılım Tarihi: 15 Nisan2016
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 25Nisan2016
Sonuçların Açıklanması: 23Mayıs 2016
Ödül Töreni ve Sergi: 23Mayıs 2016
SEÇİCİ KURUL

Daha sonra açıklanacaktır.
ORGANİZASYON:

Girne Üniversitesi Vakfı

BAŞVURU ADRESİ ve YARIŞMA SEKRETERYASI
Başvurular aşağıdaki adrese teslim edilecektir. Daha fazla bilgi için
aşağıdaki telefonlarda yarışma sekretaryasına başvurulabilir.
Yarışma Sekreteri: Ferhan Şah
Adres: Şehit Yahya Bakır Sokak, Karakum – Girne/ KKTC
Girne Üniversitesi Vakfı (Kat 2, D312)
Tel: +90 392 815 99 36 – 4020/4025
Web: www.kyrenia.edu.tr/mavifotografyarismasi
E-mail: guvak@kyrenia.edu.tr

