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Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü  
 

MEB’na Bağlı Lise Öğrencileri İçin Fotoğraf Yarışması 
 

Yarışma Konusu : “İstanbul’da Bahar” 
 
Amaç ve İçerik 
 
‘Yarışmada Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla İlçelerindeki MEB’na bağlı tüm devlet okulları ve 
özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin Nisan 2015 tarihinden itibaren çekecekleri  
“İstanbul’da Bahar” konulu renkli fotoğraflar değerlendirilecektir. Yarışmanın amacı, 
öğrencilerin günlük yaşamda, yaşam alanlarında, doğada, insan-doğa-çevre, mekan-doğa-
insan, insan ve doğa, tarihi mekan ve insan vb.  ilişkisini gözlemlemesini sağlamak, teşvik 
etmek ve yaptıkları gözlemi bir konu içinde düşünmelerine olanak sağlamaktır. 

Yarışmanın diğer bir amacı da, güzel sanatlar eğitimini özendirmek, bireyin görsel  yetenek ve 
algısını keşfetmesini, estetik yönünü tanımasını sağlamak, görsel algı ve imge yaratma 
süreçlerini teknoloji ile boyutlandırmak, belgelemek ve görsel sanatlar alanında eğitim almak 
isteyen öğrencilerde farkındalık yaratmak, kendini geliştirmeye istekli ve yetenekli öğrencileri 
fotoğraf çalışmaları konusunda daha çok teşvik etmek ve bu vesileyle yeteneklerini ortaya 
çıkarıp gelişmelerine yardımcı olmaktır. 

Katılma Koşulları 
 
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı özel/vakıf ve devlet okullarındaki tüm öğrencilere açıktır. 
 
2. Yarışmaya fotoğraf gönderen öğrenciler, çektikleri fotoğrafın kendilerine ait olduğunu 
beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. İstanbul GEDİK Üniversitesi fotoğraflarla ilgili izinler 
ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 
 
3. Adaylar yarışmaya en fazla 2 adet fotoğraf  çalışması ile katılabilir. Ancak ödüle hak 
kazanan adayların en fazla bir eseri ödüllendirilecektir. Yarışma bireyseldir. Grup ve okul 
olarak katılımlar değerlendirme dışıdır. 
 
4. Yarışmaya katılacak fotoğraf çalışmaları için  www.gedik.edu.tr sayfasında ilgili duyurudan 
edinilen Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması mecburidir. Bu form başvuru dosyasına 

http://www.gedik.edu.tr/
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eklenecektir. 
5. Başvuru dosyasında eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu ve Teknik Şartlar’a uygun şekilde 
hazırlanmış fotoğraf baskısının yer alması yeterlidir. 
 
6. Yarışmaya katılacak fotoğraf çalışmaları orijinal halleri ile yüklenmelidir (Photoshop vs. gibi 
yazılımlar kullanılmamalı, orijinal fotoğraf üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.) Cep telefonu 
veya dijital fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflardaki özellikler Teknik Şartlar bölümünde 
açıklanmıştır. 
 
7. Fotoğraf çalışmalarında “İstanbul’da Bahar” teması zorunludur.  
 
8. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına 
uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun fotoğraf karesi içinde marka ve firma adı 
yer alan eserler yarışma dışı kalacaktır. 
 
9. Yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkı İstanbul GEDİK ÜNİVERSİTESİ’ne  aittir. İstanbul 
GEDİK Üniversitesi’ne gelen eserlerin yarışmaya katılabileceğine onay verildikten sonra, 
eserler tüm iletişim ortamlarında ve sosyal paylaşım ağlarında yayınlanabilir. 
 
10. Yarışmaya katılan eserler arasından Seçici Kurul, yarışma konusu ve amacı 
doğrultusunda dereceye girmeye en uygun eserleri belirleyecektir. Ödüle layık eser bulunup 
bulunmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir. 
 
11. Çalışmanın özgün olması, daha önce hiç bir yerde kullanılmamış ve sergilenmemiş 
olması ve Nisan – Mayıs 2015 yılında çekilmiş olması gerekmektedir. Yarışma sonucunda, 
seçici kurulun ödüle layık gördüğü bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla 
eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan 
ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi istenir. Bu iptal 
durumu, diğer ödül almış ve / veya almamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı 
doğurmaz. 
 
12. İstanbul GEDİK Üniversitesi her zaman, önceden her hangi bir bildirim veya ilan 
yapmaksızın, yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde 
değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler. 
 
13. Yarışmaya katılan herkes yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş 
sayılır. 
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Teknik Şartlar 
 
Fotoğraflar aşağıdaki teknik şartlara uygun şekilde dijital veya basılı şekilde gönderilecektir.  
 

 Gönderilecek fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlükte, 

 Kamera özelliği en az 8 Megapiksel olan cep telefonu veya fotoğraf makinesi ile 
çekilmiş, 

 Yarışmaya katılan her fotoğrafın arka yüzünde Adı Soyadı, Lise adı, Sınıfı ve eğitim 
kurumunun bağlı olduğu ilçe belirtilmelidir.  

 Baskı boyutu A3 ( 297 x 420 mm )  

 Fotoblok kalınlığı 4-5mm (Fotoblok’a preslenerek basılmış ve paspartusuz olmalıdır)  

 Fotoğraflar fotokopi kağıdına değil fotoğraf kağıdına basılmalıdır ve fotoblok yerine 
foreks veya mukavva gibi malzemeler kullanılmamalıdır.) 

 Tüm fotoğrafların dijital dökümanları JPEG formatında  
istanbuldabahar2015@gmail.com adresine başvuru bilgileri eklenerek 
gönderilmelidir. Dijital döküman da teknik şartlara uygun olmalıdır. 

 

Seçici Kurul (Jüri Üyeleri): 
 

Ersin Alok     Fotoğraf Sanatçısı – Öğretim Görevlisi 
 
Ömer Orhun Fotoğraf Sanatçısı – Öğretim Görevlisi 
 
Adnan Şişman Öğretim Üyesi – Prof. Dr. 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı  
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan V. 
 

Mehmet Zaman Saçlıoğlu Öğretim Üyesi – Prof. 
İstanbul Gedik Üniversitesi 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü  
 

Ruhcan Akil     Öğretim Üyesi - Yrd. Doç. Dr.  
İstanbul Gedik Üniversitesi GSMF Dekan Yrd. 

      Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 
 
Ayşin Şişman Öğretim Üyesi –  Yrd. Doç. Dr. 

İstanbul Gedik Üniversitesi 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü  
 

Yarışma Yürütücüsü 

 
Nil Müge Felekten İstanbul Gedik Üniversitesi Görsel İletişim 

Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi 
          444 5 438 – 1230    muge.felekten@gedik.edu.tr 

mailto:istanbuldabahar2015@gmail.com
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ÖNEMLİ TARİHLER 
 
Başvuru için son tarih:   9 Mayıs 2015 

Kurul değerlendirmesi:  11 Mayıs 2015 

Yarışma sonuçlarının açıklanması: 11 Mayıs 2015 

Ödül Töreni  : 
12 Mayıs 2015  Saat:10:30-12:00 (İstanbul 
GEDİK Üniversitesi Kartal Yerleşkesi) 

Sergi: 
12 Mayıs 2015  - 29 Mayıs 2015  
(Ödül töreninden sonra sergi açılışı 
gerçekleştirilecek) 

 

BAŞVURU ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres:  Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi – Fakülte Sekreteri Sevgi Endoğan 
Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi Cumhuriyet Mah.  
İlkbahar Sk. No:1 34876  Yakacık  Kartal/ İstanbul 

Telefon: +90 (216) 452 45 85 

(Not: İstanbul GEDİK Üniversitesi, gerekli gördüğü takdirde belirtilen tarihlerde değişiklik 
yapabilir.) 

 

ÖDÜLLER 
 

Birinci :   ₺ 500 değerinde Teknosa hediye çeki 

İkinci :   ₺ 300 değerinde Teknosa hediye çeki 

Üçüncü :   ₺ 200 değerinde Teknosa hediye çeki 

Mansiyon:   :   ₺ 150 değerinde Teknosa hediye çeki  

              ₺ 150 değerinde Teknosa hediye çeki  

 


