İstanbul Gedik Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
AMAÇ
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğrencilerini fotoğraf sanatına teşvik etmektir.
KONU
Uyanış
KATILIM
-Yarışma, Seçici Kurulu ve 1. Derece yakınları hariç tüm İstanbul Gedik Üniversitesi
öğrencilerine açıktır.
-Fotoğraflarda kısa kenar minimum 2400 piksel, uzun kenar minimum 3600 piksel olmalıdır.
-Fotoğraflar daha önce başka bir yarışmada ödül ya da sergileme almamış ve herhangi bir
mecrada sergilenmemiş olmalıdır.
-Fotoğraf çekiminde Drone (insansız hava aracı) kullanımı ve benzeri her tür teknik serbesttir.
-Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 1 (dört) adet renkli veya siyah-beyaz eser ile
yarışmaya katılabilecektir.
-Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
-Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar
kabul edilmeyecektir.
-Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
-Katılımcı, yarışma için başvurduğu fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
- Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir.
Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
-Fotoğraflar sksdb@gedik.edu.tr adresine gönderilecektir.
-E-posta içeriğine öğrencinin ad-soyad, öğrenci numarası, fakülte-sınıf bilgileri ve fotoğrafın
hikayesi eklenmelidir.
TOPLAMA MERKEZİ
İstanbul Gedik Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
KULLANIM HAKLARI
-Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların İstanbul Gedik
Üniversitesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma,
işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İstanbul
Gedik Üniversitesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı İstanbul Gedik
Üniversitesi ile fotoğrafçıya aittir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayr-i kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
-Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva
sınırı olmadan İstanbul Gedik Üniversitesinin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve
bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve
yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin
kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor
firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını
kabul etmektedir.
-Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından
kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, tv, internet vasıtasıyla kullanılabilecek ve bu konuda
katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
- Yarışmaya katılan fotoğrafların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk,
yarışmacıya aittir.
-Fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin
tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.
-Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
- İstanbul Gedik Üniversitesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.

-Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi
durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman
aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi
olamaz.
SEÇİCİ KURUL
a) İstanbul Gedik Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve değerlendirme bu kurul tarafından yapılacaktır.
b) İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve
sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, komisyon tarafından belirlenen tarihte SKS Toplantı Salonu´nda toplanarak
toplama merkezine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye
değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler. Yarışmanın sonuçları
www.gedik.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

ÖDÜLLER
Uyanış konulu Fotoğraf Yarışması´nda aşağıda sayıları, dereceleri ve ödül miktarları belirtilen
yarışmacılara ödüller ve Başarı Belgeleri takdim edilecektir.
1.lik Ödülü : 1000 TL + Başarı Belgesi
2.lik Ödülü : 750 TL + Başarı Belgesi
3.lük Ödülü : 500 TL + Başarı Belgesi
SERGİLEME
İstanbul Gedik Üniversitesi Uyanış Fotoğraf Yarışması Sergi tarihi, www.gedik.edu.tr
adresinden yayınlanacaktır.

DİĞER
Şartname İstanbul Gedik Üniversitsi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin
edilebilir.
Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. Şartnamede
belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde İstanbul Gedik Üniversitesinin kararları
geçerlidir.

