
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ  

KENTİN AYNASI 

 FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 

1- YARIŞMA KONUSU 

Kentin Aynası teması doğrultusunda, kentle ilgili kişisel deneyimlerin ifade edileceği fotoğraf 
yarışması.  

2- YARIŞMANIN AMACI 

Bu yarışma ile üniversitemiz öğrencilerinin bulundukları kentlere dair görsel notlarını fotoğraf sanatı 
ile aktarmaları amaçlanmıştır. Herhangi bir zamanda bulunduğunuz herhangi kenti sizin gözünüzden 
yorumlamanızı istiyoruz. Bu güzellikler de olabilir, aksaklıklarda… Bir anlamda kente ayna tutacak bu 
fotoğraflar, kenti anlama şeklimize dair kişisel bir fikir niteliğinde olmalıdır.  

3- YARIŞMA KOŞULLARI 

 Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi öğrencileri katılabilir. 

 Katılımcı; en az 1 (bir), en çok 5 (beş) adet renkli ya da siyah – beyaz dijital fotoğrafla 
katılabilir.  

 Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya 
katılamaz. Katılıp ödül almış oldukları takdirde de ödülleri geri alınacaktır.  

 Fotoğrafçının özgün yorumuna bağlı olarak dijital müdahaleler yapılması serbesttir. 

 Fotoğrafın kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi 
yapılmamalıdır. 

 Değerlendirmede fotoğrafların ‘’öz’’ ve ‘’biçim’’ ve/veya ‘’teknik’’ açıdan estetik bütünlük 
taşıması göz önünde tutulacaktır.  

 Katılımcı fotoğraflarında manipülasyon yapabilir ama kullandığı tüm görseller kendisine ait 
olmak zorundadır. 

 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri 
dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri 
alınır. 

 Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin 
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler, 
bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekan, eser, kavram vb konularda) gereken 
izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun 
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.  

4- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ 

 Yarışmacılar eserlerini 2 büyük harf ve 5 sayılı bir RUMUZ ile teslim edeceklerdir. Birden fazla 
eserle katılacak yarışmacılar bu rumuzdan sonra kısa çizgi ile sayı numarası ilave edecektir. 
(Örnek : NC12345-1 , NC12345-2, NC12345-3 gibi ) 

 Fotoğraflar 300 DPI çözünürlük ve JPEG formatında, en az 2 Mb büyüklüğünde CD’ye 
kaydedilip yarışma sekreterliğine bırakılacaktır.  

 Her fotoğrafa ayrı ayrı verilen bu rumuz CD’nin üzerine ve katılım formuna da yazılacaktır. 

 Her fotoğrafın aynı zamanda A3 boyutunda fotoblok üzerine yapıştırılmış baskısı yapılacak ve 
baskının ARKA sağ alt köşesine keçeli kalem ile sadece rumuz yazılacaktır.  



 Katılım formu, CD ve baskı fotoğraflar birlikte bir zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın üzerine 
içindeki fotoğrafların rumuzları tek tek yazılacaktır.  

 Kişisel bilgi veren fotoğraflar elenecektir. 

5- YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışma İlan Tarihi:  06.05.2019 

Teslim Tarihi:  30.09.2019 

Sonuçların Açıklanması:  21.10.2019 

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı tarihi yarışma sonuçları ile birlikte www.nnyu.edu.tr adresinde 
yayınlanacaktır.  

6- İDARENİN ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İdarenin Adı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

Adresi Kuzey Çevreyolu Erkilet Dere Mah. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 
Yerleşkesi Kocasinan/KAYSERİ 

Telefon 0 352 324 00 00 

İnternet sayfası www.nny.edu.tr 

 

7- SEÇİCİ KURUL  

Nuri ÇORBACIOĞLU - AFIAP(Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı)  

Berrin KAHRAMAN - Fotoğraf Sanatçısı  

Yeşim ALEMDAR - Mimar - NNYÜ GSTF Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 

Mehmet Murat USLU - Mimar - NNYÜ GSTF Mimarlık Bölümü Konuk Öğretim Elemanı 

Şeyda GÜNGÖR - Mimar - NNYÜ GSTF Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır. Seçici kurul üyelerinin programına göre sonuçların açıklanması bir 
hafta ileriye ertelenebilir. 

8- TELİF 

Ödül alan fotoğraflar sergi dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi 
duyurusunda, ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi düzenleyeceği her türlü yayın ve etkinlikte isim 
belirtilerek ayrıca herhangi bir bedel ödemeden tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı 
fotoğraf sahibine ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne ait olacaktır. 

 9- ÖDÜLLER 

Birinciye: 1000 TL + KİTAP 

İkinciye: 750 TL + KİTAP 

Üçüncüye:  500 TL +KİTAP 

Sergileme (50 adet)  



10- TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

Fotoğraf Yarışmasıyla ilgili belgeler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası’nda 
bulunan Halkla İlişkiler Birimine şahsen imza karşılığında teslim edilecektir.  

TESLİM: 

Öneriler, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar teslim edilecektir. 

10- YARIŞMA RAPORTÖRLERİ  

Meltem DENGİZ – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Dairesi 

Zuhal KARAMIŞ - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 


