
2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 
“DOĞA ve İNSAN KARELERİ” KONULU 8.FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
 

YARIŞMAYI 
DÜZENLEYEN  

Yaratıcı Çocuklar Derneği 

YARIŞMANIN KONUSU 

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin sponsorlar ile birlikte yürüttüğü yarışmanın konusu 
bu yıl “Doğa ve İnsan” olarak belirlenmiştir. 
 

Doğa insan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve 

değiştiren güç; canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümünü ifade eder. 

Doğa, durmadan yeni biçimlerin doğduğu, diğerlerinin de yok olup gittiği bir 

gelişme süreci içinde sonsuza değin ve bitimsiz var olur.  

Dünya insanlığın da temsil edildiği, birbirleriyle iletişim içinde olan ve bütünleşen 

devasa bir ağdır. Bu ağı oluşturan organizmalar yaşamaları için gittikçe artan bir 

biçimde insan korumasına bağımlı oluyorlar. Bizlerin de sağlıklı ve canlı kalmak 

için olağanüstü sayıdaki diğer türlere bağımlı olduğumuz gibi… 

Doğa tarih öncesi insanların yaşam kaynağıydı ve insanlık doğa içinde gelişti. Doğa 

geçmişte olduğu gibi bugün de yaşamımızı sürdürmemizi sağlamaya, üretilen 

sanat eserleri ve tasarımların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 

İnsan ruhunu ve zihnini yoran günlük hayatının rutin akışına karşı doğanın sahip 

olduğu değişken, büyüleyici ve ahenkli olma özelliklerinin üzerimizde olumlu bir 

etkisi vardır. Zihinsel yorgunluğumuzu gidermemize, problem çözme 

yeteneğimizin ve yaratıcılığımızın artmasına yardımcı olur. Doğa kişinin dikkatini 

yenileyip artırırken, şehir tüm bu kapasiteleri azaltır.  

Şehirleşmeyle birlikte insanın doğayla iletişimi azalır ve günlerinin büyük oranını 

kapalı mekanlarda geçirmeye başlar. Bunun sonucu olarak da obezite, aşırı 

yorgunluk, stres ve zihinsel sorunlar artar. 

Tüm canlıların yaşamaları ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için çevreye 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Çevre koşullarının son zamanlarda hızla bozulduğunu 

ve dünyanın geleceği için çok ciddi sorun teşkil ettiğini ifade etmeliyiz. Doğanın 

tahrip olması, doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, küresel ısınma, 

buzulların erimesi gibi çevre sorunları dünya için çok büyük tehdit oluşturmaya 

devam ediyor.  

Doğa insansız varlığını sürdürebiliyor… Peki ya insan? 
 
 

YARIŞMANIN AMACI 
Öğrencilerin fotoğraf yoluyla duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini 
sağlayarak geleceğin fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak. 

TÜRÜ Fotoğraf Yarışması  

HEDEF KİTLE 
Türkiye geneli resmi ve özel okullar. 
Ortaokul (5., 6., 7., 8. Sınıflar) ve Lise ( Hazırlık 9., 10., 11., 12. Sınıflar) düzeyindeki 
öğrenciler. 

YARIŞMA TAKVİMİ Son Katılım Tarihi: 20 Nisan 2020 
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Fotoğrafların değerlendirilmesi: 4 -11 Mayıs 2020 
Sonuçların Açıklanması: 25 Mayıs 2020 
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih 
belirtilerek www.yaraticicocuklardernegi.org adresinden duyurulacaktır. 
 

 
KATILIM ŞARTLARI 

1. “Doğa” konulu Fotoğraf Yarışması’nın son katılım tarihine kadar 
maksimum 3 adet fotoğraf gönderilebilir. 

2. Gönderilen fotoğraflar minimum 6 MP lik bir fotoğraf makinasında 
(2000x3000 px ya da 4000x1500 piksel gibi) çekilmiş olmalı ve 
küçültülmeden (jpg olarak) gönderilmelidir.  

3. Fotoğraflar, sergi baskısında görülmesi istenildiği şekilde hazırlanıp 
gönderilmelidir. Fotoğraf kesilebilir.  

4. Fotoğraf çözünürlüğünün (uzunluk, genişlik ve çözünürlük) 
değiştirilmemesi önemle rica olunur. 

5. Fotoğraflar, yarışma organizasyonu sonunda gerçekleştirilmesi planlanan 
sergilere, katılımcının adı ve soyadı belirtilerek dahil edilecektir. Orijinal 
dosyası talep edilen fotoğraflar gönderilemiyorsa, ödül ve derece bir 
sonraki yarışmacıya aktarılacaktır. Gönderme süresi,  4 gün ile sınırlıdır. 
E-posta ya da posta yoluyla gönderilen fotoğraflar yarışmaya dahil 
edilmeyecektir. 

6. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, 
cinselliği ön plana çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış ve yetişkin 
müdahalesi içeren fotoğraflar yarışma dışı kalır. 

7. Yarışmada dereceye giren tüm fotoğraflar, katılımcıların isimleriyle 
birlikte “Doğa” projesini tanıtım amacıyla kullanılabilir.  

8. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar yarışma sonuçlandıktan sonra 
belirtilecek olan mekan(larda) basılı olarak sergilenecektir 

9. Fotoğraf kullanımı ile ilgili olarak fotoğraf gönderimi sırasında kullanıcıya 
iki seçenek sunulacaktır:  

a)  Aynı zamanda bu projeyi olumlu cevapları ile desteklemek isteyen 
katılımcıların fotoğrafları üzerinde isimlerinin belirtildiği kartpostal, 
defter, mug, takvim, ayraç, vb promosyon malzemeleri şeklinde satışa 
sunulabilecektir. Bu nedenle fotoğraf gönderen ve dereceye giren her 
katılımcı, fotoğraf baskılarının satışından elde edilen gelir üzerinden hak 
talep etmeyeceğini ve oluşacak gelirin Yaratıcı Çocuklar Derneği destek 
fonunda kullanılmasını istediğini kabul eder. Tüm fotoğraflar; 
yarışmayla ilgili duyurularda ve “Doğa Kareleri” yarışma projesine destek 
kapsamında, katılımcının ismi belirtilerek tanıtım amacıyla kullanılabilir. 

b) Fotoğraf sahipleri olumsuz seçeneği işaretledikleri takdirde fotoğrafları 
hiçbir şekilde satışa sunulmayacaktır. Sadece sergide yer alacak ve 
aldıkları dereceleri duyurulacaktır.  

10. Yarışma süresince katılımcıların isimleri veya kim olduklarını belirtecek 
herhangi bir işaret fotoğrafın üzerinde veya çerçevesinde yer alamaz. 
Eğer böyle bir işaret veya katılımcının ismi görünüyorsa o fotoğraf 
diskalifiye edilir ve jürinin karşısına çıkarılmaz.  

11. Gönderilen fotoğraflar tüm fotoğraf gönderimi editörler tarafından belirli 
sürelerde kontrol edilir ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışmadan 
çıkarılabilir. Bu gibi durumlar için Yaratıcı Çocuklar Derneği bir açıklama 
yapma zorunluluğunda değildir. 

12. Üç ay içinde ödüllerini almayan yarışmacılar haklarını kaybetmiş 
sayılırlar.  
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13. Ödül alan fotoğraflar hakkındaki yarışma editörleri tarafından 
incelenebilmesi için, şikâyete uğrayan fotoğrafın sahibi, Fotopya’nın 
konu ile ilgili tüm taleplerini (fotoğrafın ham ya da crop’lanmamış ve de 
exif’li hali gibi…) yerine getirecektir. Ödül tesliminden sonra yapılan 
şikâyetler, dikkate alınmayacaktır. 

14. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın 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,  ünvan ve her türlü kazanımları geri 
alınır. 

15. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisine ait olmadığı 
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu 
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapanların 
yarışmaya katılımı bir yıl süreyle kısıtlanır.  

16. Bu yarışmaya daha önce ödül almış fotoğraflar da gönderilebilinir. Bu 
konuda bir kısıtlama yoktur.  

17. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam 
edenler bu yarışmaya katılamazlar.  

18. Doğa Kareleri Fotoğraf Yarışması Ödül töreni ve sergisi esnasında 
fotoğraf sahipleri ile çekilen etkinlik fotoğrafları 
“Doğa Kareleri” projesini tanıtım amacıyla kullanılabilir. 

19. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Jüri Üyelerinin 
birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.   

20. Yarışmaya fotoğraf gönderen kurum, öğrenci ve velisi yarışma 
şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartnameye uymayan fotoğraflar 
değerlendirmeye alınmaz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
Kandilli Mah. Kandilli İskele Cad. No: 3, D: 6  34684 Üsküdar- İstanbul 
Tel: 0216 332 78 58  Fax: 0216 332 76 56 Gsm:  0532  437 94 06 
 

SEÇİCİ KURUL 

 
Nadir EDE        Özel Işık Üniversitesi / GSF Fotoğraf Bölümü 
Burak ŞENBAK            Fotoğraf Sanatçısı 
Akın MISIRLIOĞLU     Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı Genel Koordinatörü 
Sebati KARAKURT      Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü 
Gölnur CENGİZ           Fotoğrafevi Genel Koordinatörü 
İpek ILICAK KAYAALP Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Didem ÇAPA        Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay BULUZ       Fotoğrafçı / Yaratıcı Çocuklar Derneği Fotoğraf Kom. Başkanı 
 

ÖDÜLLER 

 
Değerlendirme yapılan her kategori için;  
Lise Öğrencileri ( Hazırlık, 9-10-11-12. Sınıflar ) 
Birinci                                : 2.000 TL değerinde hediye çeki 
İkinci                                : 1.500 TL değerinde hediye çeki 
Üçüncü                                 : 1.000 TL değerinde hediye çeki 
2 Adet Mansiyon                : 250 TL değerinde hediye çeki 
17 Adet Sergileme Ödülü  : 100 TL değerinde hediye çeki 
 
 
 



2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 
“DOĞA ve İNSAN KARELERİ” KONULU 8.FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 
 

 

Ortaokul Öğrencileri ( 5-6-7-8. Sınıflar ) 
Birinci                                 : 1.500 TL değerinde hediye çeki 
İkinci                                 : 1.000 TL değerinde hediye çeki 
Üçüncü                                  : 750 TL  değerinde hediye çeki 
2 Adet Mansiyon                  : 250 TL değerinde hediye çeki  
17 Adet Sergileme Ödülü    : 100 TL  değerinde hediye çeki 
 
Tüm katılımcı öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 

 

Açıklama: Fotoğraf yarışmasında dereceye giren tüm fotoğraflar katılımcıların izniyle kullanılabilir veya 
sergilenebilir. 2017/25 Sayılı Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Genelgesine göre Eserlerin telif hakkı eser 
sahibine aittir. 


