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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR 

VE TASARIM FAKÜLTESİ & KARDEMİR A.Ş. 

1’NCİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 

YARIŞMANIN ADI 

Karabük Üniversitesi, S.F.T.G.S.T.F. (Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi) & KARDEMİR A.Ş. (Karabük Demir Çelik Sanayi A.Ş.) “Emek” Temalı Fotoğraf 

Yarışması. 

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 

Fotoğraf yarışması Karabük Üniversitesi, S.F.T.G.S.T.F. tarafından KARDEMİR A.Ş.’nin 

katkıları ile düzenlenmektedir. Yürütücülüğünü ise Karabük Üniversitesi, S.F.T.G.S.T.F. 

tarafından oluşturulan “Uygulama Komitesi” yapmaktadır. 

 

TEMA 

Günlük yaşamın her alanında var olan emeğin, fotoğraf sanatındaki yansımasını görebilmek 

amacıyla ana tema “EMEK” olarak belirlenmiştir. 

 

YARIŞMANIN AMACI 

a) Yarışmayla emeğe sanatsal açıdan bir bakış, emeğin Türkiye’deki ve dünyadaki önemi, 

çalışma hayatının fotoğraf sanatı aracılığıyla toplumumuza aktarılması amaçlanmaktadır. 

b) Fotoğraf yarışması ile emek konusuna dikkat çekilerek farkındalık oluşturmak 

amaçlanmaktadır. 

c) Amatör veya profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin, fotoğraf yarışması 

aracılığıyla “EMEK” temasını eserlerinin merkezine almaları ve sanatsal bir bakış açısıyla 

önemli çalışmalara imza atmaları beklenmektedir. 

 

YARIŞMA BÖLÜMLERİ: 

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür. 
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KATILIM ŞARTLARI: 

•  Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları, Yarışma 

Sekretaryası, Uygulama Komitesi ve Karabük Üniversitesi personeli dışında; son başvuru 

tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. 

• Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet dijital renkli veya siyah beyaz eser ile katılabilir. 

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul 

edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş 

olmalıdır. Uygulama komitesi gereken durumlarda yarışmaya gönderilen fotoğrafların RAW 

formatındaki orijinal kopyasını yarışmacıdan isteyebilir. 

• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmeyecektir. 

İnsansız hava aracı (Drone) ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için 

insanlı veya insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya 

aittir. 

• Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış 

olmalıdır. Aksi hâlde gönderilen fotoğraflar kural ihlali olarak değerlendirilecektir. 

• Daha önce yapılan ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül alan fotoğraflar yarışmaya 

katılamaz. Bu yarışmayla eş zamanlı yapılan TFSF onaylı bir yarışmada ödül almış fotoğraflar 

ile bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. 

Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise 

yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu 

yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması 

durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait 

olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Karabük Üniversitesi, 

katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul 

etmeyecektir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı hâlde 

kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 

değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

• Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm 

kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, 

ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış 

yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. 

• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN 

numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve 

Uygulama Komitesi’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, 

Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı 

durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz. 

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YARIŞMAYA GÖNDERİLMESİ: 

•  Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi 

(e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.  

• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi 

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip 

edilerek gerçekleşecektir.    
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•  İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.  

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden 

yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.  

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde 

katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.  

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 

sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de 

geçmemelidir.  

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, 

Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.  

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan 

kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-

katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa iletişim formu 

kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca 

olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf 

gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.  

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Karabük Üniversitesi ve TFSF 

sorumlu olmayacaktır. 

• Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresine üye olmak ve fotoğraflarını 

yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının 

yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname 

hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI: 

• Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları 

Karabük Üniversitesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Karabük 

Üniversitesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun 

için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. 

• Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 

23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci 

maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali 

hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Karabük Üniversitesi’ne ait olacaktır. 

• Karabük Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, paydaşı olan KARDEMİR A.Ş. (Karabük 

Demir Çelik Sanayi A.Ş.) ile beraber süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya 

diğer tüm dünya dillerinde, uygun gördüğü her türlü ortamda sosyal medyada dahil olmak üzere 

ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve 

kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser 

sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan 

verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men 

etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi 

talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Karabük Üniversitesi 

eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı 

bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Karabük Üniversitesi’nin 

olacaktır. 

https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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• Karabük Üniversitesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların orijinal çözünürlüğe sahip 

dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

• Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin 

telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri 

tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait 

olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Karabük Üniversitesi bu konuda hiçbir sorumluluk 

kabul etmez. 

• Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Karabük Üniversitesi’nin www.karabuk.edu.tr,  

S.F.T.G.S.T.F’nin https://gstf.karabuk.edu.tr/, KARDEMİR A.Ş.’nin 

http://www.kardemir.com ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 

https://tfsfonayliyarismalar.org/ internet adreslerinden yayınlanacaktır. Yarışmada ödül ve 

sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra 

sistemden silinecektir. 

• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Karabük Üniversitesi, 

S.F.T.G.S.T.F. Fotoğraf Yarışması Uygulama Komitesi, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı 

Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim 

Kurulunun kararları geçerlidir. 

• Karabük Üniversitesi, S.F.T.G.S.T.F. uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya 

bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da 

erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 

Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda 

şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü 

değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta 

öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

Son Katılım Tarihi   : 24 Nisan 2022 Saat:23:00’a kadar 

Seçici Kurul Toplantı Tarihi    : 29 Nisan 2022 

Sonuç Bildirim Tarihi               : 12 Mayıs 2022 

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi     : 12 Mayıs 2022 

 

SEÇİCİ KURUL (ADA GÖRE ALFABETİK SIRAYLA): 

• Faruk AKBAŞ (Jüri Başkanı) 

• Cemil BELDER 

• F. Dilek UYAR 

• Mehmet TURGUT 

• Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU 

 

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında 

değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya 

gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. 

 

www.karabuk.edu.tr
https://gstf.karabuk.edu.tr/
http://www.kardemir.com/
https://tfsfonayliyarismalar.org/
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Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE 

PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği 

Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu 

ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır. 

• TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN 

 

UYGULAMA KOMİTESİ (ADA GÖRE ALFABETİK SIRAYLA): 

• Prof. Dr. Refik POLAT (Onursal Başkan)   

• Prof. Dr. Anıl ERTOK ATMACA (Komite Başkanı) 

• Şakir KURTER (KARDEMİR A.Ş. (Kurumsal İletişim Müdürü) 

• Ali BAYKALA 

• Dr. Öğr. Üye. Bedirhan KARAKURLUK 

• Cemil BELDER 

• Öğr. Gör. Dr. Musa AK 

• Öğr. Gör. Dr. Serdar SABUNCU 

 

ÖDÜLLER 

Birincilik = 5.000 TL 

İkincilik  =  4.000 TL 

Üçüncülük = 3.000 TL 

Kardemir Özel Ödülü = 2000 TL 

Mansiyon = 1000 TL 

Sergilemeler (En fazla 20 adet) = 300 TL 

• Kazanılan para ödülleri, sonuç açıklanmasından sonraki ilk bir ay içerisinde hak sahibine 

banka yolu aracılığıyla ödenir. 

 

SERGİLEME 

En fazla 20 adet eser sergilenecektir. 

 

YARIŞMA SEKRETARYASI - İLETİŞİM: 

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

E-posta : fotografyarismasi@karabuk.edu.tr 

Telefon : +90370 4188564 

Adres : Yenimahalle Mah. Prof. Metin Sözen Cad. No: 4/1 78600 Safranbolu/KARABÜK 

Bina Kodu: 4400662 

Adres Kodu: 1956152001 
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• Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-026” 

numara ile onaylanmıştır. 

• Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. 

 

YASAL UYARI 

 Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve 
bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin 
ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz. 

 Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve 
yaptırıma konu edilecektir." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


