
 

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  

TURİZM FAKÜLTESİ  

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın Adı : Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Fotoğraf Yarışması 

Yarışmanın Amacı : Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Fotoğraf Yarışması, Turizm 

fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının (lisans ve lisansüstü) fotoğraf becerilerinin; insanı, 

doğayı, toplumu ve turistik değerlerimizi farklı bir bakış açısıyla görme ve yansıtma 

yetilerinin ortaya çıkarılması ve dereceye girenlerin eserlerinin fakültenin görünür 

alanlarında, web sayfasında ve resmi sosyal medya hesaplarında sergilenerek/yayınlanarak 

seçilen fotoğrafları çeken kişilerin onurlandırılmasını amaçlamaktadır. 

Düzenleyenler  : Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ  

Son Başvuru Tarihi : Yarışmaya fotoğraf gönderme süresi 20 Ocak 2021 tarihinde mesai saati 

bitişi itibariyle sona ermektedir. 

Sonuç Açıklama Tarihi: 01.02.2021 

Sergi ve Ödül Töreni : İlgili tarihler daha sonra ilan edilecektir.  

 

KATILIM ŞARTLARI 

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

b) Yarışma, tüm Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans ve lisansüstü 

öğrencileri ve mezunlarına açıktır. 

c) Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. 

d) Her yarışmacı en fazla üç fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Fotoğraflar renkli veya siyah 

beyaz olabilir.  

e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, katılımcının kendisi tarafından herhangi bir mobil cihaz 

ya da fotoğraf makinesiyle çekilmiş olmalıdır. 

f) Katılımcılar fotoğraf gönderirken ad, soyad, iletişim bilgileri ve adreslerini ayrıca 

yazmalıdırlar.  

g) Yarışma sonrasında kullanılmak üzere, dereceye giren fotoğrafların yüksek çözünürlüklü 

halleri yarışma sekretaryasına jpeg formatında teslim edilecektir. 

h) Gönderilen fotoğraflar herhangi bir yerde yayımlanmamış ve daha önce bir yarışmada 

ödül almamış olmalıdır. 

i) Renk, keskinlik, kontrast, doygunluk gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar 
yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı 

fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 



 

 

 

 

 

j) Yarışmaya katılan fotoğraflar Turizm Fakültesinin görünür alanlarında, sergi salonunda, 

toplantı salonunda, fakültedeki etkinliklerde ve fakülte web sayfası ile resmi sosyal medya 

hesaplarında sergilenebilir/yayınlanabilir. Bunların dışındaki tüm yayın hakları eser 

sahibine aittir. 

k) Katılımcılar paylaştıkları fotoğrafın kendilerine ait olduğunu, çekimlerin kendileri 

tarafından yapıldığını taahhüt eder. Aksi halde doğacak hukuki sorunlardan fotoğraf sahibi 

sorumludur. Yarışma sonrasında kendilerine ait olmadığı ya da şartnamede belirtilen 

kurallara uymadığı tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.  

l) Yarışmaya katılan bütün katılımcılar bu şartnamede açıklanan bütün katılım koşullarını 

kabul etmiş sayılır. 

ÖDÜLLENDİRME 

a) Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine herhangi bir para ödülü verilmemektedir.  

b) Yarışmanın ödülü onurudur. Dereceye giren eserler fakültenin görünür alanlarında, 

düzenlenecek etkinliklerde, fakülte web sayfasında ve resmi sosyal medya 

hesaplarında sergilenecek/yayınlanacaktır. 

YARIŞMANIN İLANI 

a) Yarışmanın ilanı sanal ortamda yapılır. 

SEÇİCİ KURULU ÜYELERİ 

a) Seçici Kurul üyeleri fakülte yönetim kurulu tarafından oluşturulur. Seçici Kurul gönderilen 

eserlerin temaya ve yarışmaya uygunluğunun kontrolünü gerçekleştirir.  

b) Seçici Kurul fotoğrafların nihai değerlendirme süreçlerini yürütür.  

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Yarışmaya gönderilen eserler öncelikle yarışmaya uygunluk açısından Seçici Kurul 

tarafından ön incelemeye tabi tutulur.  

b) Seçici Kurul yarışmaya ve temaya uygunluk açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyen 

eserleri, her esere daha önceden belirlenen bir ölçek üzerinden puanlar vermek suretiyle değerlendirir 

ve finale kalan eserleri belirler.  

c) Son aşamada Seçici Kurul Üyeleri dereceye giren eserleri belirler. 

 

 



 

 

 

 

DÜZENLEME KURULU 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ 

Öğr. Grv. Hayati ULUSAY, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Öğr. Grv. Hakan YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Emekli Öğr. Grv. Muzaffer UYAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Koordinatörü 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. H. Hüseyin SOYBALI, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 

SEKRETERYA 

Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi  

Arş. Grv. Ali KABAKULAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Arş. Grv. Asilhan Semih MUTLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Arş. Grv. Mehmet BOYRAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Arş. Grv. Melisa ATEŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 

 


