
 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, SİNEMA TOPLULUĞU 

“İNSANA DAİR” FOTOĞRAF SERGİSİ 

ETKİNLİK TANIMI VE AMACI 

• İçinde insanlıktan izler taşıyan, insanlığa dair hikâyeler barındıran yani insana dair her 

şeyi konu alan fotoğraf etkinliği ve sergisidir. Katılımcılar tarafından çekilmiş 

fotoğraflar, seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve yirmi tanesi sergilenecektir. 

Eseri sergilenen fotoğrafçılara katılım belgesi verilecektir. 

ETKİNLİK TAKVİMİ 

• 1 Haziran 2022 Son Katılım Tarihi. 

• 3 Haziran 2022 Değerlendirme Toplantısı. 

• 15-18 Haziran 2022 Sergi. 

KATILIM ŞARTLARI 

• Etkinliğe katılım ücretsizdir. 

• Etkinliğe, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin tüm mensupları (Öğrenci, öğretim 

elemanları, memurlar diğer tüm görevliler ve çalışanlar) katılabilir.  

• Etkinliğe fotoğraf gönderen katılımcılar sergilenmesini ve yayınlanmasını kabul etmiş 

sayılırlar. 

• Gönderilen fotoğrafların tamamı etkinliğe katılan fotoğrafçı tarafından çekilmiş 

olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali 

sayılır. 



• Katılımcı, etkinlik için e-mail yoluyla gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait 

olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış 

kural ihlali sayılır. 

• Fotoğraflar insanadair@karatekin.edu.tr, e-mail adresine başvuru formuyla birlikte 

gönderilmelidir. Başvuru formu ve katılım şartları Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Duyurular & İlanlar sayfasından paylaşılacaktır. 

• Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri her türlü kazanımları geri alınır. 

Kural ihlali nedeniyle iptal edilen sergilemenin yerine diğer katılımcının fotoğrafı 

dâhil edilebilir. 

• Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında 

serbesttir. Renkli veya siyah beyaz fotoğraf kabul edilir. 

• Her katılımcı etkinliğe en fazla 3 adet eserle katılabilir. 

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

kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel 

yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurul kanaati esastır. 

• Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde 

kompozisyon yapılamaz. 

• Etkinliğe katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 

sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 8 

Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan 

gönderilecektir.  

• Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak etkinlik paydaşları 

tarafından basılı hale getirilecektir. 

• Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde 

çekilmiş fotoğraflar da etkinliğe katılabilir. 

• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda etkinliğin tamamının veya bir kısmının 

iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme kurulu, iptal ya da erteleme 

durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 

Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen 

durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme 

dâhil her türlü değişikliği yapmaya, “Son Katılım Tarihi”nden en geç 3 gün öncesine 

kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir. Şartnamede yer almayan ve 

ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır. 



• Etkinliğe gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine 

ve bir etkinliğe gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında 

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya 

çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 

• Etkinliğe eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 

sayılır. 

• Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

SERGİ SEÇİÇİ KURULU 

• Doç. Dr. Tunç BORAN – Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sinema ve Televizyon 

Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi. 

• Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ – Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sinema ve Televizyon 

Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi. 

• Araş. Gör. Burak KALELİ – Çankırı Karatekin Üniversitesi, Grafik Tasarımı Öğretim 

Üyesi. 

ETKİNLİK VE SERGİ DÜZENLEME KURULU 

• Öğr. Gör. Salih KÖSE 

• Mert ENNİCE 

• Betül ÇİÇEK 

SERGİ MEKÂNI 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluyazı Kampüsü, Sergi Alanı. 

ETKİNLİK PAYDAŞLARI 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı. 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema Topluluğu. 

FAALİYET SORUMLULUKLARI 

• Organizasyon sorumlusu düzenleme kuruludur. 

• Fotoğraf basım masrafları, teşekkür belgesi giderleri Çankırı Karatekin Üniversitesi, 

Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. 


