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Bütün dünyanın içinde bulunduğu çok ciddi bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuz şu günlerde tüm
insanlık daha önce hayal bile etmediği bir yaşamı deneyimledi. Bu deneyim,  ülke, ırk, cinsiyet, meslek,
yaş, sosyal statü ayrımı gözetmeden herkes için eşit ve bir o kadar da ürkütücü oldu. Ancak bununla
beraber yaşadıklarımızın hiçbiri aynı değil...

Amacımız, pandemi döneminde tüm dünyada evlerine kapanmak zorunda kalan üniversiteli gençlerin bu
zor deneyimi, kriz, belirsizlik, sosyal izolasyonu ve zorunlu yeni yaşam şeklini ve hissettirdiklerini Fotoğraf
Sanatı yolu ile paylaşmalarını sağlamak .

Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencileri katılabilir.
Katılımcı; en az 1 (bir), en çok 3 (üç) 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.

KONU VE AMAÇ

KATILIM KOŞULLARI

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.



FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi        : 18 Kasım 2020
Teslim Tarihi                  : 18 Ocak 2021
Sonuçların Açıklanması : 8 Şubat 2021

SEÇİCİ KURUL
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ALEMDAR - NNYÜ GSTF Mimarlık Bölümü.
Dr. Öğr. Üyesi Kubulay ÇAĞATAY - NNYÜ GSTF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Serkan AKILLI - NNYÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Murat AYDOĞDU - NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi. 
Dr. Öğr. Üyesi Nazire Nurdan ÇAKIR - NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi.

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

*Fotoğraflar 300 DPI çözünürlük ve JPEG formatında, en az 2 Mb büyüklüğünde olmalıdır.

*Yarışmacılar her başvuru eserini 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 )

*Yarışmacılar posta ile, şahsen veya WETRANSFER uygulaması ile fotoğraflarını yollayabilirler.

*Posta ile veya şahsen başvuru yapmak isteyen yarışmacılar:

1- Her fotoğrafa ayrı ayrı verilen bu rumuzu CD’nin üzerine ve katılım formuna da yazılacaktır.
2- Her fotoğrafın aynı zamanda A3 boyutunda fotoblok üzerine yapıştırılmış baskısı yapılacak ve baskının
ARKA sağ alt köşesine keçeli kalem ile sadece rumuz yazılacaktır.
3- Katılım formu, CD ve baskı fotoğraflar birlikte bir zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın üzerine içindeki
fotoğrafların rumuzları tek tek yazılacaktır.
4- Başvurularda, istenen belgeler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halkla İlişkiler
Birimine şahsen veya Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halkla İlişkiler Birimi Ertuğrul
Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Yerleşkesi Küme Evler Kocasinan/KAYSERİ adresine posta ile yapılabilir.

*WETRANSFER uygulaması ile başvuru yapmak isteyen yarışmacılar: Yukarıda belirtilen şahsi veya
posta yolu ile yapılan başvurudaki belge ve bilgileri imzalı katılım formuyla (Doldurulmuş Formun fotoğrafı
da eklenecek) birlikte hazırlayacakarı dijital dosyalarına yükleyip wetransfer uygulaması ile
dhfdekanlik@nny.edu.tr adresine yollayabilirler.



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.

TELİF

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Konunun kavramsal olarak ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım.

• Katılımcının niyetleriyle örtüşen teknik yeterlilik.

• Sunulan fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı.

• Kişisel bilgi veren fotoğraflar elenecektir.

ÖDÜLLER

• 1.ciye Aeratör Başlığı 

• 2.ciye Muayene Seti (Ağız aynası-Sond-Presel)

• 3.cüye Modelaj Spatülü

SPONSORLARIMIZ

Nucleoss Dental Implant.

Sedat Çevik Ağız ve Diş Marketi.


