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1. Yarışmanın Adı: 

“Lefke Avrupa Üniversitesi Fotoğraf Yarışması” 

2. Konu: 

“Benim Gözümden Lefke” 

3. Amaç: 

Lefke, barındırdığı tarihi zenginlikleriyle çeşitli medeniyetlerin kültürel mirasına binlerce yıldır ev 

sahipliği yapan  ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bırakan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin en batısındaki ilçesi konumundadır. Yarışmanın amacı; Lefke ilçesinin sahip 

olduğu bu değerleri fotoğraflarla belgelemek, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı koymak, fotoğraf 

sanatçılarının eserlerinin sergilenmesine olanak sağlamak, Lefke bölgesini çeşitli ulusal ve 

uluslararası platformalarda temsil edebilecek nitelikte fotoğraf birikimi oluşturmak ve fotoğraf 

sanatının genç kitlelere sevdirilerek yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca ileride kurulması 

planlanan Lefke Sanat Müzesi’ne eser kazandırmak da yarışmanın amaçları arasındadır. 

 

4. Yarışma Bölümleri: 

- Yarışma ‘Öğrenciler’ ve ‘Öğrenci Olmayanlar’ olmak üzere iki ana bölümde ve her iki bölümde 

de ‘Renkli’ ve ‘Siyah-Beyaz’ olarak iki alt kategoride düzenlenecektir. 

- Yarışmacılar bu bölümlerden sadece birine katılabilirler. Her iki bölüme de katılan yarışmacılar 

için kural ihlali işlemi uygulanır. 

- Herhangi bir  bölümde yarışmaya katılan kişiler her iki alt kategoriye de eser gönderebilirler. 

 

4.1.  ‘Öğrenciler’ Bölümü: 

Bu bölüm şartnamede ‘A Bölümü’ olarak anılacaktır. 

- Yarışmaya bu bölümde katılabilmek için üniversite öğrencisi olma şartı aranacaktır. 

- Yarışmaya bu bölümde katılmak isteyen katılımcılar, eserlerini yarışmaya teslim ederken 

görevlilere öğrenci kimlik kartlarının aslını yada benzeri bir öğrenci belgesini ibraz etmekle 

yükümlüdürler. 

4.2.  ‘Öğrenci Olmayanlar’ Bölümü  

Bu bölüm   şartnamede ‘B Bölümü’ olarak anılacaktır. 

- Bu bölüm tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 

  



5. Katılım Koşulları: 

5.1. Genel Koşullar:  

- Yarışma; seçici kurul üyeleri ile yarışma komitesinde görev alanlar ve  bunların birinci derece 

yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet 

eden tüm bireylere açıktır. 

- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

- Yarışmanın ‘A’ ve ‘B’ bölümlerinden sadece birini seçerek yarışmaya katılan kişiler; Renkli ve 

Siyah-Beyaz kategorilerinden birine ya da her ikisine birden, en az iki (2) en fazla beş (5) adet 

eser göndererek yarışmada yer alabilirler.  

- Fotoğrafların “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke ilçesi” sınırları içerisinde çekilmiş olması 

gerekir. (Lefke ilçesi sınırları dahilinde olan yerleşim yerleri: Bademliköy, Bağlıköy, Cengizköy, 

Çamlıköy, Denizli, Doğancı, Gaziveren, Gemikonağı, Lefke, Taşpınar, Yedidalga, Yeşilırmak, 

Yeşilyurt) 

- Yarışmacıların gönderdiği eserler: “Benim Gözümden Lefke” temasını yansıtmalıdır. 

- Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında, yarışma organizasyonu dışında 

veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış 

olması söz konusu fotoğrafın yarışmaya katılmasına engel değildir.  

- Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışmada 

ödül veya sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların ilgili bilgisayar programları vasıtasıyla 

renkleri ve kadrajı yeniden düzenlenmiş sürümleri, renk ve kadraj değiştirilmiş dahi olsa farklı 

bir fotoğraf olarak kabul edilmeyeceği için, yarışmaya katılamaz.  

- Fotoğraflar; teknik, estetik, yaratıcılık ve kompozisyon gibi temel fotoğraf kriterlerinin yanında 

yarışma temasına uygunluk kriterleri üzerinden de değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 

- Yarışmaya eser gönderimi 15 NİSAN 2019 tarihinde sona erecektir. Gerekli şartları yerine 

getirmiş eserler seçici kurul tarafından ön elemeyi geçerek derece için yarışacaktır. Ön elemeyi 

geçen eserler aşağıda yarışma takviminde belirtilen tarihte çeşitli platformlarda sergilenmeye 

hak kazanacaktır. 

 

5.2. Teknik Koşullar:  

- Yarışmaya gönderilecek eserler,  dijital veya  film fotoğraf makinelerinin yanısıra; cep telefonu, 

drone, aksiyon kamerası ve benzeri dijital görüntüleme araçlarıyla da oluşturulabilir. Film 

makine kullanılarak elde edilmiş eserler dijital JPEG formata dönüştürülmelidir. 

- Fotoğrafın üzerinde tarih, rakam, isim vb. simgelerle yarışmacının kimliğini belirtebilecek 

etiketler bulunmamalıdır. 

- Fotoğraflar en az  12 megapiksel çözünürlükte, çerçevenin kısa kenarı minimum 3500 pixel (30 

cm),  çözünürlük 300 dpi JPEG formatında ve sRGB modunda teslim edilmelidir. Dijital makine 

ile çekimi yapılmış eserlerin EXIF bilgileri bilgisayar müdahalesi ile değiştirilmemiş olmalıdır. 

- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda eserin orijinal özelliğini bozmayacak, ışık ve renkle ilgili 

ayarlamalar gibi basit düzenlemeler yapılabilir. Çekim esnasında ortamda olmayan nesnelerin 



kareye dahil edilmesi veya karede olan nesnelerin çıkarılması gibi fotoğrafın genel yapısını 

değiştiren işlemler/manipülasyonlar uygulanmamalıdır. Bu konuda seçici kurulun kararı esastır. 

- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar, 

panoramayı oluşturan fotoğrafların birbiriyle geçiş yerlerinin belirgin olmaması ve en boy oranı 

en fazla 3'e 1 olması halinde yarışmaya kabul edilir. 

 

5.3. Teslim:  

- Eserler rumuz  vererek isimlendirilmelidir. Eserleri isimlendirirken her eser sahibi toplam 5 harf 

ve rakamdan oluşan tek bir rumuz kullanacak ve eserine verdiği isimden sonra bu rumuzu 

kullanacaktır. Örnek: LEFKE AKŞAMLARI-A1B2C ya da YEŞİLIRMAK ÇİLEKLERİ-AB123 

gibi.  Rumuz ve eser adı  belirlenirken Türkçe ya da herhangi bir dilde anlam oluşturarak eser 

sahibini çağrıştıran bir kombinasyon seçilmemelidir, böyle bir durumda kural ihlali işlemi 

uygulanır. 

- Eserlerin nerede ve hangi tarihte fotoğraflandığı katılım formunda mutlaka belirtilmelidir. 

- Eserler CD, DVD, USB Bellek, SD Bellek Kartı ya da herhangi bir dijital belge taşıyıcıya   

kaydedilip, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış katılım formu ile birlikte aşağıda belirtilen 

adrese elden teslim edilmelidir. 

 

 

5.4. Telif: 

- Katılımcıların   gönderdiği eserler tamamen kendilerine ait olmalıdır. “Lefke Avrupa 

Üniversitesi Fotoğraf Yarışması” düzenleme komitesi, katılımcıların eserlerinin kendilerine ait 

olduğunu belirlemek amacıyla bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir. 

- Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, eser kendisine ait olmadığı halde 

kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 

değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır 

- İnsan, hayvan, tarla, herhangi bir araç, vasıta ve özel-resmi konutların/binaların yarışmaya 

gönderilen eserlerde yer alması durumunda;  söz konusu kişilerin veya bunlara sahiplik 

yapısında olanların, fotoğrafının çekilmesine/fotoğrafta yer almasına ve bu fotoğrafın bir 

yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında 

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk eseri gönderen fotoğrafçıya 

ait olacaktır. 

- Katılımcılar  yarışmaya gönderdikleri tüm eserler için, söz konusu eserlerin  Lefke Avrupa 

Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarında, resmi internet sayfalarında, televizyonunda, basılı 

tanıtım materyallerinde kullanılması, ayrıca bu eserlerden basılı kitap oluşturulması, sergi 

düzenlenmesi konusunda eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının 

ve yayımlanma haklarının kullanımı için Lefke Avrupa Üniversitesine izin/muvafakatname 

verdiğini kabul eder.   



- Katılımcıların eserlerinin şahısları rencide edici içerik barındırmaması, kamu düzenini bozucu 

olmaması, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici içerik taşımaması, genel ahlak ve adaba aykırı 

olmaması, suç unsuru teşkil etmemesi, herhangi bir reklam amacı ve içeriği de barındırmaması 

gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir. 

- Kural ihlallerinde; katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış 

yarışmacılara herhangi bir talep hakkı doğurmaz. 

- Kural ihlallerinde; Lefke Avrupa Üniversitesi her türlü yasal hakkını kullanmayı saklı tutar. 

Kural ihlalinde bulunan katılımcı bu konuda her türlü yasal yaptırımı kabul etmiş sayılır. 

 

6. Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi :  

Son Başvuru Tarihi  : 15 NİSAN 2019 Pazartesi 

Jüri Değerlendirme Tarihi : 24 NİSAN 2019 Çarşamba 

Sonuç Bildirim Tarihi  :  

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 

 

7. Ödüller: 

7.1.  A Bölümü (Öğrenciler) 

7.1.1. Siyah Beyaz Kategori: 

Birinci (Zeki Gürsel ödülü)  :  

İkinci     :  

Üçüncü     :  

Mansiyon1(LAÜ Özel Ödülü)  : 

Mansiyon2(Lefke Bel. Özel Ödülü) : 

7.1.2. Renkli Kategori: 

Birinci (Zeki Gürsel ödülü)  :  

İkinci     :  

Üçüncü     :  

Mansiyon1(LAÜ Özel Ödülü)  : 

Mansiyon2(Lefke Bel. Özel Ödülü) : 

 

7.2. B Bölümü (Öğrenci olmayanlar) 

7.2.1. Siyah Beyaz Kategori: 

Birinci (Zeki Gürsel ödülü)  :  

İkinci     :  

Üçüncü     :  

Mansiyon1(LAÜ Özel Ödülü)  : 

Mansiyon2(Lefke Bel. Özel Ödülü) : 



7.2.2. Renkli Kategori: 

Birinci (Zeki Gürsel ödülü)  :  

İkinci     :  

Üçüncü     :  

Mansiyon1(LAÜ Özel Ödülü)  : 

Mansiyon2(Lefke Bel. Özel Ödülü) : 

 

 

- Kazanılan ödül devredilemez, değiştirelemez ve nakti karşılığı (Eğer ödül olarak fotoğraf 

makinesi, cep telefonu vs. verilecekse eklemek gerekir) talep edilemez. 

 
- Lefke Avrupa Üniversitesi, yarışma ödüllerini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını 

önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 

 
8. Düzenleme Komitesi: 

 Feral Uyumsal  

 Mehmedali Egemen 

 İsmet Yücefer 

 Levent Duranlı 

 

 
9. Seçici Kurul (Jüri) Üyeleri:  

 Feridun Işıman (Ressam)  

 Mehmet Gökyiğit (Fotoğraf Sanatçısı) 

 Salih Sevindik (Fotoğraf Sanatçısı) 

 Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı, Öğretmen) 

 Ediz Tuncel (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen) 

 Faruk Kalkan (LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı)  

 Birsel Matara (LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi) 

 

- Jüri üyeleri eserleri değerlendirmede kendine özgü yöntemler kullanabilir. Jüri üyelerinin 

kararları kesindir, itiraz edilemez. 

- Eserlerini teslim ederek yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma 

koşullarına uymayı kabul etmiş sayılırlar. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı 

bırakılır. 

 

10. Eser Teslim Adresi: 

- Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ TV Ofisi,  Gemikonağı Kampüsü, Gemikonağı – LEFKE 
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LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2018-2019 

 

A BÖLÜMÜ (Öğrenciler) 

KATILIM FORMU 

Katılımcının; 

ADI SOYADI   : ………………………………………………………………………… 

DOĞUM TARİHİ  : ………………………………………………………………………… 

DOĞUM YERİ  : ………………………………………………………………………… 

UYRUĞU   : ………………………………………………………………………… 

OKULU ve BÖLÜMÜ  : ………………………………………………………………………… 

TELEFON   : ………………………………………………………………………… 

E-POSTA   : ………………………………………………………………………… 

ADRES   : ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    

SİYAH BEYAZ KATEGORİSİ 

No Eser Adı Çekildiği Yer Çekim Tarihi 
1    

2    

3    

4    

5    

 

RENKLİ KATEGORİSİ 

No Eser Adı Çekildiği Yer Çekim Tarihi 
1    

2    

3    

4    

5    

 

On maddeden oluşan yarışma şartnamesini okudum  ve kabul ettim 

 

Katılımcı İmza: ………………………… 



 
 

  

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 2018-2019 

 

B BÖLÜMÜ (Öğrenci Olmayan) 

KATILIM FORMU 

Katılımcının; 

ADI SOYADI   : ………………………………………………………………………… 

DOĞUM TARİHİ  : ………………………………………………………………………… 

DOĞUM YERİ  : ………………………………………………………………………… 

UYRUĞU   : ………………………………………………………………………… 

TELEFON   : ………………………………………………………………………… 

E-POSTA   : ………………………………………………………………………… 

ADRES   : ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    

 

SİYAH BEYAZ KATEGORİSİ 

No Eser Adı Çekildiği Yer Çekim Tarihi 
1    

2    

3    

4    

5    

 

RENKLİ KATEGORİSİ 

No Eser Adı Çekildiği Yer Çekim Tarihi 
1    

2    

3    

4    

5    

 

On maddeden oluşan yarışma şartnamesini okudum  ve kabul ettim 

 

Katılımcı İmza: ………………………… 


