
OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu 

“KADRAJIMDA YAŞAM” ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ  

Katılım Koşulları 

 

• Sergi, fotoğraflar aracılığıyla, günlük yaşamın hız ve koşuşturmacası içerisinde belki 

kıyısından geçip gittiğimiz halde ayırdına varmadığımız yaşamlara dikkat çekmeyi 

amaçlamaktadır. Fotoğrafçıları yaşama ve zamana tanıklık etme perspektifiyle 

kadrajlarına aldıkları insan öykülerini diğer fotoğrafçılar ve fotoğraf severlerle 

paylaşmaları konusunda bir işbirliğine davet ediyoruz.  

• Katılımcılar sergiye en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla katılabileceklerdir. Fotoğraflar Renkli 

veya Siyah-beyaz olabilir. 

• Sergiye gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına 

ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. 

• Fotoğraflar RAW formatında veya 50X70 boyutlarında ve 300 dpi çözünürlükte olmak 

üzere JPEG olarak verilmelidir. 

• Son Katılım Tarihi, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 23.00’tür. 

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde 

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

• Sergiye daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yapılan 

herhangi bir sergide yer almış eserler katılamaz.  

• Fotoğraflar gönderilmeden önce aşağıda yer alan sergi katılım formu doldurulmalı ve form 

fotoğraflarla birlikte omufotografciliktoplulugu@gmail.com adresine 

gönderilmelidir. 

• Fotoğraflar mutlaka isimlendirilerek gönderilmelidir. Fotoğrafların isimlendirilmesinde 

fotoğrafçının kimliğini açıktan belli etmeyecek şekilde beş haneli bir rumuz 

belirlenmeli ve rumuzdan sonra fotoğrafa verilen isim yazılmalı, rumuz ve fotoğraf 

ismi arasına da çizgi konulmalıdır. (Örneğin Mehmet Okuyan isimli bir fotoğrafçının 

kış esintisi isimli bir fotoğrafının isimlendirilmesi Metok-Kış Esintisi şeklinde olabilir.) 

• Sergilenecek fotoğrafların seçimi akademisyenler ve fotoğrafçılardan oluşan tarafsız bir jüri 

tarafından yapılacaktır. 

• Sergilenmek üzere seçilen fotoğrafları baskısı düzenleme komitesi tarafından yaptırılacak 

ancak sergilenecek olan her bir fotoğraf için baskı ücreti olarak 40 TL talep 

edilecektir. 

• Fotoğrafı sergilenenlere katılım belgesi verilecektir. 

• Fotoğraflar üzerinde kontrast, renk doygunluğu, çerçeve gibi basit düzenlemeler yapılabilir. 

Ancak fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinalinde olmayan 

herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı 

fotoğraflar sergilenmeyecektir. 
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Eser Sahibinin  

Adı Soyadı  :  

Adresi   :  

Telefonu  :  

 

Fotoğraf İsimleri : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


