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DÜNYA BİYOETİK GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI 

1. Dünya Biyoetik Günü Fotoğraf Yarışması Dünya Biyoetik Günü Komitesi 

tarafından “Dünya Biyoetik Günü 2018” nedeniyle düzenlenmektedir. 

2. Dünya Biyoetik Günü Fotoğraf Yarışmasına sadece UNESCO Uluslararası 

Biyoetik Kürsüler Ağı, Haifa ile işbirliği yapan Biyoetik Birimleri ile 

okul/kurumların öğrencileri katılabilirler.  

3. Fotoğraf yarışmasının teması Dünya Biyoetik Günü 2018’in de teması olan 

“Dayanışma ve İşbirliği” olarak belirlenmiştir.  

4. Her katılımcı/takım, tek bir çalışma ile yarışmaya katılabilir.  

5. Tüm katılımlar kurallarda detayları belirtildiği biçimde ve sadece dijital olarak 

yapılmalıdır.   

6. Sunulan tüm çalışmaların, katılımcıların orijinal çalışması olması zorunludur. 

7. Sunulan çalışma daha önce ya da eş zamanlı olarak  herhangi bir yarışmada 

yer almamış, veya elektronik ya da başka bir formatta genel kullanıma açık hale 

getirilmemiş olmalıdır.  

8. Çalışmaların 14 Mart 2018 tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. 

9. Yarışmaya kişi ya da takım olarak katılmak mümkündür.  

10. Yarışmada kazanan katılımcıya/takıma herhangi bir ödül (nakit veya başka bir 

biçimde) verilmeyecektir.   

11. Tüm katılımlarda katılımcıların sunulan çalışmanın tüm haklarına sahip 

oldukları ve gerekli tüm üçüncü taraflardan izinlerin alındığını teyit eden, 

hazırlanma tarihini içeren yazılı beyan alınması zorunludur. Katılımcıların 

düzenleyicilerin herhangi bir telif hakkın ya da mahremiyet ihlali iddia ve 

davalarında sorumlu olmadıklarına dair mutabakatları da belgede yer almalıdır. 

12. Tüm başvurularda katılıcıların isimleri, açık posta adresleri, telefon 

numaraları, e-postaları, fotoğrafın çekim tarihi, katılımcıların ilişkili oldukları 

birimin adını belirten belge, katılımcıların ve ilgili birim başkanının imzası ile 

hazırlanarak sunulmalıdır.  

13. Katılımcılar/takımlar tarafından sunulan tüm çalışmalar telif hakkı 

katılımcılar/takımlar da kalmak üzere, Dünya Biyoetik Günü Komitesinin malı 

haline gelecektir.  

14. Katılımcılar/takımlar, Dünya Biyoetik Günü Komitesinin kar amacı gütmeyen 

toplumu bilgilendirme amaçları doğrultusunda, herhangi bir ön izin, atıf veya ek 

ödeme ve değerlendirme olmaksızın, Dünya Biyoetik Günü Komitesine, herhangi 

bir kullanımdan doğan ödeme (royalty), süre sınırı olmaksızın, dünya genelinde 

kullanım hakkını, tümü ya da bir bölümünün, var olan ya da sonradan 

oluşturulacak ortamlarda, tam yetkili olmaksızın kopyalama, sergileme, dağıtma, 

yeniden üretme ve yeni çalışmalar türetme hakkını verirler.  

15. Kurallara uygun olmadığı saptanan başvurular diskalifiye edilecek kazanılmış 

dereceler iptal edilecektir.  

16. Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2018’dir. 

GENEL KURALLAR 

1. Her katılımcı/takım bir adet kaliteli ve dijital görüntülü (300 dp'den az 

olmayan jpeg / jpg formatta) bir fotoğrafla yarışmaya katılabilir.  

2. Fotoğrafını değerlendirmek üzere gönderen katılımcılar/takımlar aşağıda 

beyan edilen ifadelerin doğruluğunu kabul eder:  
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a. Fotoğraf orijinal bir fotoğraftır. 

b. Fotoğraf katılımcı/takıma ait olup telif hakları katılımcıya aittir.  

c. Katılımcı/takım, ekteki Dünya Biyoetik günü Komitesi tarafından 

hazırlanan orginal belgenin her sayfasını paraflayarak onaylar ve imzalar. 

(World Bioethics Day 2018 / Rules For Entries To Be Submitted For World 

Bioethics Day 2018 International Competitions) 

d. Gönderilen fotoğraf daha önce başka hiçbir yerde yayınlanmamış, herhangi 

bir yarışmada ödül kazanmamış, ticari amaçlar için kullanılmamıştır. Bu tür 

fotoğraflar yarışmaya katılmak için uygun değildir. 

e. Gönderilen fotoğraf başka bir fotoğraf yarışmasına sunulmamıştır. 

f. Katılımcı/takım üçüncü taraflardan alınması gerekli tüm izinleri almıştır.  

g. Gerekli görülmesi durumunda, öğrencinin orijinal kaynak dosyalarını 

göndermesi istenebilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

1. Fotoğrafta HDR görüntüleme ve eklemeli panorama çekimler kabul 

edilmemektedir. 

2. Fotoğrafın gerçekliğini bozan düzenleme veya dijital müdahalelere izin 

verilmemektedir. Katılımcılar/takılar temel keskinleştirme, kontrast ayarı veya 

basit kırpma gibi uygulamalardan faydalanabilirler.  

3. Fotoğraf yüksek çözünürlüklü dijital formatta olmalıdır.   

4. Fotoğrafın boyutu 10 MB'den fazla olmamalıdır. 

5. Fotoğraf 15 Mart 2018'den sonra çekilmiş olmalıdır. 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

1. Öğrenci fotoğrafın kendisine ait olduğunu, fotoğrafı kendisinin çektiğini, 

üçüncü taraflardan gerekli izinleri aldığını teyit etmelidir. 

2. Katılımcılar/takımlar tarafından sunulan tüm çalışmalar telif hakkı 

katılımcılar/takımlar da kalacaktır. Katılımcılar/takımlar, Dünya Biyoetik 

Günü Komitesinin kar amacı gütmeyen toplumu bilgilendirme amaçları 

doğrultusunda, herhangi bir ön izin, atıf veya ek ödeme ve değerlendirme 

olmaksızın Dünya Biyoetik Günü Komitesine, herhangi bir kullanımdan 

doğan ödeme (royalty), süre sınırı olmaksızın, dünya genelinde kullanım 

hakkını, tümü ya da bir bölümünün, var olan ya da sonradan oluşturulaak 

ortamlarda, tam yetkili olmaksızın kopyalama, sergileme, dağıtma, yeniden 

üretme ve yeni çalışmalar türetme hakkını verirler. Fotoğrafçı, resimlerine ait 

telif haklarını saklı tutar, ancak Dünya Biyoetik Günü Komitesine atıf, ön izin, 

ödeme istemeden fotoğrafını hibe etmeyi kabul eder.  

3. Tüm katılımlarda katılımcıların sunulan çalışmanın tüm haklarına sahip 

oldukları ve gerekli tüm üçüncü taraflardan izinlerin alındığını teyit eden, 

hazırlanma tarihini içeren yazılı beyan alınması zorunludur. Katılımcıların 

düzenleyicilerin herhangi bir telif hakkın ya da mahremiyet ihlali iddia ve 

davalarında sorumlu olmadıklarına dair mutabakatları da belgede yer 

almalıdır. 

4. Dünya Biyoetik Günü Komitesi, kurallara uymayan fotoğrafların çalışmalarını 

eleyerek yarışmadan çekme hakkını saklı tutar.  
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Fotoğraflar aşağıda yer alan ölçütler açısından değerlendirilecektir: 

a. Yaratıcılık ve özgünlük 

b. Kompozisyon (Teknik mükemmeliyet ve kalite) 

c. Sanatsal liyakat  

d. İçerik (Alaka Düzeyi) 

Değerlendiricilerin ve Dünya Biyoetik Günü Komitesi'nin kararları kesindir. 

Katılımcılar/takımlar yarışma ile ilgili tüm konularda değerlendiricilerin 

kararlarına uymayı kabul eder ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda yargı 

yoluna başvurma hakkından feragat ederler.  


