
TEGED Tıp Eğitiminin Renklerini Keşfet, Fotoğraf Yarışması 

Yarışma Şartnamesi 

 

A- YARIŞMANIN ADI: 

TEGED Tıp Eğitiminin Renklerini Keşfet, Fotoğraf Yarışması  

 

B- DÜZENLEYEN KURUM: 

Bu yarışma, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) tarafından düzenlenir. 

 

C- AMAÇ: 

Türkiye ve dünyadaki tıp eğitimciler, tıp ve sağlık alanındaki fakülte ve yüksekokullarda 
eğiticilik yapan öğretim üyeleri, tıp ve sağlık alanındaki fakülte ve yüksekokul öğrencileri, 
hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının fotoğraf üretimine katkı sağlamaktır. 

 

D- KONU: 

1. Yarışmanın konusu tıp ve sağlık eğitimi ortamlarıdır. Konu kapsamında tıp veya sağlık 
bilimlerinde eğitim almakta olan öğrenciler, eğiticiler, eğitim verilen yerler vb. fotoğraflanabilir. 

2. Yarışmacılar yukarıda açıklanan konuda, renkli ya da siyah beyaz, sayısal (dijital) tabanlı 
fotoğraflar ile yarışmaya katılabilirler. Fotoğraflara sanatsal anlam katacak şekilde gürültü 
azaltma, yanma, keskinleştirme, kontrast, tonlama, odak istifleme, HDR gibi yazılım 
müdahalesi yapılabilir. Tümüyle bilgisayarda hazırlanmış eserler kabul edilmez. 

 

E- KATILIM KOŞULLARI: 

1. Türkiye ve dünyadaki tıp eğitimciler, tıp ve sağlık alanındaki fakülte ve yüksekokullarda 
eğiticilik yapan öğretim üyeleri, tıp ve sağlık alanındaki fakülte ve yüksekokul öğrencileri, 
hekimler ve diğer sağlık çalışanları eserlerini yarışmaya gönderebilirler. 

2. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ile yarışmanın düzenlendiği dönemde TEGED Yönetim ve 
Denetleme Kurullarında yer alanlar ve bu kişilerin birinci derece yakınları başvuramazlar. 

3. Yarışmacılar yarışmaya, en fazla 5 (beş) fotoğraf ile katılabilirler. 

4. Düzenli yapılması planlanan bu yarışmaya aynı fotoğraf, bir kez katılabilir, aksine 
davranış kural ihlali sayılır. 

5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğraflarının çekilmesine, 
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında 
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.  

6. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu kabul ve 
beyan etmiş olur. Bu beyana rağmen kendilerine ait olmayan fotoğrafları, kendilerininmiş gibi 
yarışmaya gönderen yarışmacıların yarışma sonucunda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü 
kazanımları geri alınır. 

7. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin saklanması tavsiye edilmektedir.  

 



F- TELİF (KULLANIM) HAKLARI 

1. Yarışmaya katılan fotoğrafların telif hakları eser sahiplerinindir. Ancak yarışmacı, ödül ya 
da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının kullanım haklarını TEGED’e, kullanım sırasında 
isminin belirtilmesi şartıyla, süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. 

2. Katılımcı bu yarışmaya katılarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili 
mevzuat gereğince, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eser(ler)inin çoğaltma, 
işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için TEGED’e, isminin 
kullanılması şartıyla, izin/muvafakatname verdiğini baştan kabul eder (fotoğraflarla kolaj vb. 
grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır) ͘. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi 
sonradan verdiği izni geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını 
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep 
etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. Yarışmanın kurallarına göre eserlerin sergilenmek amacıyla çoğaltılması, basılı veya dijital 
kataloğa girmesi ve TEGED yayın organlarında kullanılmasına izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile 
ilgili kurallara uyulmalıdır. TEGED fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul 
altında, izin vermez. 

4. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 
sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. TEGED, yarışmacıların 
fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine, 
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında 
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek 
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

6. Fotoğraflarda markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon 
yapılamaz. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı 
sorumludur. Gönderilen fotoğraflarda kişisel verileri koruma kanunu kapsamında ihlal kabul edilen 
unsurları içermediğinin kontrolü hususu eser sahiplerinin sorumluluğundadır ve içerikte yer alan 
kişi, şirket ve markalar ile ilgili eserden dolayı doğabilecek olumsuz ve olumlu durumlarda 
hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. Düzenleyici olarak TEGED, ortaya çıkacak hukuki/ticari 
sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. 

7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait 
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı 
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

8. Gerekli görüldüğünde  / istendiğinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların orijinali 
(bilgileri) incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır 
olmalıdır. 

9. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Seçici Kurul ve TEGED’in 
kararları geçerlidir. 

10. Yarışmacılar utek22@omu.edu.tr e-posta adresine TEGED Tıp Eğitiminin Renklerini 
Keşfet Fotoğraf Yarışması konusu ile fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını (şartname) 
okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını 
göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı 
yoktur. 

 



G- ESERLERİN GÖNDERİLMESİ 

1. Eserler konu bölümüne TEGED Tıp Eğitiminin Renklerini Keşfet Fotoğraf Yarışması 
yazılarak utek22@omu.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir. Alternatif hiçbir gönderi (kargo, 
elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. Konu bölümünde TEGED Tıp Eğitiminin Renklerini 
Keşfet Fotoğraf Yarışması yazılmamış olan e-postalar kabul edilmeyecektir. 

2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar; JPG/JPEG formatında, kısa kenarı en az 1080 piksel 
olacak şekilde, en az 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır. Dosyaların 
boyutları 2 MB’tan az, 4 MB’tan çok olamaz. 

3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflara verilecek dosya isimleri aşağıda belirtilen kurallara 
uygun olmalıdır: 

a. Katılımcının adı + altçizgi + katılımcının soyadı + altçizgi + eser sıra no + alt çizgi + eser adı - 
ör: mustafa_turan_1_gun_batimi 

b. Fotoğrafların isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri  
 kullanılmamalıdır. Boşluk yerine sadece alt çizgi (_) kullanılmalıdır͘ 

4. Değerlendirmede derece alan kişilerin belirlenmesi fotoğraf isimlendirmesi üzerinden 
yapılacağı için fotoğrafın mutlaka düzgün şekilde isimlendirilmiş olması gerekmektedir. 

5. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır ͘ Fotoğraf 
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 

6. Yarışmacılar fotoğraflarla birlikte aynı e-posta gönderisinde kendileri hakkında kısa bir 
tanıtım yazısı göndermelidirler. Bu yazıda katılımcının adı ve soyadı, meslek alanı, çalıştığı kurum, 
yaşı, e-posta adresi, kendisine ulaşılabilecek bir telefon numarası belirtilmelidir.  

7. Eserlerin gönderilmesinde kaynaklanabilecek olası sorunlar için TEGED sorumlu 
olmayacaktır. 

 

H- DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ İLANI 

1. Seçici Kurul tarafından yarışmacıların fotoğrafları ayrı ayrı değerlendirilecek ve 
puanlanacaktır. Sıralama eserlerin seçici kurul üyelerinden aldıkları toplam puanlara göre 
yapılacaktır. 

2. Yarışma sonuçları TEGED web sitesinde (www.teged.org) ilan edilecek; ayrıca  tüm 
yarışmacılara telefon ve e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır. 

 

I- ÖDÜLLENDİRME 

Yarışma sonucunda maddi ödül verilmeyecektir. En iyi üç esere TEGED Dünyanın Renklerini 
Keşfet Fotoğraf Yarışması Başarı Belgesi takdim edilecektir. 

 

J- SERGİLEME 

Yarışmaya gönderilen tüm eserler, ilgili yıl içinde düzenlenecek TEGED Ulusal Kongresi veya 
TEGED Ulusal Sempozyumu süresince sergilenecektir͘. Serginin düzenlenmesi ve fotoğrafların 
basılması TEGED tarafından yapılacaktır. 

 

K- KATALOG 



Yarışmanın tamamlandıktan sonra yarışmaya katılan bütün yarışmacıların listesi ile ödül alan 
ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar TEGED web sitesinde (www.teged.org) katalog halinde 
yayınlanacaktır. 

 

L- YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Katılım Tarihi: 14.Nisan.2022 

Seçici Kurul Toplantısı: 25.Nisan.2022 

Sonuç Bildirim Tarihi: 09.Mayıs. 2022 

Sergi ve Ödül Töreni: 19-22.Mayıs.2022 

 

M- SEÇİCİ KURUL 

1. Özlem Sarıkaya, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul 

2. Cahit Taşkıran, Alfaisal University Faculty of Medicine, Department of Clinical Skills, Riyad  

3. Mustafa Turan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı, Ankara 

4. Orhan Yayla, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, İstanbul    

 

N- YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM:  

Mustafa TURAN  

e-posta: utek2022@omu.edu.tr 


