
TELSİM – FODER Çocuk Gözüyle  

“Benim Kıbrısım” FOTOĞRAF YARIŞMASI  

ŞARTNAMESİ 

1. AMAÇ:  

Telsim ve FODER (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği), Çocuklarımızın Fotoğrafa olan ilgilerini ve 
bilgilerini artırmak, doğa sevgisini aşılamak, fotoğraf çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatını 
sevdirmek için böyle bir yarışma düzenler. Katılım ücretsizdir.  

2. KONU: Çocuk Gözüyle “Benim Kıbrısım” 

 

3. SERGİ TARİHİ:  Mayıs 2014 

 

4. KATILIM KOŞULLARI: 

a)  6-10  ve 11-16 yaş grubundakiler katılabilir. Değerlendirme ayrı ayrı olacaktır. 

b) Yarışmaya gönderilecek eserler siyah-beyaz veya renkli olabilir.  

c) Yurt içinde düzenlenmiş sergilerde daha önce ödül veya sergileme alan fotoğraflar bu 

etkinliğe gönderilemez. 

d) Katılımcılar yarışmaya en az 2 (iki) en çok 5 (beş) eser gönderebilirler. 

e) Sergiye başvuran her katılımcı, eserlerinin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğraflarının 

kaydedildiği CD veya DVD’de teslim edecektir.  (Fotoğraf baskısı kabul edilmeyecektir).  

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, digital olarak jpeg formatında, kısa kenarı en az 3000 pixel 

(25 cm) ve 300 dpi olarak teslim edilmelidir.  

g) Yarışamaya gönderilen fotoğraflar, montajlanma yolu ile oluşturulmuş ya da orjinal özelliğini 

bozacak herhangi bir öğenin eklenmiş veya var olan bir öğenin çıkartılmış olması durumunda 

eserler yarışma dışı bırakılırlar. 

h) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda orjinal özelliğini bozmayacak kadrajlamalar, kontrast, 

aydınlık ve renk ayarları kabul edilecektir.  

i) Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi 

bir yazı ve/veya işaret bulunmamalıdır. Katılımcılar, 7 (yedi) rakamdan oluşan bir rumuz, 

eserin ismi yazılmalıdır. Katılımcılar tek bir rumuz kullanmalıdır. Rumuz, kapalı, yapıştırılmış 

bir zarf üzerine yazılmalı ve zarf içerisinde, aşağıda sıralanan kişisel bilgiler yer almalıdır. 

i. Katılımcının veya velisinin adı, soyadı, ev ve işyeri, GSM telefon numaraları  

ii. Pasaport veya kimlik kartı fotokopisi ( kimlik kartı olamayan 12 yaş altındaki çocuklarımızın 

aile bireylerinden birinin kimlik kartı )  



j)  Ödüle değer görülen eserleri TELSİM, eser sahibinin ismini belirtmek kaydı ile kullanmakta 

özgürdür. 

k) Yarışma şartnamesi, www.kktctelsim.com veya www.kktcfoder.com adreslerinden temin 

edilebilir. 

 

5. SON KATILIM TARİHİ:   

Katılımcılar, yarışmaya sunacakları fotoğrafların kayıtlı olduğu CD veya DVD’yi, içerisinde özel 

bilgilerin bulunduğu rumuzlu zarflarla birlikte, en geç 23 Nisan 2014 tarihine kadar çalışma saatleri 

içerisinde TELSİM ORTAKÖY MERKEZ ŞUBESİ’ne “Alındı Belgesi” karşılığında teslim edeceklerdir. 

 

6. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:   

Daha sonra açıklanacaktır. 

 

7. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL:  

a) Etkinliğe gönderilecek eserler, seçici kurulun saptayacağı yöntem ile     

          değerlendirilecektir. 

b) Seçici Kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden her yaş 

kategorisi için üç (3) eser ilk üç olarak değerlendirilir.  

c) Seçici Kurul ayrıca her yaş kategorisi için bir eseri de “Telsim Özel Ödülü”ne layık görür.  

d) Seçici Kurul değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile 

saptar. Bu tutanak seçici kurul üyelerince imzalanır.   

 

8. ÖDÜLLER: 

TELSİM_06-10 Yaş Çocuk Kategorisi “Benim Kıbrısım” FOTOĞRAF YARIŞMASI 

Birinci:  Samsung Android Fotoğraf Makinesi 

İkinci:  Olympus SZ31-MR Digital  Camera 

Üçüncü:  Canon Powershot A 1400 Compact Camera  

 

 

TELSİM_11-16 Yaş Çocuk Kategorisi “Benim Kıbrısım” FOTOĞRAF YARIŞMASI 

Birinci:  Canon Powershot XFX 50 HS Digital Bridge Camera 

İkinci:  Samsung Android Fotoğraf Makinesi  

Üçüncü:  Canon powershot A2500 Compact Camera 

 



Her iki Kategoride TELSİM_ÖZEL ÖDÜLÜ 

Vodafone Smart Tab 7 İnc  

 

Yarışma sonuçlarına göre fortoğrafları sergilenmeye layık görünen çocuklarımıza FODER tarafından 

ücretsiz üç haftalık “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” verilecektir. 


