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HARTUM YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 

İKİ NİL BİR MEDENİYET “Sudan Halk Pazarları”  
FOTOĞRAF YARIŞMASI 2019 

 
Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Katkılarıyla 

 

KONU: “Sudan Halk Pazarları”nda durmaksızın akan hayatı, insanların hayat mücadelelerini, alışveriş kültürünü, satıcı 

ve müşteri ilişkilerini, el sanatlarını, rengârenk meyve ve sebzeleri, deri işçiliğinin göz alıcı örneklerini görmek 

mümkündür. Katılımcılardan, halk pazarlarına özgü her şeyin içinde yer alabileceği fotoğraf kareleri beklenmektedir. 

 

AMAÇ: Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın dört bir yanında, çok farklı ülkelerde kültürel faaliyetler sürdürmekteyiz. 

İnsana dair her şeyin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla farklı coğrafyalarda insanların inşa ettiği kültürel 

birikimleri tanımak ve onlara kendimizi tanıtmak istiyoruz. Bu sebeple, Sudan’da fotoğrafçılığa ilgi duyan 

sanatseverlerin Sudan’ı tüm sanatseverlere fotoğrafları ile anlatmalarını, fotoğraf sanatının inceliklerini sunmalarını 

amaçlıyoruz.  

 

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:  

Yarışma “dijital” kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. 

 

KATILIM ŞARTLARI:  

a) Yarışmaya Sudan’da yaşayan, 18 yaşını doldurmuş Sudan Cumhuriyeti uyruklu kişiler katılabilir. 

b) Yarışma, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.  

c) Katılım ücreti alınmayacaktır.  

d) Her yarışmacı en fazla 5 adet sayısal (dijital) olmak üzere renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile katılabilir.  

e) Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotoğrafik müdahaleler dışında, uygulanacak 

grafik nitelikli bazı Photoshop veya benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb.) kullanıldığı 

fotoğraflar, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile elde edilen fotoğraflar, dijital manipülasyonların 

bulunduğu fotoğraflar elenecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.  

f) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer 

hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. 

g)  Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve 

değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. 

h) Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, 

unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.  

i) Yarışmaya katılan herkes kurallara da uyacağını taahhüt etmiş sayılır. 
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j) Yunus Emre Enstitüsü ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 piksel, bit derinliği 300 

dpi olacak biçiminde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir.  

k) Jüri üyelerinin 1. derece akrabaları, Yunus Emre Enstitüsü çalışanları ve 1. dereceden akrabaları yarışmaya 

katılamaz. 

 

FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI VE TELİF ÜCRETİ: 

a) Yarışmada ödül ve sergileme kazanan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 

23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde 

tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına Fotoğrafçı ile 

birlikte Yunus Emre Enstitüsü de sahip olacaktır. Bu eserler Yunus Emre Enstitüsü arşivinde saklanacaktır. 

Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin / muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül ve 

sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından satın alınmış gibi işlem görür. 

 

b) Ödül alan fotoğraflar ödül dışında başka bir ödeme yapılmaksızın sergilenecektir. Ayrıca ödül hak etmeyen 

ama sergilenmeye layık görülen fotoğraflar ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından çeşitli mecralarda 

kullanılmak üzere seçilen diğer fotoğrafların sahiplerine tamamen Yunus Emre Enstitüsünün inisiyatifinde 

olmak üzere ve fotoğraf sahiplerinin yazılı muvafakati/izni alınmak suretiyle fotoğraf başına en fazla 30 USD 

telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde 

bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

ALBÜM/KATALOG:  

 

a) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm 

hazırlanacak ve serginin bitiş tarihinden itibaren internet sitesinden indirilmeye hazır olacaktır. Ayrıca, 

yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm 

hazırlanacak ve “ödül, mansiyon, sergileme” alan katılımcılara ve jüri üyelerine ve birer adet 

gönderilecektir.  

 

b) Yarışma sonuçları Hartum Yunus Emre Enstitüsü internet sayfasından (https://hartum.yee.org.tr/tr) ayrıca 

Hartum Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

 

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ: 

a) Fotoğraflar e-posta ile (hartum@yee.org.tr adresine WeTransfer ile sıkıştırılmış dosyaların bağlantısı 

şeklinde) veya USB Bellek, CD/DVD olarak Enstitü adresine (60. Cadde, Blok 12, No. 42 Riyad Hartum 

Sudan) elden teslim yoluyla kabul edilecektir.  

b) Katılımcılar yarışmaya başvuru yaparken aşağıda yazanları verecekler: 

 Yarışma Fotoğraflarını 

 Katılım Formunun imzalanmış halini 

 Özgeçmiş (CV) 
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c) Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda 

tutulmalı ve tek bir e-postada gönderilmelidir.  

d) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar 

en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmelidir. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 

maksimum 30 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce 

harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.  

e) Ekte görülen başvuru formu mutlaka doldurulmalıdır. 

 

ÖDÜLLER: 

Birincilik Ödülü: 250 USD ve Plaket 

İkincilik  Ödülü: 150 USD ve Plaket 

Üçüncülük Ödülü: 75 USD ve Plaket 

3 Adet Mansiyon: 50 USD ve Katılım Belgesi 

Sergilemeye Layık Görülenler: Fotoğraf Başına 40 USD ve Katılım Belgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOKTALAR! 

1. Sudan Cumhuriyeti uyruklu olmak 

2. 18 yaşını doldurmuş olmak 

3. Bir katılımcı en fazla 5 adet 

fotoğraf ile katılabilir 

4. Fotoğraflar sayısal (dijital) olmalı 

5. Fotoğraflar hartum@yee.org.tr 

adresine gönderilecek veya elden 

USB bellek/CD/DVD ile teslim 

edilecek. 

6. Katılım Formunun imzalanmış hali 

gönderilmeli 

7. CV gönderilmeli 

8. Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 

150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma 

kalitesinde, kısa kenar en az 1920 

piksel, uzun kenar en fazla 3200 

piksel olarak kaydedilmeli. 1.2. 3. 

Ödül (250 USD, 150 USD, 75 USD) 

9. 3 adet mansiyon (50 USD) 

10. 15 adet sergileme (fotoğraf başına 

40 USD) 
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YARIŞMA TAKVİMİ:  

Yarışmaya katılım tarihleri: 5 Mart - 28 Mart 2019 

Jüri Toplantısı: 1 Nisan 2019 

Sonuçların açıklanması: 15 Nisan 2019 

Ödül Töreni: 18 Nisan 2019 

Sergi Tarihi: 21 Nisan-9 Mayıs 2019 

 

 

 

 

 

JÜRİ ÜYELERİ: 

1) Dr. Abubaker Alhadi  (Sudan Bilim ve Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Uygulama Fakültesi Dekanı, Grafik 

Tasarım Hocası) 

2) Prof. Ali Mohamed Osman (Sudan Bilim ve Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Uygulama Fakültesi, 

Fotoğrafçılık Hocası) 

3) İsmail Mohamed İbrahim (Sudan Bilim ve Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Uygulama Fakültesi, Grafik 

Tasarım Hocası) 

4) Bünyamin Demir (Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdürü) 

 

 

YARIŞMA SEKRETARYASI: 

Sorumlu: Abozer ELSAYED 

Telefon : 0183529221 dâhili 115 

E-posta: abozer.elsayed@yee.org.tr 

Not: Her türlü soru için bu iletişim bilgilerini kullanınız. 
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