
İstanbul Kültür Üniversitesi 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

“Benim Gözümden Kütüphane” Konulu Fotoğraf Yarışması 

 

Nedir? 

“Benim Gözümden Kütüphane” İKÜ Kütüphanelerinde çektiğiniz yaratıcı ve tematik fotoğrafların 
değerlendirmeye alınacağı bir fotoğraf yarışmasıdır.  

Başvuru? 

Çekilen fotoğraf, sahibi tarafından başvuru formu doldurularak 25 Mart 2019 tarihine kadar 
gönderilmelidir. Aynı kişi birden fazla fotoğrafla başvuru yapabilir.   

Nasıl sonuçlanır? 

Değerlendirme, İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Sanat 
Tasarım Fakültesi işbirliğinde, fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Balıkçıoğlu’nun danışmanlığında 
yapılacaktır.  

Ne zaman? 

Ödül kazanmaya hak kazanan fotoğraf 25-31 Mart 2019 tarihlerinde kutlanacak olan 55. Kütüphane 
Haftası programında ilan edilecektir. 

Katılım Kuralları 

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.  
• Katılımcının İstanbul Kültür Üniversitesi mensubu ya da mezunu olması gereklidir. 
• Her katılımcı istediği kadar eser ile katılabilir.  
• Katılımcı, yarışmanın sonucu açıklanana kadar yarışmaya konu olan fotoğrafı saklamak 

zorundadır.  
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait 

olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlardan 
doğacak zararı tazmin katılımcının sorumluluğundadır. Kural ihlali yapan katılımcılar 
yarışmadan ihraç edilir, kazandığı ödül, sergileme, unvan ve benzeri tüm kazanımları geri 
alınır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı 
doğurmaz.  

• Değerlendirme kriterleri ve yarışmaya ait ilan edilen tarihlerde değişiklik yapma hakkı İKÜ 
Kütüphanelerince saklıdır.  

• Yarışma sonuçları, İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı’nın https://kutuphane.iku.edu.tr/ internet adresinde yayınlanacaktır.  

• Katılımcının eserlerin daha önce sosyal medya dahil herhangi bir yayın organında yayınlanmış 
olabilir. 
 
 
 
 
 

https://kutuphane.iku.edu.tr/


Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Hakları 
 

• Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve düzenlenecek sergi için 
yapılan baskıları İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi arşivine alınacaktır. İstanbul Kültür 
Üniversitesi Kütüphanesi bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kullanım hakkına sahiptir. Bunun 
için eser sahibine bir telif ödenmeyecektir.  

• İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi bu fotoğrafları her 
türlü kullanabilme hakkında sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan 
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men 
etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi 
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin kullanım 
hakkı eser sahibi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi ve İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nin olacaktır.  

• İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl 
veya çalışma dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.  

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 
sayılır. İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve 
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.  

• Fotoğrafta nesne olarak kullanmış mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif 
sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri 
tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait 
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi bu 
konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.  

• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, İstanbul Kültür Üniversitesi 
Kütüphanesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi internet sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, 
instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacaktır.  

• Yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu kurallar, yarışmacının 
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu kuralları 
okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu kurallara yarışmaya katıldıktan sonra itiraz 
hakkı yoktur. 

 


