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III.ULUSLARARASI MAARİF FOTOĞRAF YARIŞMASI 

         

YARIŞMA YÖNTEMİ 

III. Uluslararası Maarif Fotoğraf Yarışmasının 2 ayrı kademede organize edilmesi 

planlanmaktadır.  

Birinci grup: Vakfımız okullarındaki ortaokul ve lise öğrencileri 

İkinci grup: Türkiye Maarif Vakfı Öğretmenleri ve Genel Merkez çalışanları 

Birinci Grup: 

Vakfımız okullarındaki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz arasında 

yapılacak yarışmanın yöntemi şu şekildedir: 

-Yarışmaya katılım sağlayacak öğrencilerin çalışmalarını bir link üzerinden doğrudan 

genel merkeze iletmesi ve burada ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 

fotoğrafların Jüri heyeti tarafından değerlendirilmesi şeklindedir. 

İkinci Grup: 

Vakfımız okullarında görevli öğretmenler ve genel merkez çalışanları arasında 

yapılacak yarışma için tüm katılımcılar çalışmalarını ikinci grup katılımı için özel 

oluşturulan linke yükleyecektir. 

YARIŞMA TEMASI 

“Mutluluk”           

BAŞVURU 

Öğrenci başvuruları aşağıdaki link üzerinden gerçekleşecektir. 

Link: https://forms.office.com/r/Pbehpc3WZu 

 

Öğretmen başvuruları aşağıdaki link üzerinden gerçekleşecektir 

Link: https://forms.office.com/r/L1r7m5UpgM 

Yarışmaya Mutluluk teması ile başvuru yapacak olan tüm eser sahiplerinin 

fotoğraflarına başvuru aşamasında aşağıdaki bilgileri eklemeleri gerekmektedir. 

1. Fotoğrafın Adı: Katılım sağlanan fotoğrafa bir başlık belirlenmesi 

2. Fotoğrafın Hikayesi: : Katılım sağlanan fotoğrafa dair 100 kelimelik bir tanıtım 

yazısı ya da hikâyenin eklenmesi. 



 

 

KATILIM KOŞULLARI 

 Yarışma ortaokul ve lise öğrencilerimizin, Maarif okullarında görevli tüm 

öğretmenlerimizin ve Maarif Vakfı Genel Merkez çalışanlarının 

katılımına açıktır. 

 Her katılımcı yalnızca bir (1) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir. 

 Katılımcılar belirlenen tema ve amaç çerçevesini aşmamak şartıyla anlatım 

biçiminde özgürdürler. 

 Daha önce başka ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderilmiş 

fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren versiyonları 

yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödülleri geri alınır. 

 Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla 

oluşturulan, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği 

veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya 

kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

 Yeniden çerçeveleme, renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler 

abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde 

müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır. Düzenleyici 

kurum fotoğrafın üzerinde düzenleme yapılmamış orijinal halini katılımcıdan 

isteyebilir. 

 Yarışma kapsamında katılımcıların gönderdiği ve değerlendirilmeye 

alınan fotoğrafların telif hakkını Türkiye Maarif Vakfına devrettiğini 

peşinen kabul eder. 

 

 

 

 



 

ÖDÜL LİSTESİ 

Birinci Grup: 

Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi ve Online Fotoğrafçılık Eğitimi, Türkiye Yaz 

Okuluna Burslu katılım ve TRT+AKM Ziyareti+ Ara Güler: İstanbul 

İkincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi ve Online Fotoğrafçılık Eğitimi+ Ara Güler: 

İstanbul 

Üçüncülük Ödülü: Polaroid Fotoğraf Makinesi+ Ara Güler: İstanbul 

İkinci Grup: 

Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi ve Online Fotoğrafçılık Eğitimi, Sakıp Sabancı 

Müzesi Sergi Bileti+ Ara Güler: İstanbul 

İkincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi ve Sakıp Sabancı Müzesi Sergi Bileti+ Ara 

Güler: İstanbul 

Üçüncülük Ödülü: Polaroid Fotoğraf Makinesi +Sakıp Sabancı Müzesi Sergi Bileti+ 

Ara Güler: İstanbul 

ÖDÜL TÖRENİ 

Birinci grup kazananları için ödül töreni İstanbul Eğitim Zirvesinde gerçekleşecek 

olup ulaşım, konaklama ve iaşe bedelleri kurum tarafından karşılanacaktır. 

İkinci grup kazananları için ödül töreni çevrimiçi düzenlenecektir. 

 


