
 
Hacettepe Üniversitesi  

GEBAM 
FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNERGESİ 

Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM tarafından Üniversitemiz’in  akademik personeline, tüm 
çalışanlarına, emeklilerine ve öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir 

Ana Tema: “Yaşlanmak bir ayrıcalıktır”. 
Amaç: Yaşlılığa evrensel ve sanatsal bir bakış açısı ile pozitif yaklaşımın sağlanmasıdır. 

Kazananlara 1., 2. ve 3.’ lük için “Başarı Belgeleri” ve ayrıca iki esere “Özel Ödül” verilecektir.  
Kazananlar ve sergilenmeye layık görülenlerin eserler  

GEBAM web sitesinde ve GEBAM BÜLTENLERİ’nde yayınlanacaktır. 
İlk üç dereceye giren ve özel ödül alan katılımcılara ödülleri GEBAM tarafından organize edilecek tören kapsamında 

sunulacaktır. Ödüle ve sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar sergilenecektir. 
JÜRİ ÜYELERİ 

Prof. Dr. Arif ALTUN 
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Prof. Dr. Şafak GÜÇER 
(H.Ü.Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Orhan MERCANOĞLU 
 

KATILMA KOŞULLARI 
1. Yarışmaya Hacettepe Üniversitesi’nin tüm statülerde çalışanları, emeklileri ile öğrencileri katılabilir 

(Öğrencilerin bağlı oldukları fakülteden, öğrenci olduklarına dair “belge” almaları gerekir). 
2. Fotoğrafların “geriatri ve gerontoloji” alanına odaklanması ve “Yaşlılık bir ayrıcalıktır” ana temasını yansıtması temel koşuldur. 

3. Başvuru formları eksiksiz olarak teslim edilmelidir. 
4.Bir yarışmacı renkli ve siyah-beyaz olarak en fazla “iki” fotoğraf ile katılabilir. 

5.Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar (orta format ve daha büyük makinelerle çekilenler hariç) ve bir filmli makineyle 
(35mm yada APS) çekilen fotoğraflar kabul edilecektir. Yazılım kullanılarak dijital olarak geliştirilmiş ya da işlenmiş fotoğraflar da 

kabul edilecektir. 
6.Fotoğraflar birer adet “basılı” ve ayrıca bir “CD” ye kopyalanmış olarak teslim edilecektir. 

7.Dosya boyutu: Her bir dosya için 10 MB ya da daha az olacaktır. 
8.Fotoğrafın dosya formatı: Yalnız JPEG olmalıdır. 

9.Basılı fotoğrafların boyutlarının; en az 20x25, en çok 30x40 olması gerekmektedir. 
10.Baskıların arka yüzlerinin, sol alt köşelerine, 5 (beş) rakamdan oluşan bir RUMUZ ve Katılım Formu’ndaki Sıra Numarası ve 

Yapıtın Adı yazılacaktır. 
11.Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar iade edilmeyecek; GEBAM web sitesi ve yayınlarında yer 

alacaklardır (Katılımcılar bu koşulu kabul etmiş sayılacaklardır).Yarışma sonrasında ödül veya sergilenme almayan 
fotoğraflar talep edilirse elden iade edilecektir. 

12.Başvurular aşağıdaki adreslere bizzat elden yapılmalıdır. 
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Son başvuru ve dokümanların teslim tarihi: 10 Eylül 2012 Pazartesi 

İlk elemelerin ve sonuçların ilan tarihi: 1 Ekim 2012 Pazartesi 
Ödül töreni: 11 Ekim 2012 Perşembe 
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