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ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

19. Yuvarlak Masa Toplantısı  - Ödüllü Fotoğraf Yarışması 

a) Konu/Yarışma Adı: Kampusta Risk / ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. 

Ödüllü Fotoğraf Yarışması 

b) Amaç: ODTÜ kampusundaki risklerin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve yaşam alanlarındaki 

risklerin azaltılması. 

c) Yarışmanın türü: Çevrimiçi 

d) Katılım Koşulları:  

 Katılım ücretsizdir.  

 Yarışma sadece ODTÜ öğrencilerine açıktır. Katılımcı öğrenci belgesi aslını katılım belgeleri 

arasında bulundurmak zorundadır. 

 Fotoğraf son 2 sene içerisinde çekilmiş olmalıdır. 

 Her yarışmacı yarışmaya en fazla 1 fotoğraf ile katılabilir. 

 Daha önce ödül ya da sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. 

 Deneysel, kolaj veya panoramik fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. 

 Fotoğraf en az 8 mp olmalıdır.  

 Yarışmaya katılmak için “dmc.metu.edu.tr” resmi adresinden çevrimiçi olarak başvuru 

yapılmalıdır. Gerekli belgeler başvuru sekmesinde sıralanmıştır.  

 Katılımcının fotoğrafı kendinin çekmemiş olduğu, fotoğrafın 3’üncü bir kişiye ait olduğu gibi 

hususların sonradan tespiti halinde üniversitemizin sorumlu tutulamayacağı, sorumluluğun 

öğrenciye ait olup ödülün her zaman için geri alınarak, paranın üniversitemize iade edileceği ve 

bu hususlarda gerektiği hallerde yasal yollara üniversitemizce başvurulabileceği katılımcı 

tarafından kabul edilir. 

e) Kullanım Hakları: Katılımcı fotoğrafı kendi çektiğini ve bütün haklarını ODTÜ Afet Yönetimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AYM) devrettiğini beyan eder. Öğrenci yarışmaya gönderdiği 

fotoğrafın 3’üncü kişilerin Fikri Sınai Hakları’nı ihlal etmediği hususunu kabul eder. ODTÜ AYM 

yarışma tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

f) İhtilafların Halli: Şartnameden doğan anlaşmazlıklar öncelikle ODTÜ AYM ile karşılıklı anlaşma 

yoluyla çözüme kavuşturulur. Çözüme kavuşturulmadığı hallerde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

g) Yarışma Takvimi: Yarışmanın Başlama Tarihi: 15 Şubat 2017,  Son Katılım: 20 Mart 2017 

Jüri Toplantı Tarihi: 20-23 Mart 2017, Sergilenecek Fotoğrafların Açıklanması: 23 Mart 2017, Sergi ve 

Ödül Töreni: 24 Mart 2017 

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen jüri üyeleri sergilenmeye 

değer fotoğrafları belirleyeceklerdir. Bu fotoğraflar 19. Yuvarlak Masa Toplantısı’nda sergilenecek ve 

katılımcıların oylarıyla dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edilecektir. Katılımcılar 

oylarını kapalı zarf içinde ODTÜ AYM görevsiline teslim edip, katılımcı listesine oy kullandığına dair 

imzasını atacaktır. Sayım sonucunda eşit oy alındığı belirlendiğinde ödüller ilgili aralıkta eşit olarak 

paylaştırılacaktır. (Örneğin iki öğrenci en yüksek oyu aldığı takdirde ödül kişi başı (ilk iki öğrenci için) 

3500/2=1750 TL olacaktır. 2’inci ve 3’üncü eşit oy aldıklarında 1. Öğrenci 2000, 2. ve 3. öğrenci 

2500/2=1250 TL alacaktır. 3. Sıra paylaşıldığında iki öğrenci de 1000/2=500 TL ödül alacaktır.) 

Mansiyon ödülü ODTÜ AYM Jürisi tarafından belirlenecektir. 



h) Seçici Kurul/Jüri Üyeleri: ODTÜ AYM tarafından belirlenen üyelerdir. 

i) Ödüller: Birinciye 2000 TL, ikinciye 1500 TL, üçüncüye 1000 TL ve mansiyon ödülü 500 TL olmak 

üzere toplamda 5000 TL para ödülü verilecektir.  

j) Düzenleyici Kurul: ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu 

k) İletişim: Tel: +903122105427, E-posta: dmc@metu.edu.tr, Adres: ODTÜ K-6 Binası  

 


