EYÜPSULTAN BELEDİYESİ
6. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARNTNAMESİ
1.

Yarışmanın Adı:
Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan
“Eyüpsultan’da baharla bütünleşen tarih ve maneviyat”

2.

Yarışmanın Konusu:
Bu yıl 6.’sı yapılacak yarışma ile Eyüpsultan’ın birbirinden değerli tarihi eserleri ile
Ramazan ayında en yüksek seviyede yaşanan manevi iklimin baharın coşkusu ile
birleştirilerek fotoğraflara yansıtılması amaçlanmıştır.

3.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı’nca Yeditepe Fotoğraf Derneği işbirliği ile
organize edilmektedir.

4.

Yarışma Kategorileri:
Yarışma, “Serbest” ve “Hikâye” dalı olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
Serbest dal için renkli ve siyah beyaz dijital fotoğraflarla katılım sağlanabilir.
Bu bölüme havadan çekilen fotoğraflar da gönderilebilir.
Hikâye dalı, seçilen bir konunun birden fazla fotoğrafla temsil edildiği bölümüdür.
Bu dalda havadan çekilen fotoğraflarla da hikâye oluşturulabilir.
(Hikâye dalında en az 4, en fazla 10 fotoğrafla katılım sağlanır.)

5. Yarışma Şartları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde
07 Mart 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında çekilmiş olması
zorunludur.
c. Her katılımcı serbest dalda 5 farklı fotoğraf, hikâye dalında ise en fazla 3
(üç) farklı konu ile yarışmaya katılabilir.
d. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde
yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar katılabilir.
e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast
ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın
belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Üzerinde çok fazla oynanmış,
photoshop ile ilaveler yapılmış, manipüle edilmiş fotoğraflar yarışmaya
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katılamaz.
f. Yarışmacılar, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan kolajlarla yarışmaya
katılamaz. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflardan çözünürlüğü yüksek olanlar
(en az 4600 x 3400 megapiksel) yarışmaya kabul edilir.
HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. İnsanlı veya
insansız hava araçları (drone) ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması
şartıyla yarışmaya kabul edilir.
h. Yarışmacılar, kişisel verilerin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun
olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri
almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi
durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının
alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülen insanların
fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel,
internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk
yarışmacıya aittir.
i. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait
görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, eser kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
j. Gönderilen fotoğrafların EXİF, DPI, piksel bilgileri gibi kayıtların bozulmamış
olması gerekir. Aksi halde gönderilen fotoğraflar diskalifiye edilir.
k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların
tüm kayıtlarını katılımcıdan isteyebilir.
l. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını
en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
m. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü durumda yarışmanın tamamının veya bir
kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal
ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme
hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, problemlerin çözümünde, şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü
değişikliği yapmaya yetkilidir.
6. Telif (Kullanım) Hakkı:

a.

Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici
kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma
satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
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b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların
yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21, 22, 23, 24 ve 25’inci maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma,
yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali
hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet,
görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı
kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj
vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi
kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat
verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte
düzenleyici kuruma ait olacaktır.
c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve
sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurumdan ayrıca hiçbir hak
ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve
taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması halinde
ortaya çıkacak telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
e. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakkı bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser
sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat
eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar Eyüpsultan
Belediyesi’nin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında (Facebook, Twitter,
Instagram vd.) tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde
yayınlanacaktır. Ödül alan fotoğraflar Eyüpsultan Belediyesi, TFSF yayını EAlmanak ile Türkiye Fotoğraf Vakfı yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web
sitelerinde ve afiş / billboard / raket olarak da kullanılabilecektir.
7.

Diğer Hususlar:

a. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Eyüpsultan
Belediyesi ile Yeditepe Fotoğraf Derneği yetkilidir; bu iki kurumun vereceği kararlar
geçerlidir.
b. Katılımcılar; eyupfotograf6@gmail.com mail adresine fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
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sonradan itiraz hakkı yoktur.
8. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a. Yarışmaya fotoğraflar mail sistemi üzerinden gönderilecektir. Fotoğrafçılar
fotoğraflarını flash bellek ile de gönderebilir veya elden de teslim edebilirler.
b. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda we transfer veya diğer toplu gönderim
sistemleri ile gönderilmeli / yüklenmelidir.
c. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
d. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 812 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 4 mb'tan az olmamalıdır.
e. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum en az 11 karakter olmalıdır.
İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi (_)
kullanılabilir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek sorunlar söz konusu olduğunda Eyüpsultan
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’n den Bilal Gürsoy (0212.440 04 75) yahut Yeditepe
Fotoğraf Derneği’nden Ali İhsan Gülcü’den (0532.292.55 19) destek alınabilir.
9. Seçici Kurul (İsme göre alfabetik sırayla):

Abdusselam Ferşatoğlu, Ali İhsan Gülcü, İzzet Keribar, Kazım Zaim
Seçici Kurul’a Eyüpsultan Belediyesi’ni temsilen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan
katılacaktır.
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin katılımı ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme
tutanağı hazırlanır. Jüri değerlendirmesi yüz yüze yapılacaktır.
10. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi

: 07 Mart 2022

Son Başvuru Tarihi

: 31 Mayıs 2022

Jüri Toplantı Tarihi

: 09 Haziran 2022

Sonuç Bildirim Tarihi

: 09 - 13 Haziran 2022

Sergi ve Ödül Töreni

: 24 Haziran 2022
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11. Ödüller ve Sergilemeler:

Serbest Fotoğraf dalında:
Birincilik

: 8.000 TL

İkincilik

: 6.000 TL

Üçüncülük

: 4.000 TL

Eyüpsultan Belediyesi Özel Ödülü

: 2.500 TL

Sergileme için 40 adet fotoğraf seçilip, fotoğraf başına 400 TL ücret ödenecektir.
Hikâye dalında:
Birincilik

: 8.000 TL

İkincilik

: 6.000 TL

Üçüncülük

: 4.000 TL

Eyüpsultan Belediyesi Özel Ödülü 3 adet : Her bir özel ödül için, 2.500 TL ödenecektir.
12. Yarışma Sekreteryası

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü adına
Bilal Gürsoy 0212.440 04 75
Yeditepe Fotoğraf Derneği adına
Ali İhsan Gülcü 0532.292.55 19
Mail adresi:
eyupfotograf6@gmail.com
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