Fethiye Belediyesi – Fethiye Fotoğraf Sanatı Derneği (FEFSAD)
Fethiye Fotoğraf Festivali Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1.

Yarışmanın adı: Bir fotoğraf coğrafyası “Fethiye”.

Yarışmanın amacı:
Bir fotoğraf coğrafyasında yaşıyoruz. Doğa harikası Ölüdeniz, deniz kıyısından yükselen
Babadağ, tarihi Likya Yolu, Kayaköy, Fethiye Körfezi, Çalış, Günlüklü Ormanı, 12 adalar, Tlos Antik
Kenti, Saklıkent, Amintas kaya mezarları, Afkule, St Nicholas Adası, Kelebekler Vadisi, Göcek, Tarihi
Paspatur Çarşısı, Antik Tiyatro, Lahitler, gündoğumu, günbatımı, koylar, … derken saymakla
bitirilemeyecek kadar çok görsel hazineye sahiptir Fethiye.
Amacımız bu görsel hazineyi ülkemizin fotoğrafçılarıyla buluşturmak, fotoğraf sanatına katkı
sağlamak, Fethiye’nin görsel arşivini oluşturmaktır.
2.

3. Yarışma Organizasyonu;
“Fethiye Festivali Fotoğraf Yarışması”; Fethiye Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf Sanatı Derneği
(FEFSAD) tarafından düzenlenmektedir, yürütücülüğü de Fethiye Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf
Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışma, sanata ve sanatçıya saygı
bağlamında TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.
Yarışma Kategori/Bölümleri:
Fethiye Fotoğraf Festivali Fotoğraf Yarışması, sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf
olmak üzere tek bölümlüdür.
4.

5.















Yarışmaya/Foto Maratona Katılım Koşulları:
Yarışmaya Jüri üyeleri, FEFSAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Etkinlikte
Görevli Olan FEFSAD üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm
amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya kayıtlar 13 Ekim 2016 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak, 16 Ekim 2016
Pazar günü saat 10.00’da sona erecektir. Yarışmaya katılım için kayıt olmak ve numaralı yaka
kartı alınması zorunludur. Kayıt yaptırmayan fotoğrafçılar yarışma dışı tutulacaktır.
Katılımcılar, kayıt öncesi ekteki formu doldurup bilgi@fethiyefotograffestivali.com e-posta
adresine göndermelidirler.
Kayıt-Kabul işlemi;
Kerim Hotel - Çalış Plajı / Fethiye / Muğla
adresindeki Kayıt-Kabul Masası’nda gerçekleştirilecektir.
Fethiye Fotoğraf Festivali; 13 –16 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacak yani 3 gün sürecektir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Fethiye Fotoğraf Festivali süresinde (13 –16 Ekim 2016
tarihlerinde) Fethiye ilçe sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcılar fotoğraf
makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle yükümlüdürler.
Her fotoğrafçı; festival süresince çekilmiş en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli fotoğraf
ile yarışmaya katılabilecektir. Fotoğrafların RAW + High jpg çekilmesi tavsiye edilir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak
oranda kadrajlanmış, kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul edilir.
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6.



BU konuda jürinin kanaati esastır. HDR (High Dynamic Range) fotoğraf kabul edilmez.
Panoramik fotoğraflar da kabul edilecektir.
Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiği takdirde, organizasyon komitesi orijinal çekimi
isteyebilecektir.
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda
program değişikliği yapabilir.
Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, Fethiye Fotoğraf Festivali’nde çekilmiş olduğunu,
basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini, kendisine ait olduğunu kabul eder. Ödül
kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali yapan katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının aldığı ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstradan bir hak tanımaz. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Fethiye Fotoğraf Festivali Fotoğraf Yarışması’na teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu
katılımcıya aittir. Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Fethiye Belediyesi,
FEFSAD ve Düzenleme Kurulu’na hiçbir sorumluluk yüklenemez.
Yarışmada ödül, sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade
edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta
ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca
istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı
tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan fotoğrafların yer aldığı bir katalog hazırlanacaktır.
Hazırlanan kataloglar TFSF ve ona bağlı olan tüm fotoğraf dernekleri ile Balıkesir M. Emin Tan
Fotoğraf Kitaplığı’na gönderilecektir. Ayrıca ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web
sitesinde ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF
yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır.
Fotoğrafların yüklenmesinden kaynaklanabilecek sorunlar için Fethiye belediyesi ve FEFSAD
sorumlu değildir.
Fethiye Fotoğraf Festivali Fotoğraf Yarışması’na katılan her katılımcı bu şartları kabul etmiş
sayılır.
Telif (Kullanım) Hakları:
Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan, ödül ve sergileme dışındaki fotoğraflardan istediklerini
sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
Yarışma sonucunda, ödül, sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar Fethiye
Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) arşivinde saklanacaktır.
Bu fotoğraflar sahiplerinin adlarını belirtmek kaydı ile ayrıca bir telif ücreti ödemeden Fethiye
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Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından afiş, broşür,
katalog gibi basılı yayınlarla dijital ortamlarda fotoğrafçının isimi belirtilmek koşuluyla tanıtım
amaçlı kullanabilecektir.
Fethiye Belediyesi ve FEFSAD ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alma
uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı
ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar Fethiye Belediyesi ve FEFSAD tarafından
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Fethiye Belediyesi ve FEFSAD arşivine kaldırılacak ve serginin
dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden
yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal Renkli/Dijital Color >
DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color > DC).
4. adım: Katılımcının kayıt kabul sırasında aldığı yaka kartı numarası yazılacak ve alt çizgi
eklenecektir. Örneğin 012 yaka numaralı katılımcı Ömer Eril Yılmaz için TRomeryDC012_.
7.
a)
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5. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
6. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli 012 yaka numaralı katılımcının Fethiye’de çektiği “Ölüdeniz’in
Mavisi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC012_1_oludenizin_mavisi” gibi…
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 70 cmx100 cm
ebadında baskı alınabilecek büyüklükteki orijinal dijital halleri (RAW + High jpg) sergi öncesi
tekrar istenecektir.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
8. Seçici Kurul/Jüri (Ada göre alfabetik sırayla):
Faruk AKBAŞ
Fotoğraf Sanatçısı
Gökhan KORKMAZGİL
Fotoğrafçı - Fotoğraf Dergisi Yazarı
Halime OK
Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürü
Ömer ÖNER
Fotoğrafçı - FEFSAD YK Başkanı
Yavuz TORUNOĞULLARI TÜROFED Başkan Yardımcısı - FETOB Başkanı
Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL
9. Ödüller:
Birinciye
İkinciye
Üçüncüye
FEFSAD Faruk Akbaş Özel Ödülü
Sergileme (En fazla 20 adet)

2 kişilik 1 hafta 5* otelde yarım pansiyon konaklama
2 kişilik 2 gece 3 gün Mavi yolculuk turu
2 kişilik Yamaç Paraşütü
Faruk Akbaş imzalı fotoğraf eğitim kitapları + 500 TL
: 100 TL

10. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi
Son Kayıt-Kabul Tarihi
Fotoğrafların Son Yükleme Tarihi
Jüri Toplantısı/Değerlendirme
Sonuçların Açıklanması

: 13.10.2016 Perşembe saat 10.00
: 16.10.2016 Pazar saat 10.00
: 23.10.2016, Pazar 23.00 (TSI)
: 29.10.2016, Cumartesi 10.30
: 01.11.2016 Cuma 13.30

9. Düzenleme Komitesi:
1. Halime OK (Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü)
2. Mete AY (Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı)
3. Veysel GENÇTEN ( FEFSAD)
4. Bünyamin ŞAHİNER (FEFSAD)
5. Fatih OKTAY (FEFSAD)
6. Elif DALKIRAN (FEFSAD)
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7.Yasemin ALDEMİR (FEFSAD)
8. Fehmi HANOĞLU (FEFSAD)
11. Festival Sorumlusu:
Fethiye Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) ortaklığı ile düzenlenen
Fethiye Fotoğraf Festivali sorumlusu FEFSAD Yönetim Kurulu başkanı Ömer ÖNER’dir.
GSM: 0506 484 30 97
E-posta: omer@likyafotografevi.com
12. Katılım:
Fethiye Fotoğraf Festivali’ne katılım payı bir kişi için 3 gece konaklama 375 TL, 2 gece konaklama
325 TL’dir.
Katılım payına; 3 gece 4 gün yarım pansiyon konaklama, atölyeler, öğlen kumanyaları, fotoğraf
gezileri ve etkinlikleri dahildir.
13. Konaklama
Ülkemizde gün batımının en güzel yaşandığı Çalış sahillerinde Kerim ve Golden Moon Otel’de yarım
pansiyon konaklama.
Konaklamasız katılımcılar; konaklama yapmadan ya da kendi çadırıyla, karavanıyla festivalimize
katılmak isteyen konuklarımız için katılım payı 150 TL’dir. Kahvaltı, akşam yemeği, öğlen
kumanyaları, atölyeler, fotoğraf gezileri ve tüm etkinlikleri içerir.
Kamp yeri: Zentara Beach Çalış
Çadır günlük: 10 TL.
Karavan Günlük: 20 TL
14. Yarışma Sekretaryası:
Veysel GENÇTEN
Telefon: 0532 295 40 93
E-posta: yarisma@fethiyefotograffestivali.com
15. Bilgi ve İletişim:
Elif DALKIRAN
: 0553 878 27 07
Yasemin ALDEMİR
: 0252 614 44 04
web
: www.fethiyefotograffestivali.com
E-posta
: fefsad@fethiyefotograffestivali.com
facebook ve instagram : fethiyefotograffestivali
Fethiye Fotoğraf Festivali Fotoğraf Yarışması, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu)
tarafından (TFSF 2016-053) numara ile onaylanmıştır.
Etkinlik sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.

(2016-053)
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KATILIM FORMU
Adı
Soyadı
Doğum tarihi
E-posta adresi
Tel

OTEL
TEK KİŞİLİK
ÇİFT KİŞİLİK
ÜÇ KİŞİLİK

:
:
:
:
:
KONAKLAMA TÜRÜ (işaretleyiniz)
ÇADIR

KARAVAN

*Otel Konaklaması
- Tek kişi konaklama katılım ücreti
440 TL
- Çift Kişilik Konaklama katılım ücreti 375 TL
- 3 Kişilik konaklama katılım ücreti
300 TL
Yukarıda belirtilen katılım ücretlerine: 3 gece 4 gün yarım pansiyon konaklama, öğlen yemeği, fotoğraf
atölyeleri, fotoğraf gezileri ve otogardan otele ulaşım dahildir.
*Çadır
Çadır kurmak isteyen katılımcılardan günlük 10 TL katılım payı alınacaktır.
*Karavan
Karavanla gelmek isteyen katılımcılardan günlük 20 TL katılım bedeli alınacaktır.
Çadır ve Karavan katılımcıları; ayrıca 3 gün için 150 TL festival katılım payı ödemeleri halinde tüm
etkinlikler ve yemeklerden faydalanabileceklerdir.
*Konaklama yapmayacak katılımcılar için festival katılım payı 150L‘dir. Tüm etkinlikler, fotoğraf
gezileri, atölyeler ve yemekler buna dahildir.
*Katılım bedeli,
Tercihinize uygun katılım ücreti, “Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği”nin Türkiye İş Bankası Fethiye
Merkez Şubesi’ndeki aşağıda açıklaması bulunan hesabına EFT veya havale yoluyla “Fotoğraf festivali
katılım payı” açıklamasıyla gönderilmelidir. Gönderilerde herhangi bir karışıklığa sebep olunmaması için bu
açıklamanın bulunması zorunludur. Bu açıklama yer almayan gönderiler Festival için değerlendirmeyecektir.
Banka Hesap Bilgileri
Türkiye İş Bankası Fethiye Merkez Şubesi
Şube Kodu: 6211 – Hesap No: 059202
IBAN No: TR75 0006 4000 0013 6211 0592 02
İletişim: bilgi@fethiyefotograffestivali.com
0252 614 44 04- 0553 878 27 07 Elif DALKIRAN
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