SİLLE SANAT SARAYI
“NACİYE SUMAN” ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Naciye SUMAN, ilk Türk kadın fotoğrafçıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında ailesini geçindirmek için
1917 yılında İstanbul’daki evinin bir odasını stüdyo haline getirerek fotoğrafçılığa başlamıştır.
Müşterileri, genellikle cephede savaşan erkeklerine göndermek için fotoğraf çektiren kadınlar
olmuştur.
Naciye SUMAN’ın anısını yaşatmak, fotoğrafa katkılarını ve o günün şartlarında bir kadın olarak
yaşam mücadelesi adına attığı adımı ölümsüzleştirmek için her yıl düzenlemeyi planladığımız bir
yarışmadır. Dünya Kadınlar Günü’nde kendisini saygı ve dua ile anıyoruz.

YARIŞMANIN KONUSU:
“Kadının Gücü”dür.
Fotoğraf tutkunları kadınları fotoğraflayacaktır. Fotoğrafçılardan kadına farklı bakışlar fotoğraf
sanatıyla bütünleşecektir. Dünya üzerinde herhangi bir yerde ve zamanda, günlük yaşamın en önemli
yapı taşı olan kadının her hali fotoğraf karelerinde yer alacaktır. Dünya kadınlarının gücünü, sevgisini,
şefkatini, azmini, güzelliğini, önemini kadın fotoğrafçılar ölümsüzleştirecektir. Fotoğrafçının bakış ve
görüşüyle kadınların görüntülerinden oluşan bu yarışma sonucu Dünya Kadınlar Günü (08 Mart)
kapsamında sergilenmeye başlayacaktır.

KATEGORİLER:
Yarışma tek kategorilidir (Open > O) ve sayısal ortamdadır. Renkli, Siyah-Beyaz, Monokrom, Deneysel
ve yaratıcı tekniklerde katılım serbesttir.

KATILIM ŞARTLARI:
Sille Sanat Sarayı çalışanları, jüri üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile onların 1. dereceden akrabaları katılamaz.
Yarışmaya en çok 4 (dört) adet fotoğraf gönderilebilir.
Katılımcılar eserlerine isim vermek zorundadır.
Fotoğraflarınızın kısa kenarı en az 2048 piksel, 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında ve en yüksek
sıkıştırma kalitesinde kayıtlı olarak gönderebilirsiniz. Gönderilecek fotoğrafların boyutu 1 Mb’tan az, 4
Mb’tan büyük olmamalıdır.

Yarışmaya katılabilmek için

http://www.sillesanat.com
web sitesine girerek yönlendirmeleri izlemek
Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
veya
İngilizce (English): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu
işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar.

Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesi, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar,
katılımcıların
e-posta
adreslerine
gönderilerek
bildirilecektir.
Ayrıca,
sonuçlar
http://www.sillesanat.com ve http://www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar bir CD albümde toplanacak ve bu albüm
katılım ücreti veren her katılımcıya birer tane gönderilecektir.
Yarışmada ödül alan ve katalogda yer alan fotoğrafların birer kopyası, Sille Sanat Sarayı arşivine
alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, tanıtım amaçlı
kullanılabilecektir. Ayrıca yıllar içinde dünya kadınlarının fotoğraflarından oluşan bir arşiv elde
edilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını,
diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Durum FIAP’a bildirilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişilerin TFSF
onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF
onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.
Ödül alan fotoğraflar TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan
Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.

KATILIM ÜCRETİ:
Türkiye’den katılımlarda; 30 TL,
Diğer ülkeler için; 30 USA DOLAR / 20 EURO
Katılım ücreti PayPal yolu ile ödenebilir: rehabilir@yahoo.com
Veya banka hesabına transfer edilebilir:
TÜRK LİRASI için:
Türkiye Ziraat Bankası - Beyşehir
Branch Number: 172
Account No: 32169906-5002
IBAN No: TR32 0001 0001 7232 1699 0650 02
SWIFT Code: TCZBTR2A
USD için:
Türkiye Ziraat Bankası - Hüyük

Branch Number: 880
Account No: 32169906-5005
IBAN No: TR86 0001 0008 8032 1699 0650 05
SWIFT Code: TCZBTR2A
EURO için:
Türkiye Ziraat Bankası - Hüyük
Branch Number 880
Account No: 32169906-5006
IBAN No: TR59 0001 0008 8032 1699 0650 06
SWIFT Code: TCZBTR2A
Katılım ücretlerini PayPal yoluyla gönderen katılımcı ad ve soyadını belirtmelidir.
Gönderilen fotoğraflar ile PayPal gönderimlerinin birbiri ile uyumsuzluğu halinde fotoğraflar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti gönderilmeyen
fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

ÖDÜLLER
FIAP Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyon (6 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (En fazla sergileme alan fotoğrafçıya verilecektir)
UPI Altın Madalya
UPI Gümüş Madalya
UPI Bronz Madalya
UPI Mansiyon (6 adet)
TFSF Özel Ödülü (1 adet)
Sille Sanat Sarayı Özel Ödülü (5 adet) – En iyi 5 Kadın Fotoğrafçıya
Sille Sanat Sarayı Mansiyon (6 adet)
Sergileme (Katılımcı sayısının en az %8, en fazla %25’i oranında)

JÜRİ ÜYELERİ:
1. Antigoni METAXAKİ

– Yunanistan

2. Şadiye YILMAZ

– SSS

3. Nur TANRIÖVEN

– SSS

4. Sema DEMİRKOL

– MOF

5. Funda GÖNENDİK

– DASK

6. Doç. Dr. Zuhal ARDA

– Selçuk Üniversitesi GSF

7. Doç. Dr. Neslihan KIYAR

– Selçuk Üniversitesi GSF

8. Emel SEZER

– SSS

9. Leylâ EMEKTAR

– SSS

Jüri en az üç kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi

: 14 Şubat 2015 saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantısı

: 20 – 21 Şubat 2015

Sonuçların Açıklanması

: 28 Şubat 2015

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni

: 08 Mart 2015

Fotoğrafların ve albümlerin geri gönderilmesi

: Haziran 2015

GERİ GÖNDERME - YARIŞMA ALBÜMÜ:
FIAP kurallarına göre, jüri değerlendirmesi sonucu ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların
yer alacağı bir CD albüm hazırlanacak ve hazırlanan bu albüm, sergi sonrasında jüri üyelerine, tüm
katılımcılara, fotoğraf derneklerine ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet
gönderilecektir.
CD albümün gönderi işleminde, katılımcı herhangi bir ücret ödemeyecektir.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Fotoğraflar JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı en az 2048 piksel boyutunda, fotoğraf
boyutu en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır.
Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak
Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
veya
İngilizce (English): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
adresine yüklenecektir.


Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu
eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik
işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.



Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.



Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.



Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir.
Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.


İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.




Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”). Diğer ülkeler için bakınız
https://www.iso.org/obp/ui/#search ).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ali Dereoğlu
için alid veya alide veya dali gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Open > O).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ali Dereoğlu isimli katılımcının “Open < O” kategorisindeki fotoğrafları için:





tralideO1_ucanadam.jpg, tralideO2_woman.jpg, …"


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 giderilecektir.

YARIŞMA SEKRETERİ:
Emre BÜYÜKASLAN
Subaşı Mahallesi, M. Çankaya Sokak No: 4
Sille / Selçuklu / Konya - Türkiye
Telefon : +90.542.7342 888
e-posta : emre@aeyazilim.com

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:
-

Reha BİLİR – SSS

-

Abdullah APAN - SSS

http://www.sillesanat.com
Yarışmamız TFSF/PAFT 2015/001, FIAP2015/003 ve UPI L140059-M1G1S1B numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF/PAFT 2015/001)

(FIAP 2015/003)

