PARKTEPE KONUTLARI
“Mimar Sinan Fotoğrafçı Olsaydı - Anadolu’daki Mimari Desenler”
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1- Konu:
Türkiye, geçmişten günümüze ulaşan çok sayıda esere ev sahipliği yapan bir ülke. Tarihi
dokusu itibariyle kentlerin dünü, bugünü ve yarınını anlatan yapılara (bina, köprü, tarihi
eser…) dikkati çekmek, aynı zamanda bu güzellikleri fotoğraf sanatının incelikleriyle
bütünleştirmek üzere “Mimar Sinan Fotoğrafçı Olsaydı - Anadolu’daki Mimari Desenler”
ulusal fotoğraf yarışması düzenlenecektir.
2- Amaç:
a. Kentlerin modern ve tarihi yapılarının sanatsal yönlerini fotoğraf sanatı ile ortaya çıkarmak;
b. Katılımcıların fotoğraf sanatı yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak ve geliştirmektir.
3- Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Parktepe Konutları tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında TFSF –
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.
4- Yarışma Bölümleri:
Yarışma web ortamında, “Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz” fotoğraf olarak tek
bölümlü düzenlenmiştir.
5- Yarışma Katılım Koşulları:
 Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden akrabaları
dışında, 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir. TFSF
onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Katılımcı en çok 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler
yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.
 Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan
fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın,
fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım
açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla
eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması
durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
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Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır; kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için
herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince,
kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı
yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara
katılması kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı
yarışmalardan süresiz men edilir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu ve TFSF YK kararı geçerlidir.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
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Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Parktepe Konutları
yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse
diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Parktepe Konutları’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Bu eserlerin kullanım hakkı Parktepe Konutları ile fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3.
kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Parktepe
Konutları’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Parktepe
Konutları, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
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.
Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Parktepe Konutları tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını 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.
Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Parktepe Konutları’nın http://parktepe.com.tr/ ve
TFSF’ nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde
yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2016’da
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
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7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 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.
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya
boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde kaydedilmelidir.
Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak
hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İsimlendirme:



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 ve ülke kodu dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
 Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)>D).
 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
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının çektiği “Çınar Altı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_cinar_alti”, ..." olabilir.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve
katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese
Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Parktepe Konutları
sorumlu olmayacaktır.
7- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Ceren İLBAŞI
(RPR Medya İletişim Danışmanı)
Ercan HALICI
(RPR Medya AŞ Başkanı)
Filiz KEMAHLI
(CEF Danışmanlık Kurucu Ortağı)
Hamit YALÇIN
(Fotoğraf Sanatçısı)
Murat ALTUNTAŞ
(Şahika Grup Yapı AŞ ortağı)
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(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR
8- Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarih
Son Katılım Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Ödül töreni ve Kokteyl
Sergileme

: 16 Kasım 2015
: 15 Mart 2016 Salı saat 23.00 (TSI)
: 28 Mart 2016 Pazartesi
: 02 Nisan 2016
: 02 Nisan 2016 Cumartesi saat 13.00
: 02 Nisan-01 Mayıs 2016

9- Ödüller:
Birincilik ödülü
:
3.000.- TL
İkincilik ödülü
:
2.000.- TL
Üçüncülük ödülü
:
1.000.- TL
Sergileme (En fazla 25 adet)
:
100.- TL
(Ödül ve sergileme bedelleri net sayılardır.)
10- Yarışma Sekreteryası:
E-posta : info@parktepe.com.tr
Tel
: 0312 474 00 11
Adres
: Beytepe Mahallesi Küme Evleri No: 275 Beytepe / Çankaya – ANKARA
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-011 numara
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(2016-011)
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