TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şubesi
– Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği (ASFOD
Ramazan Özkaya Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dikkat İnşaat Sahası”
Şartnamesi
Ramazan ÖZKAYA Anısına Saygıyla…
Ramazan ÖZKAYA; 1965 yılında Konya Çarıklar’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da
tamamladı. Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden 1986’da mezun oldu.
Evli 2 çocuk babası olan Özkaya 1993-1999 yıllarında Odamızda Profesyonel İnşaat Mühendisi
olarak çalıştı, 6. ve 7. (2000-2002) - (2002-2004) Dönem Konya Şube Yönetim Kurulunda Sekreter
Üyeliği, 8. ve 9. (2004-2006) - (2006 - 2008) Dönem Konya Şube Başkanlığı yaptı.
1- YARIŞMA ORGANİZASYONU:
“Ramazan Özkaya Ulusal Fotoğraf Yarışması”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi
ve Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği tarafından organize edilmektedir.
2-

YARIŞMANIN ADI:
“Dikkat İnşaat Sahası”.

3- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Yaşadığımız yerler zamanla değişiyor. Evlerden başlayarak sokaklar, mahalleler, caddeler ve şehir
çehresini değiştirip yeni yaşam alanları sunuyor. Mesken olarak tercih ettiğimiz mekânlardan
çalıştığımız iş yerine kadar tüm tasarımlar ve projeler yenilenip değişiyor. Gelişen ve hızla yenilenen
inşaat sektörü bu değişimdeki en önemli faktör. Farklı ve özgün tasarımlar, geleneksel ve modern
yaklaşımların sentezlenmesi, ihtiyaçların ve isteklerin artması, teknolojinin hızı ve etkisi yapıların da
şekline, mimarisine, tekniğine yani ruhuna yansıyor.
Mimarisi, projesi, tekniği, teknolojisi ne olursa olsun her yapı önce bir inşaat sahası olarak hikâyesine
başlıyor. Hikâyenin bu kısmını fotoğraf karelerimize yansıtmak istiyoruz. Amacımız; fotoğrafçıların
gözüyle bir yapının hikâyesinde çok önemli bir yer tutan şantiye ve inşaat sürecini fotoğraflamaktır.
İnşaat sahasındaki zorluklar, alınan güvenlik tedbirleri, şantiye alanı, kullanılan teknik ve yöntemler,
çalışanların inşaat halleri, inşaat sahasındaki süreç yarışmamızın konusunu teşkil etmektedir.
4- YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma Dijital (Sayısal) kategoride; Renkli ve Siyah Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür> D.
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GENEL KATILIM KURALLARI:
Katılım ücretsizdir.
Yarışma, Seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcileri, yarışma koordinatörü ve birinci dereceden
yakınları dışında 18 yaş üstü tüm fotoğraf severlere açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş
kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir.
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Daha önce ödül almış fotoğraflar ile yarışmaya girilmez. Daha önce ya da bu yarışma ile eş
zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı
içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve 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.
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Fotoğraf çekimi
için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar
katılımcıya aittir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_0029-24_05_2016.pdf) 13. Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen
katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş
bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül
ve sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde
işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir.
Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser
bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
Yarışma sonuçları TMMOB İMO Konya Şubesi’nin http://konya.imo.org.tr/ ile ASFOD’un
http://www.asfod.com/ web adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin
www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
2/5

6•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

7•
•

YAYIN-TELİF (KULLANIM) HAKKI:
Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın,
kullanım ve sergileme hakları münhasıran İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile eserin
sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin
arşivinde kalacaktır
Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye
giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’ne
izin/muvafakat name verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakat name
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması
durumunda İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser
sahibi peşinen kabul eder.
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından dereceye giren ve sergileme alan eserler
kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilerek
kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). İnşaat
Mühendisleri Odası Konya Şubesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar,
sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça
yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı
ile ilgili kurallara uyulmalıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi fotoğrafların başka
amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi; ödül (derece, özel ödül) ve sergileme almayan
fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı 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 Kurulunun 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.
Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin
http://konya.imo.org.tr/ web adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun
olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına 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 kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı,
4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız:
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 (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “inşaat sahası” adlı fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_insaat_sahasi” gibi olur…
• 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.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İnşaat Mühendisleri Odası
Konya Şubesi ve ASFOD sorumlu olmayacaktır.
8- SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ertuğrul MUSLU
Fotoğraf Sanatçısı, İnşaat Mühendisi
Feyzullah TUNÇ
(EFIAP – Hon. ASFOD - UPI CROWN 2) Fotoğraf Sanatçısı
İbrahim Hakkı ERKAN
Yrd. Doç. Dr. İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı
Mustafa AKGÜN
Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa BİNOL
(AFIAP) Sanat Fotoğrafçısı, ASFOD
(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.)
TFSF Temsilcisi: Seyit Ahmet TİRYAKİ
9- YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi
: 15 Kasım 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı
: 20 Kasım 2017
Sonuç Bildirim Tarihi
: 24 Kasım 2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 19 Aralık 2017
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10- ÖDÜL-SERGİLEMELER:
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Selçuklu Belediyesi Özel Ödülü
Karatay Belediyesi Özel Ödülü
Dağ Mühendislik Özel Ödülü
Konya Çimento Özel Ödülü
İnşaat Mühendisleri Odası Özel Ödülü
Sergileme (En fazla 30 adet)

4.000.- TL + Plaket
3.000.- TL + Plaket
2.000.- TL + Plaket
1.000.- TL
1.000.- TL
1.000.- TL
1.000.- TL
1.000.- TL
200.- TL

11- YARIŞMA SEKRETARYASI-İLETİŞİM:
1) Hakan BAHÇECİ
Telefon: 0535 273 74 77 - E-posta: hakanbahceci74@gmail.com
2) Yaşar ÖZARICI
Telefon: 0533 364 66 42 – E-posta: yasarozarici@gmail.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-079” numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF 2017-079)
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