Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD)
8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Kuraklık”
Şartnamesi
AMAÇ:
“63.Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali” kapsamında, fotoğraf sanatı aracılığı ile bu yıl düzenlenecek
“Kuraklık” konulu 8’nci uluslararası fotoğraf yarıĢmasında, kuraklığın doğal yaĢama, ekolojik çevreye,
toplumsal alanda beĢeri ve ekonomik faaliyetlere etkilerine dikkat çekmek, kuruyan su kaynaklarımızın
önemine vurgu yapmak için Türk ve Dünya fotoğrafçılarını bir araya getiren yarıĢma düzenlemeyi
amaçlıyoruz.
KONU:
Kuraklık
YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
AkĢehir Belediyesi - AkĢehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 8.Uluslararası Fotoğraf YarıĢması
“Kuraklık” - 2022, Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümden oluĢmaktadır (Baskı kabul edilmeyecektir):
Sayısal: “Kuraklık” (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: (Drought) (Color or Monochrome) >D
KATILIM ŞARTLARI:
 YarıĢma; Organizasyon komitesi ve jüri üyeleri ile TFSF temsilcisi ve bunların birinci derece
yakınları dıĢında, 18 yaĢını doldurmuĢ amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
 YarıĢmaya katılım ücretsizdir.
 Katılımcı yarıĢmaya en çok 4 (dört) adet sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 Bu yarıĢmaya daha önce ödül ve sergileme almıĢ fotoğraflarda gönderilebilir, bu konuda bir
kısıtlama yoktur.
 Katılımcı, internet sitesine yarıĢma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranıĢ kural ihlali sayılır.
 YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiĢiklikler kural
ihlali sayılır.
 Kural ihlali yapan kiĢilere “TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi
(https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_0029-24_05_2016.pdf: https://tfsf.org.tr/en/page-detail/tfsf-yarisma-duezenleme-standartlari-yoenergesien)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır. Ġptal edilen ödülün yeri boĢ bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmiĢse katılımcının
ödülü iade etmesi gerekir.
 Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı
Liste’de olup bu yarıĢmaya katılan kiĢileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 TFSF ve FIAP patronajlı bir yarıĢmaya katılmakla yarıĢmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya
olmasın, yarıĢmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiĢ sayılır; TFSF ve FIAP elindeki
bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araĢtırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
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çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iĢ birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her Ģekilde teĢhir edilir. YarıĢmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruĢturmaları kolaylaĢtırmak için bozulmamıĢ
olarak tutulması tavsiye edilmektedir.





AkĢehir Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
YarıĢma sonucu AkĢehir Belediyesi’nin http://www.aksehir.bel.tr ve AKFAD’ın http://www.akfad.com
ile TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara eposta ile bildirilecektir.
Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi
halinde AkĢehir Belediyesi ve AkĢehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) sorumluluk
taĢımayacaktır.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI :
















Ödül ve sergileme alan fotoğraflar AkĢehir Belediyesi ve AKFAD’ın arĢivinde saklanacaktır. Bu
fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile AkĢehir Belediyesi ve AKFAD tarafından haber,
reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve
ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalıĢmalarda isim
kullanılamamaktadır).
AkĢehir Belediyesi ve AKFAD; bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında,
dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletiĢim ve kayıt
ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu Ģekilde
kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin
yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder. AkĢehir Belediyesi ve AKFAD; eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname
karĢılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile AkĢehir
Belediyesi ve AKFAD’ın olacaktır.
AkĢehir Belediyesi ve AKFAD, hiçbir koĢul altında, fotoğrafların baĢka amaçlar için kullanılmasına
izin vermez.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarıĢmacı tarafından çekilmiĢ olmalıdır. BaĢkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.
YarıĢmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarıĢmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaĢmazlıkların tüm
sorumluluğu yarıĢmacıya aittir.
YarıĢmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, AkĢehir Belediyesi’nin
http://www.aksehir.bel.tr ve AKFAD’ın http://www.akfad.com internet sitelerinde yayınlanacak ve
belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca YarıĢmada ödül ve
mansiyon alan fotoğraflar www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını
Almanak 2022’de yer alacaktır.
YarıĢmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 30
(otuz) gün sonra silinecektir.
Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K
3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya iliĢkin hiçbir bilgi
olmaksızın kodlanmıĢ olarak sunulacaktır.
ġartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaĢılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF
YK’nin kararları ile TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarıĢma koĢullarını kabul etmiĢ sayılırlar. Bu Ģartname, yarıĢmacının yarıĢma
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fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarıĢmacılar bu Ģartname hükümlerini
okumuĢ ve kabul etmiĢ sayılır. YarıĢmacıların bu Ģartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:














YarıĢma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
YarıĢma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
((English) http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en) adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri takip edilerek gerçekleĢecektir.
Ġlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleĢmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve Ģifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme iĢlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boĢluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine iliĢkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
YarıĢmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıĢtırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ġsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü,
ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Ġngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
Ġnternet üzerinden üye olma veya yarıĢmaya katılma aĢamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluĢması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletiĢime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarıĢmaya katılındığı anlamına gelmez.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu
olmayacaktır.

ÖDÜLLER:
FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
FIAP GümüĢ Madalya
TFSF GümüĢ Madalya
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
FIAP Mansiyon (6 adet)
TFSF Mansiyon (3 adet)
AkĢehir Belediyesi Özel Ödülü (Plaket)
AKFAD Özel Ödülü (Plaket)
Sergileme (en fazla 50 adet)
FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir.)
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ALBÜM:
YarıĢma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı dijital katalog
hazırlanacak; Kasım 2022’den itibaren http://www.aksehir.bel.tr ve http://www.akfad.com adreslerinde
yayınlanacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ :
Son Katılım Tarihi
Jüri Toplanma Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Sergi AçılıĢı ve Ödül Töreni
Katalog Yayını ve Gönderimi

: 12 Haziran 2022 saat 23.00 (TSI)
: 18 Haziran 2022
: 21 Haziran 2022
: 05 Temmuz 2022
: Kasım 2022’den itibaren http://www.aksehir.bel.tr ve
http://www.akfad.com adreslerinde indirilmeye hazır tutulacaktır.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):
Dr. Salih AKKAYA
: AkĢehir Belediye BaĢkanı, TR
Sernur BAĞCI
: (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı,FOTOSEL, TR
M.Turgay BĠLGE
: Fotoğraf Sanatçısı, TFSF ÖNCEKĠ YÖNETĠM KURULU
BAġKANI (2011-2013), TR
Berna BÜYÜKERDEM
: Fotoğraf Sanatçısı, AKFAD,TR
Hakan TOKUÇ
: (EFIAP, UPI CROWN 2), Fotoğraf Sanatçısı,EFOD, TR
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarıĢma sonrasında değerlendirme
tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda
toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final
turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını Ģartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin
mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.
TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI
ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Yusuf KEZER
+905319962325
kezeryusuf@gmail.com
F. ġule DOĞANCI
+905357977354
suledoganctekin@gmail.com
Bu yarıĢma TFSF ve FIAP’ın Ģartlarıyla uyumludur. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /
Photographic Arts Federation of Turkey tarafından “TFSF 2022-023” ve FIAP tarafından
“FIAP 2022-239” patronaj ile onaylanmıĢtır.
YarıĢma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
Sergileme ve ödüller FIAP unvan baĢvurularında kullanılabilir.

(FIAP 2022-239)
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