
 

 

SARAYÖNÜ BELEDİYESİ 2. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 
 

1. Yarışmanın Adı: “FOTOĞRAFLARLA SARAYÖNÜ 2018” 

 

2. Yarışmanın Konusu: Yarışma; ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş 

kitlelere ulaştırmak, bölgenin potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Sarayönü'nün 

tarihsel, doğal ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana 

çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır. 

 

3. Yarışmanın Amacı: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Sarayönü ilçe sınırları içerisindeki tarihi yapıları, 

doğal güzellikleri, bölgeye ait kültürel öğeleri, mahallelerdeki sosyal hayatın fotoğraflanması ve 

kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Sarayönü'nün tanıtılması için arşiv 

oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine 

katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır. 

 

4. Gerekçe: Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bakımından müstesna bir yapıya sahip olan 

Sarayönü ilçemiz, özgün değerleriyle Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında yer edinmiştir. 

Minyatür bir Anadolu konumunda olan ilçemizde, Çerkesler, Yörükler, Karaçay Türkleri, Tatarlar, 

Kürtler, Türkmenler, Bulgaristan ve Yunanistan göçmenleri bir arada huzur içerisinde yaşamaktadır. 

4 bin yıllık geçmişe sahip olan ilçemizde Hititler, Frigler, Persler, İskender İmparatorluğu, 

Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı kültür, aynı 

potada eriyerek bugünün değerlerini oluşturmuştur. Bu kapsamda ilçemizin zenginliklerinin özelde 

bölgemize, genelde ülkemize ve dış dünyaya çeşitli sanatsal etkinliklerle tanıtılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

5. Yarışma Organizasyonu/Düzenleme Kurulu: Sarayönü Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması 

“FOTOĞRAFLARLA SARAYÖNÜ 2018”; Sarayönü Belediye Başkanlığı tarafından organize 

edilmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü de aynı kurumca gerçekleştirilecektir. 

 

6. Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz 

olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada 

değerlendirilecektir. 

 

7. Katılım Şartları: 
 

7.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

7.2. Yarışma; Sarayönü Belediyesi çalışanları ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları 

dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 

7.3. Yarışmaya her fotoğrafçı Sarayönü ilçe sınırları içinde çekmiş olduğu en fazla 20 (yirmi) adet 

Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. 

7.4. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler 

yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. 

Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) 

tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb 

insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

7.5. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması 

gerekmektedir. 

7.6. Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer 

bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

7.7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir 

yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına 

izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. 

7.8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin 

olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. 



 

 

7.9. 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. 

7.10. Kural ihlallerinde; Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü 

kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir 

hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 

7.11. Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Sarayönü Belediyesi’nin 

www.sarayonu.bel.tr web sayfasında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır. 

7.12. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı 

hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer 

bulunan fotoğrafların, Sarayönü Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar 

baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Sarayönü Belediyesi ödül ve 

sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

7.13. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş 

fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir. 

7.14. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda yarışmayı düzenleyici kurumun kararları geçerlidir. 

7.15. Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme 

yetkisine sahiptir. 

7.16. Yarışma sonucu Sarayönü Belediyesi’nin www.sarayonu.bel.tr adresi ile resmi sosyal medya 

(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarından duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme 

kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. 

 

8. Telif (Kullanım) Hakları: 

 

8.1.   Yarışmaya Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve yarışmaya katılan tüm 

fotoğraflarının Sarayönü Belediyesi'ne kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı 

olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, 

sergilenmeye hak kazanmış olan ve yarışmaya katılan tüm eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, 

temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Sarayönü Belediyesi’ne 

izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Sarayönü Belediyesi'ne aittir. 

8.2. 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 Sarayönü Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul 

etmektedir. 

8.3. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif 

hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Sarayönü Belediyesi, katılımcıların 

fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

8.4. 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. 

8.5. Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel 

banka hesap/IBAN numaralarına Sarayönü Belediyesi tarafından gönderilecektir. Ödemelerde kamu 

kurum ve kuruluşları mali mevzuatlarınca belirtilen yasal kesintiler (damga vergisi vb.) yapılarak 

ödenecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri 

göndermemesi 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.  

8.6. Ödül ve/veya sergileme alan fotoğrafların dereceleri Sarayönü Belediyesi’nin 24 Kasım 2018 

tarihinde düzenleyeceği tören ile açıklanacak, akabinde www.sarayönü.bel.tr web adresinde ve 

sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacaktır. 

8.7. Katılımcılar; fotoğraflarını yarışma sekreteryasına ulaştırmakla yarışma koşullarını okumuş ve 

kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe 

girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 

9. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 



 

 

 

9.1. Noksansız doldurulacak katılım formu ile CD, DVD veya Flash bellek kayıtlarındaki görüntülerin 

adlandırılmaları katılım formu ile aynı olacaktır. 

9.2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar Sarayönü ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekmekte 

olup, ayrıca başvuru formunda bulunan açıklama kısmına, fotoğrafın çekildiği konumun (mevki, 

mahalle, cadde, sokak vb.) yazılacaktır. 

9.3. Kayıtlı CD, DVD veya Flash bellek ve katılım formu, gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde 

paketlenip yarışma sekretaryasına elden teslim edilecek ya da posta yoluyla gönderilecektir. 

9.4. Açılmayan ya da okunmayan CD, DVD veya Flash bellek kayıtlarından kurum sorumlu değildir. Bu 

durumda katılımcı, yarışma dışında kalacaktır. 

9.5. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya 

ait isim, imza, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır. 

9.6. Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 

2300 piksel olacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını 

göndermelidir. 

9.7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 35 karakteri geçmeyecektir. 

İsimlendirme: 

1. adım: Eser sahibinin ismi rumuz şeklinde maksimum 6 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin 

“Selim Karaca” isimli katılımcı için skara veya karaca veya selkar gibi. 

2. adım: Sonraki karakter için fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 20'ye kadar) ve bundan sonra 

alt çizgi eklenmelidir. 

3. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin 

Selim Karaca'nın Sarayönü'nde çektiği 1 no’lu “Hasat Zamanı” adlı fotoğrafı için isimlendirme 

“selkar1_hasat_zamanı” veya “Şehir Meydanı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “selkar2_şehir_meydanı” gibi… 

 

10. Seçici Kurul / Jüri: 

Jüri Başkanı: Nafiz SOLAK (Sarayönü Belediye Başkanı) 

1-) ..................................................... 

2-)...................................................... 

3-)...................................................... 

4-)...................................................... 

5-)...................................................... 

6-)...................................................... 

7-)...................................................... 

 

11. Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlama Tarihi  : 01.01.2018 

Son Katılım Tarihi   : 15.10.2018 

Seçici kurul değerlendirmesi : 10.11.2018 

Sonuç Bildirim Tarihi   : 15.11.2018 

Sergi ve Ödül Töreni   : 24.11.2018 

 

12. Ödüller: 

Birincilik  :3.500,00- TL (ÜçbinbeşyüzTürkLirası) 

İkincilik   :2.500,00- TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) 

Üçüncülük   :1.500,00- TL (BinbeşyüzTürkLirası) 

Jüri Özel Ödülü  :750,00- TL (YediyüzelliTürkLirası) 

Mansiyon (3 adet) :750,00- TL (YediyüzelliTürkLirası) 

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim: 

Ad Soyadı  : Davut KÖPRÜLÜ, Yaşar YILMAZ  

Telefon No  : 0 332 617 10 10 

Faks No  : 0 332 617 30 31 

E-Posta Adresi  : sarayonu@sarayonu.bel.tr 

Adres  : Sarayönü Belediye Başkanlığı, Doğu İstasyon Mah. Tahir Çelik Caddesi No:  78 

Sarayönü/KONYA 

 

 



 

 

SARAYÖNÜ BELEDİYESİ 2. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM FORMU 

 

 

 

Rumuz :  

 

Ad, Soyadı : ............................................ 

Meslek : ............................................ 

Adres : ............................................ 

Telefon : ............................................ 

E-Mail : ............................................ 

 

 

Sıra ESERİN ADI KONUMU 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

"Sarayönü Belediyesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması" şartnamesini okudum ve belirtilen tüm hükümlere 

uymayı kabul ve taahhüt ettim. 

 

       

        Tarih        İmza 

 

 ...../...../2018 

      


