Van Büyükşehir Belediyesi

Fotoğraf Yarışması “100. Yılında Dört Mevsim Van” Şartnamesi
KONU: “100. Yılında Dört Mevsim Van”
DÜZENLEYEN KURUM: Van Büyükşehir Belediyesi
YARIŞMANIN AMACI:
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Van sınırları dahilinde mevsim gözetmeksizin
doğal, sosyal, kültürel ve tarihsel özellikleri anlatan “100. Yılında Dört
Mevsim Van” başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması, kentimizin
tanınmasını sağlamak ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir görsel
bellek oluşturmaktır.
YARIŞMANIN KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
100. Yılında Dört Mevsim Van fotoğraf yarışması Sayısal (Digital)
kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Dört mevsim
fotoğrafları bir arada değerlendirilecektir.
KATILIM KOŞULLARI:
1-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2-Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları
dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından
gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
3-Katılımcılar, Van ili sınırları içinde mevsim gözetmeksizin çekilmiş,
birbirinden farklı en fazla 6 (altı) adet renkli fotoğrafla yarışmaya
katılabilir.
4-Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir
yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar
gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5-Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler
yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul

edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama
yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
6-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, Van ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını,
diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali
sayılır.
7-Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş
olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması kural ihlali sayılır.
8-Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların
fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın
görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir.
9-Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
10-Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve
kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü
iade etmesi gerekir.
11-Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların
hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital
dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde
hazır olmalıdır.
12-Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Van Büyükşehir
Belediyesi’nin fotoğraf arşivine eklenecektir.
13-Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici
Kurul gerekli bulduğu durumlarda şartname üzerinde değişiklikler
yapabilir.

14-Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle
yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini
okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Van
Büyükşehir Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
Kullanım hakları Van Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibine ait
olacaktır. 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 ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Van Büyükşehir Belediyesi’ne
izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek
duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname
için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış
olduğu kabul edilir. Van Büyükşehir Belediyesi 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
sorumluluk yarışmacıya 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 eserler Van Büyükşehir Belediyesi’nin
www.van.bel.tr/ web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan eserler, Van
Büyükşehir Belediyesi’nin (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında
tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
Ayrıca Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı olan 2 Nisan
2018 tarihinde kullanılmak üzere seçilecek eserler fotoğraf sergisinde de
kullanılacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
1. Dosyalar online (çevrimiçi) olarak
www.fotografyarismasi.van.bel.tr adresinden yüklenecektir.
2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce
kimlik bilgilerini ve kendilerinin oluşturacakları Rumuzu gerekli
forma eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını
yükleyeceklerdir.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek
gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan
gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih
vb işaretler bulunmamalıdır.
5. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 72-300
dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenar en az 1920 piksel
kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 1 Mb’tan
küçük, 5 Mb’tan büyük olmamalıdır. Yarışma neticesinde ödül ve
sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif,
negatif ya da dijital dosyaları yüksek çözünürlüklü halleriyle birlikte
düzenleyici kurum tarafından istenecektir.
6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda
yüklenmelidir.
7. Yüklenen fotoğraflara herhangi bir isim verilmeyecektir.
Fotoğraflara isim sistem tarafından otomatik verilecektir.

8. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde
http://fotografyarismasi.van.bel.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne
yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılındığı anlamına gelmez.
9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için
Van Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
İsimlendirme:
Sistem Otomatik olarak isimlendirme yapacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 1 Ocak 2018
Son Katılım Tarihi : 15 Mart 2018
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 20 Mart 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 21 Mart 2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 02 Nisan 2018
SEÇİCİ KURUL
Muzaffer Aktuğ
Ali İhsan Öztürk
Mürsel Yağcıoğlu
Hasan Uçar
Musa Talaşlı
Oktay Subaşı
Ahmet Fatih Sönmez
Mahmut Demir
Fatih Sevinç
ÖDÜLLER/SERGİLEME:
Birincilik 5.000 - TL
İkincilik 4.000 - TL
Üçüncülük 3.000 - TL
Belediye Özel Ödülü (2 adet) 1500 - TL
Drone Özel Ödülü 750 TL
Sergileme (en fazla 50 eser) 150- TL

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ/İLETİŞİM:
Van Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü
Telefon: 444 44 65 Dahili:4002
E-posta: basin@van.bel.tr
Adres: Van Büyükşehir Belediyesi
Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak İpekyolu/VAN

