Uptown İncek Konutları
“FOTOMO2GAN” Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
1. Konu: “FOTOMO2GAN”
2. Amaç:
a. Ankara’nın en önemli nefes alma duraklarından Mogan Gölü ve gölü çevreleyen ormanın kış ve
bahar aylarındaki renklerini ortaya çıkarmak;
b. Katılımcıların fotoğraf sanatı yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak ve geliştirmektir.
c. Yarışma, Uptown İncek Konutları tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında TFSF – Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.
3. Yarışma Bölümleri:
Yarışma web ortamında, “dijital (sayısal) Renkli” fotoğraf olarak tek bölümlü düzenlenmiştir.
4. Yarışma Katılım Koşulları:
a. Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden akrabaları dışında, 18
yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
b. Katılımcı en çok 4 (dört) fotoğrafla katılabilir.
c. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
d. Fotoğrafların boyutları; Dijital fotoğrafların kısa kenarı serbest uzun kenarı 1200 pixel, JPEG
uzantılı, en yüksek kalitede (12 kalite) sıkıştırılmış olmalıdır.
e. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır. Bu hususta doğacak tüm sorumluluk münhasıran yarışmacılara aittir. Yarışmacılar,
eserlerin kendilerine ait olmadığı tespit edildiği takdirde, değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Tespit
edilemediği halde başkalarına ait fotoğraflar olduğunun sonradan ortaya çıkması durumunda Uptown
İncek Konutları herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte ödül ve sergilemeden men etme
hakkını elinde tutar.
Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
f. Eserler özgün olmalı, yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce başka ya da bu yarışma ile eş
zamanlı yapılan bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve uluslararası yarışmalarda sergileme
almamış olmalıdır. Ulusal yarışmalarda sergileme alan fotoğraflar katılabilir. Ödül almış fotoğrafın bir
bölümünden oluşturulmuş görüntüler yarışma dışı bırakılır, sonradan tespit edildiğinde ödülü geri
alınır. Boş kalan sıralama ve ödül için diğer katılımcılar herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
g. Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri
çevirme yetkisine sahiptir.
h. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan;
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Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin
yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu isledikleri takdirde
TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
i. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
5. Fotoğrafların İşaretlenmesi:
a. Fotoğraflar kaydedilirken katılımcının adı, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi yazılarak
adlandırılmalıdır. Katılımcı birden fazla fotoğrafla yarışmaya katıldığı takdirde isminden önce
fotoğrafını numarayla belirtmelidir. (Örnek: (2) Ali Ahmet- 0513 123 45 67 ).
b. Katılımcı ayrı bir Word dosyası içine Başvuru Formunu tam ve eksiksiz olarak doldurarak dosya adı
katılımcının rumuzu olacak şekilde kaydetmelidir (Örnek: Ali Ahmet.doc). Word dosya katılımcının
bilgilerini içerir ve sekreterya tarafından muhafaza edilir.
c. Başvuru Formu’ndaki fotoğrafın çekildiği yer, tarih ve fotoğrafı çekenin yaşı kısımları doldurulmuş
olmalıdır.
6. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Abdurrahman ANTAKYALI

(Depo Photos Yönetim Kurulu Başkanı)

Ali ÜNAL

(Zaman Foto Muhabiri)

Ercan HALICI

(RPR Medya AŞ Başkanı)

Rıza ÖZEL

(Foto Muhabirleri Derneği Başkanı)

Sami TÜRKAY

(Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı)

Uğur YILDIRIM

(Sabah Foto Muhabiri)

Ümit TURPÇU

(Habertürk Foto Muhabiri)

Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF temsilcisi: Yunus Topal

7. Yarışma Sekreteryası:
Evren ACAR
e-posta: yarisma@uptownincek.com
Tel: 0312 483 55 55
Adres: TED Ankara Koleji Karşısı No: 6 06830 İncek ANKARA - Türkiye

8. Fotoğrafların Ulaştırılması: Fotoğraflar son başvuru tarihi olan 14 Eylül 2014 Pazar günü saat
23.00’e kadar yarisma@uptownincek.com mail adresine yüklenecektir.
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9. Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarih

: 24 Mart 2014

Son Katılım Tarihi

: 14 Eylül 2014 Pazar saat 23.00

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi

: 19 Eylül 2014 Cuma

Sonuç Bildirim Tarihi

: 27 Eylül 2014

Ödül töreni ve Kokteyl

: 27 Eylül 2014 Cumartesi saat 13.00

Sergileme

: 27 Eylül 2014

Sonuçlar; basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr sitelerinde ilan edilecek ve yarışmacıların e-posta
adreslerine bildirilecektir.
Ayrıca ödül alan eserler www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014
kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
10. Ödüller:
Birincilik ödülü

: 2.500 (ikibinbeşyüz) TL değerinde Teknoloji Market’ten hediye çeki
ve Teşekkür Belgesi

İkincilik ödülü

: 1.000 (bin) TL değerinde Teknoloji Market’ten hediye çeki ve
Teşekkür Belgesi

Üçüncülük ödülü

: 500 (beşyüz) TL değerinde Teknoloji Market’ten hediye çeki ve
Teşekkür Belgesi

Mansiyon (1 adet)

: Hediye çeki ve Teşekkür Belgesi

Sergileme (En fazla 25 adet)

: Hediye çeki ve Katılım Belgesi

11. Değerlendirme Sonuçları:
Dereceye giren katılımcılara ödülleri ve katılım belgeleri, düzenlenecek törenle ve sergi açılışında
takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile
belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği
takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan dijital fotoğrafların fotoğraf kağıdına bastırılması,
çerçevelenmesi ve sergilenmesi Uptown İncek Konutları tarafından yapılacaktır.
Fotoğrafları sergilenen tüm fotoğrafçılara Teşekkür Belgesi, fotoğrafları sergilenmeyen tüm
katılımcılara da Katılım Belgesi verilecektir.

12. Eserlerin Geri Gönderimi:
Ödül almayan ve sergilenmeyen eserler geri gönderilmeyecek, TFSF temsilcisi gözetiminde imha
edilecektir.

13. Fotoğrafların Kullanımı / Yayın-Telif Hakkı ve Diğer Hukuki Konular:
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Ödül alan ve sergilenen eserler Uptown İncek Konutları tarafından kurum yayınlarında, broşürlerde,
albümlerde, afişlerde, reklam, ilan ve gazetelerde, kitaplarda, benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçının
ismi belirtilerek kullanabilir. Ödül alan, sergilenen ve bağışlanan fotoğraflar düzenleyicinin
yayınlarında tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin adı belirtilerek kullanılacaktır. Bunun için ilave bir
telif bedeli ödenmeyecektir. Kullanım hakkı düzenleyen kuruma ve eser sahibine ait olacaktır. Kişisel
bilgiler, bilgi koruma politikası doğrultusunda ele alınacak ve hiçbir şekilde üçüncü taraflara
aktarılmayacaktır. Yarışmaya katılanlar bu koşulu kabul etmiş sayılacaklardır.
Uptown İncek Konutları, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk
kabul etmemektedir. Eserlerin hukuki/cezai tüm sorumluluğu gönderene aittir. Kurum veya seçici
kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit etmesi durumunda eser sahibine bilgi
vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma veya yapılan değerlendirmeyi
iptal etme yetkisine sahiptir
Eser sahibinin manevi hakları saklı kalmak şartıyla ödül alan, sergilenen ve şartnamede işaretlenerek
bağışlanan eserlerin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen kuruma (Uptown İncek Konutları) aittir.
Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılır. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan
tüm eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları Uptown İncek Konutları ile
fotoğrafçıya aittir. Bu eserler Uptown İncek arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacıların yarışmaya katılım
sağladıkları eserler 5846 sayılı FSEK’nun 21./25. madde hükümlerine göre değerlendirilecektir.
Uptown İncek Konutları, yarışma katılım koşullarını değiştirme hakkını elinde bulundurmaktadır.
Yarışma süresince doğabilecek herhangi bir fiziksel ve teknik kayıp ve hasarlar için Uptown İncek
Konutları sorumluluk kabul etmemektedir.
Katılımcılar, bu yarışmaya eserlerini göndererek şartname hükümlerini okumuş ve tamamını kabul
etmiş olduğunu onaylamaktadır.

14. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/022 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(2014/022)
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2014 Uptown İncek Konutları
“FOTOMOGAN” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu

Katılımcı Ad(lar)ı Soyadı

:

Doğum Tarihi

:

Telefon Numarası

:

E-mail

:

Posta Adresi

:

Fotoğraflar:
1 Numaralı Fotoğrafın Adı

:

Çekildiği Tarih

:

2 Numaralı Fotoğrafın Adı

:

Çekildiği Tarih

:

3 Numaralı Fotoğrafın Adı

:

Çekildiği Tarih

:

4 Numaralı Fotoğrafın Adı

:

Çekildiği Tarih

:
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