Mimarlar Odası Bursa Şubesi
“Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek”
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Konu: “Kent merkezini yeniden keşfetmek”
Konu ve Amaç: Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Türk Fotoğraf Sanatı’na katkıda bulunmanın
yanı sıra kent merkezlerinin geçmişten geleceğe taşıdığı süreklilik içindeki özgün değerlerin
ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, değişen yaşam pratiklerinin beraberinde
getirdiği mekânsal ve sosyal sorunların tartışılması amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda
‘Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek’ teması ile fotoğraf yarışması açılmasına karar verilmiştir.

Katılım Koşulları:
■ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

■ Yarışma, Seçici Kurul/Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekreteryası ve
1. derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
■ Yarışmacılar, Türkiye'de çekilmiş en çok 5 (beş) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
■ Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin
özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda
fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi, belirgin biçimde ana
unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir.
■ Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış
eserler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış bir fotoğraf ile ya da
bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi kural ihlali nedeniyle
diskalifiye edilir. Kural ihlali sonradan anlaşılan eserin derecesi geri alınır ödülü iptal edilir. Bu
durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.
■ Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
■ Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
■ Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan (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 işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler. Haklarında yukarıda açıklanan
gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
■ Yarışmada ödül alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan
Almanak 2014 kitabında kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

Fotoğrafların Teslimi:
■ Fotoğraflar dijital ortamda teslim edilecektir.
■ Fotoğraflar; uzun kenarı en az 2400 piksel, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında bir
CD/DVD’ye kaydedilecek, bu CD/DVD başvuru formu ile birlikte teslim edilecektir.
■ Katılımcılar yarışmaya isimleriyle değil kendi belirleyecekleri 6 rakamdan oluşan ‘Rumuz’la
katılmalıdırlar. Katılım Formu noksansız doldurulacak, 6 rakamdan oluşan bu Rumuz, yarışmaya
sunulan her CD/DVD’nin üzerine yazılacaktır. CD/DVD kayıtları ve katılım formu üzerine sadece

rumuz yazılan bir zarfa konarak hasar görmeyecek şekilde paketlenerek en geç son katılım
tarihinde (20 Mart 2014) saat 17.00’ye kadar yarışma sekreteryasına elden teslim edilmeli ya da
teslimat en son 20 Mart 2014 saat 17.00 olacak biçimde posta/kargo ile gönderilmelidir.
Posta/kargo gönderme sürecinde meydana gelebilecek hasar, kaybolma ve gecikmelerden
Mimarlar Odası Bursa Şubesi sorumlu olmayacaktır.
■ Fotoğraflardaki her türlü hukuki sorumluluk fotoğrafçıya aittir.

Telif Hakları:
Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları Mimarlar Odası Bursa
Şubesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Mimarlar Odası Bursa Şubesi kendi
yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine
ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu
beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu
kabul edilir. Mimarlar Odası Bursa Şubesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme,
albüm ve kataloglarda kullanma, hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser
sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde
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. Mimarlar
Odası Bursa Şubesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca
telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte Mimarlar Odası
Bursa Şubesi olacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın İlanı
Son Katılım
Jüri Toplantısı
Sonuçların Açıklanması
Ödül Töreni
Yarışma Sergisi

: 17.01.2014
: 20.03.2014 Perşembe saat 17.00
: 22.03.2014
: 24.03.2014
: 03.04.2014
: 03.04.2014

Ödüller:
Birincilik Ödülü

: 2.000.-TL

İkincilik Ödülü

: 1.500.-TL

Üçüncülük Ödülü

: 1.000.-TL

Mansiyon (2 adet)

:

250.-TL

Sergileme/Satın alma (20 adet)

:

100.-TL

Yarışma Jürisi:
Özer KANBUROĞLU

Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı

Ömer YAĞLIDERE

EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı

Ahmet ÇETİN

AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı

Murat KORKMAZ

Sosyolog, Fotoğrafçı

Serkan SAPAN

Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Başkanı

Zehra SÖNMEZ

Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Temsilcisi

Seçici kurul/jüri en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Selma Çubukçu
Danışman Jüri:
Nizamettin KAYA

Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı

Umut BECENE

Mimar

Raportör:
Zeynep KANATLAR

Mimar

Mustafa KARAKOÇ

Mimar

İletişim: Ezgi TOLUNAY
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8
A-3 Blok Zemin Kat
Nilüfer / BURSA
Telefon

: 0 224 453 56 00

Fax

: 0 224 453 56 01

E-posta

: kentmerkeziniyenidenkesfetmek@bursamimar.org.tr

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca (TFSF No: 2014/005) onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

2014/005
Detaylı bilgiye www.bursamimar.org.tr adresindeki “Yarışmalar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi
‘Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek’ Ulusal Fotoğraf Yarışması
Başvuru Formu
Konu : “Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek”
Yarışmacının
Rumuzu

:______

Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik No

:

Doğum Tarihi

:

Adresi

:

Ev Telefonu

:

İş Telefonu

:

Cep Telefonu

:

E-posta

:

Rumuz

Sıra
No

Eser Adı

Çekildiği Yer ve Tarih

Mimarlar Odası Bursa Şubesi “Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder
ve beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.
Tarih:
İmza:

____________________
Yarışma Sekreterliği:
“Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek” Ulusal Fotoğraf Yarışması
MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A-3 Blok Zemin Kat
Nilüfer / BURSA

Telefon

: 0 224 453 56 00

Fax

: 0224 453 56 01

E-posta

: kentmerkeziniyenidenkesfetmek@bursamimar.org.tr

