SİNOP VALİLİĞİ - SİNOP İL ÖZEL İDARESİ
KADRAJIMDAN SİNOP
2. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1.

Yarışmanın Adı: Kadrajımdan Sinop 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

2.

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Yarışmanın konusu, Sinop ilindeki ormanlar, göller, yaylalar, bakir köyler, dereler,
şelaleler ve birçok doğal güzelliği gösteren belgesel nitelikteki fotoğrafların yanında
yöresel ve doğal ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmaktır.
Yarışmanın amacı, fotoğraf sanatı aracılığıyla Sinop ili sınırları içerisinde yer alan
doğal güzelliklerin belgelenmesi, Sinop’ta turizme kazandırılabilecek yerlerin kayıt
altına alınmasıdır.

3.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Sinop Valiliğinin himayelerinde Sinop İl Özel İdaresi koordinesinde
yapılacaktır.

4.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5.

Yarışma Koşulları:
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Sinop ili sınırları içerisinde çekilmiş
olması zorunludur.
c) Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
yarışmaya katılabilir.
d) Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları
dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her
birey katılabilir.
e) Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka
herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya
bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş
fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sosyal
medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya engel
değildir.
f) Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler
yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul
edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir.
Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
g) Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb. insansız
hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu
tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve
yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.
h) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve
basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

i) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının
kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur
olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
j) Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer
yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise
katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü
içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
k) Sisteme yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi)
bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden
düzenleyici sorumlu değildir.
l) Düzenleme kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği
kadarını
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
m) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait
olduğunu,
Sinop ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla
birlikte kabul ve beyan eder.
n) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının
veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme
Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları
belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin
çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya
yetkilidir.
6.

Telif (Kullanım) Hakkı:
a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Sinop
İl Özel İdaresine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da
kuruma satılamaz/devredilemez.
b. Sergilemeye çıkacak olan fotoğraflar için herhangi
ödenmeyeceği eser sahibi tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

bir

bedel

c. Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının;
Sinop İl Özel İdaresi yayınlarında adı ve soyadının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel
çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). 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 Sinop İl Özel İdaresine
izin/muvafakat verdiğini yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.
d. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni
kesinlikle geri almayacağını, eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını

engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve
sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, bundan sonra
da olmayacağını, maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
e. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle
kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya
kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f. 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.
g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar
düzenleyici kurumun web sitelerinde ve aynı zamanda Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın
amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar
düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve
afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar düzenleyici kurum
başvuru sitesinden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.
7.

8.

Diğer Hususlar:
a. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak yarışma
sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim
tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
b. Yarışma sonrasında sergileme alan ve dereceye giren fotoğraflar
katalog haline getirilecek ve bu fotoğrafların yer aldığı sergi düzenlenecektir.
c. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda
düzenleyici kurum ve jürinin kararları geçerlidir.
d. Katılımcılar; http://www.kadrajimdansinop.com adresine fotoğraflarını
yüklemekle
e. yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından,
alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Yarışma
fotoğraflarının
online
(çevrimiçi)
olarak
gönderilmesi http://www.kadrajimdansinop.com üzerinden gerçekleşecektir.
Sinop İl Özel İdaresinin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yarışmaya
katılım linkleri verilecektir.

c. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme
işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde
yüklenmelidir.
d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb.
bilgiler bulunmamalıdır.
e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-350 DPI
çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1
Mb'den az olmamalı, 5 Mb’yi de geçmemelidir.
f. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
g. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde sistemde yer alan destek
bölümünden form doldurulacaktır. Forma istinaden katılımcıya teknik destek
verilecektir.
h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarla ilgili teknik
destek talep edilmediği takdirde oluşabilecek sorunlardan düzenleyici kurum
sorumlu olmayacaktır.
9.

Seçici Kurul:
- Yahya ÇINKIL Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
-

Mehmet DEMİRCAN Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı

-

Nermin LEVEND Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

-

Şengül KANAL Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı

-

Dr.Öğr.Üyesi TUBA KINAY GÖR Sinop Üniversitesi GSTF

-

Cem Levent YÜKSEL Sinop Fotoğraf Amatörleri Derneği

-

Osman DEMİREL Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma
sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul
üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta
ertelenir.
COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin
mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak
yapılabilir.

10. Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi
: 30 Kasım 2022
Sonuç Bildirim Tarihi
: 8 Aralık 2022
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 24 Aralık 2022

11. Ödüller:
Birinci, ikinci, üçüncü ve jüri özel ödülüyle birlikte toplam 6 fotoğrafa ödül
verilecektir.
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Doğal Ürünler Özel Ödülü
Yöresel Lezzetler Özel Ödülü
Doğada Yaşam Özel Ödülü

5.000- TL
3.000- TL
2.000- TL
1.500- TL
1.500- TL
1.500- TL

12. Yarışma Sekretaryası-İletişim: Sinop İl Özel İdaresi

