SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI

1. Yarışma Adı: Selçuklu Kongre Merkezi Fotoğraf Yarışması.
a. Yarışma Kategorileri: Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride olacaktır. Fotoğraflar renkli, siyahbeyaz olabileceği gibi, bazı yerleri siyah beyaz, bazı yerleri renkli olabilir.
Katılımcılardan Selçuklu Kongre Merkezinin mimari yapısı, sosyal yaşam alanları, dış mekan
görüntüleri gibi konularda fotoğrafları ile yarışmaya katılmalarını bekliyoruz.
2. Katılım Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Her bir katılımcı en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı fotoğraf
veya aynı fotoğrafın renkli ve/veya siyah-beyaz versiyonları gönderilemez.
c. Yarışmacının, kaynak görüntüler kendisine ait olmak kaydıyla işlerine uygulayacağı
müdahalelerin sınırı yoktur.
d. Jüri Üyeleri ve jüri üyelerinin 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
e. Yarışmaya sadece http://skm.sillesanat.com/ adresinden sunulan eserler kabul edilecektir.
Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
f. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmış kalite) 300 dpi
çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 pikselden küçük ve
4 Mb'den büyük olmayacak boyutta internet adresine yüklenecektir. Katılımcı, yarışmaya
gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
g. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
h. Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. gibi şeylerin
telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri
tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluşu bu konuda hiçbir sorumluluk
kabul etmez.
i. Jüri, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir.
j. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde sillesanat@sillesanat.com adresinden yarışma sekreterleri ile iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece
fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için organizasyon sorumlu
olmayacaktır.
l. Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir dijital
albüm/gösteri, sonuçların yayınlandığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca www.sillesanat.com,
http://skm.sillesanat.com ve www.selcuklukongremerkezi.com adresinden dijital olarak
indirilmeye hazır tutulacaktır.
3. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Selçuklu Kongre Merkezi arşivinde saklanacaktır. Bu
fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Selçuklu Kongre Merkezi tarafından
haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti
ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
b. Selçuklu Kongre Merkezi bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında,
dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt
ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. 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
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c.
d.

e.

f.

g.
h.
i.

herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Selçuklu Kongre Merkezi eserler için katılımcının yukarda verdiği
izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım
hakkı eser sahibi ile Selçuklu Kongre Merkezinin olacaktır.
Selçuklu Kongre Merkezi, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına
izin vermez,
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
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.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.sillesanat.com,
http://skm.sillesanat.com ve www.selcuklukongremerkezi.com internet sitelerinde yayınlanacak
ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca yarışmada başarı
ödülü, mansiyon ödülü alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Selçuklu Kongre Merkezi
sitesinde ve Selçuklu Kongre Merkezi’nin (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında
tanıtım amaçlı olarak yayınlanacaktır.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden
90 (doksan) gün sonra silinecektir.
Drone ile çekimler için çekim izni katılımcı tarafından sağlanmalıdır. Selçuklu Kongre Merkezi
bu konuda herhangi bir mesuliyet taşımaz.
Katılımcılar; fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 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.

5. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının şehir trafik plaka kodu yazılmalıdır (Konya için
“42”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam 25 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnek:
Samsun’dan katılan Ömer Eril Yılmaz’ın “Kültür Merkezi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“55oeyil1_Kültür Merkezi”.
6. ÖDÜLLER-SERGİLEMELER:
Başarı Ödülü ( 3 Adet) – Sille sanat Sarayı Altın Madalya ve Selçuklu Kongre Merkezinde fotoğraf
sahibinin belirleyeceği herhangi bir etkinlik için 6 ayrı bilet.
Mansiyon Ödülü (3 Adet)
Selçuklu Kongre Merkezinde fotoğraf sahibinin belirleyeceği herhangi bir etkinlik için 4 ayrı bilet.
Sergilemeler (En çok 50 adet)
Selçuklu Kongre Merkezinde fotoğraf sahibinin belirleyeceği herhangi bir etkinlik için 1 bilet.
Not:



Etkinlik biletlerinin hepsi tek etkinlikte kullanılabileceği gibi, birden fazla etkinlikte de
kullanılabilir.
Etkinlik bileti kazanan katılımcıların ödül bileti kullanımı için Selçuklu Kongre Merkezi yönetimi
ile önceden iletişime geçerek bilgi vermesi gerekmektedir. Her etkinlik için kullanılabilecek ödül
bileti sayısı Selçuklu Kongre Merkezi kontenjanı dahilindedir. Olanaklar dahilinde ödül
biletlerinin kullanılması sağlanacaktır.
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Ödül biletleri yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl geçerlidir. Ödül
kazanan katılımcılar ödül biletlerini 1 yıl içinde kullanmak zorundadır.

8 .Yarışma Takvimi:
Son katılım tarihi
: 15 Eylül 2019 saat 23.59 (TSI)
Jüri Değerlendirmesi
: 20 Eylül 2019
Sonuçların açıklanması
: 25 Eylül 2019
Sergi ve Ödül Töreni programı ayrıca bildirilecektir.
Yarışma Sonuçları www.sillesanat.com, http://skm.sillesanat.com , www.selcuklukongremerkezi.com
25 Eylül 2019 tarihinde duyurulacaktır.
9. Yarışma Sekreteri:
Merve Koç Yoğurt – Selçuklu Kongre Merkezi – 0.332.233 4242
Gülay Erkan – Sille Sanat Sarayı – 0.332.3208284
11. Jüri Üyeleri:
Murat GÜZEL
Seyit KONYALI
Murat ÖZÇELİK

– Selçuklu Kongre Merkezi
– Sille Sanat Sarayı
- Afyon Frig Fotoğraf Derneği – AFFD Başkanı

12. Genel Açıklamalar:
Katılımcıların Selçuklu Kongre Merkezi binası içinde ve dışında rahatlıkla çekim yapabilmeleri için
http://skm.sillesanat.com sitesinde “Yeni Kayıt” bölümündeki formu eksiksiz olarak doldurması
gerekmektedir. Sisteme üye kaydı yapan tüm katılımcılara Selçuklu Kongre Merkezi’nin çalışma saatleri
içinde çekim yapmaları için izin verilecektir. Etkinlik olduğu günlerde çekim yapacak katılımcıların giriş
bileti olmaması durumunda etkinliğe girmesine izin verilmeyecektir. Ancak etkinlik günlerinde de iç
mekânda fotoğraf çekimi yapılabilecektir.
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