42 TRABZON YARI MARATONU FOTOĞRAF YARIŞMASI

1- Yarışmanın Adı: “Trabzon Yarı maratonu fotoğraf yarışması”
Yarışmanın Konusu ve Amacı: Şehrimizin kurtuluşu vesilesi ile her yıl gerçekleştirilen 24 Şubat yarı maratonunu
fotoğraflamak

2- Yarışma Organizasyonu: “Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Gazeteciler cemiyeti” tarafından
gerçekleştirilecektir.

3- Bölümler:
Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride renkli fotoğraf.

4- Yarışma Koşulları:


Yarışmaya katılım ücretsizdir.



Her katılımcı en fazla 5 (Beş) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.



Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda
fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin
kanaati esastır.



Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar Kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb
çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının
(Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.



Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman
zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.



Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.



Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul
edilir.



Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
sayılır.



Trabzon Büyük Şehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.

 Yarışma sonucu Trabzon Büyük Şehir Belediyesi’nin İnternet adresinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
 18 yaşından küçükler veli yazılı izni ile yarışmaya katılabilir.



5- Telif (Kullanım) Hakkı:


Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Trabzon Büyük
Şehir Belediyesi ve bünyesindeki bağlı kuruluşların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin
çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Trabzon Büyük
Şehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Trabzon Büyük Şehir
Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.

2.

Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve
sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı
üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde
saklanacaktır.
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Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif
hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.



Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan
Trabzon Büyük Şehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser
sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve
bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.



Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan sergilenmeye değer görülen ve satın alma uygulanan fotoğraflar
kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri
geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.



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.



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.



Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:


Fotoğraflar mail yolu ile trabzonyarimaratonu2022@gmail.com adresine gönderilecektir.




Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde imza, logo, tarih vb
bilgiler bulunmamalıdır.

3.

Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K
3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, sunulacaktır.



Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.



Fotoğraflara isim olarak katılımcı kendi isim ve soyadını yazarak numaralandıracak Örnek Ahmet yılmaz-1,
Ahmet yılmaz-2 gibi.


7- Seçici Kurul (İsme göre alfabetik sırayla):
Erdoğan Öğretmen
Ersen Küçük
Gökmen Özağcı

Fotoğraf sanatçısı / Foto Forum Başkanı
Trabzon Gazeteciler Cemiyet Başkanı
Gazeteci

İnan Kalyoncu

Fotoğraf sanatçısı / Gazeteci

Metin Öztürk
Ömür Avcı

Fotoğraf sanatçısı
Gazeteci

Selman Uzun

Fotoğraf Sanatçısı
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Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

8- YarışmaTakvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi
Son Başvuru Tarihi

: 20-Şubat-2022
: 22-Şubat-2022 saat:24.00

(TSI) Jüri Toplantı Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat
Merkezinde yapılacaktır.

: 23-Şubat-2022
: 24-Şubat-2022
: 04.03.2022 Cuma günü Saat 18:00’da Hamamizade İhsan Bey Kültür

9- Ödüller-Sergilemeler:
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Dron Özel Ödülü

5.000-TL
4.000-TL
3.000-TL
4.000- TL

Gazeteciler cemiyeti özel ödülü

3.000-TL

Mansiyon (3 adet)

1.000-TL

Sergileme 30 adet

500-TL

10- Yarışma Sekretaryası - İletişim:
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Trabzon

İlgili
: Ersen Veda Küçük (Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
İrtibat Tel : 0533 493 17 69 – Ersen Veda Küçük
: 0505 595 63 18 – İnan Kalyoncu
E-posta : trabzonyarimaratonu2022@gmail.com
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