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Sultangazi Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması 

‘’Teknoloji Arasında İnsan’’ 

1. Yarışmanın Konusu: ‘’Teknoloji Arasında İnsan’’

Bilim sayesinde gelişen teknoloji elbette hayatlarımızı kolaylaştırdı. Bugün sadece bir 
dizüstü bilgisayar ile herhangi bir kafede kahvemizi yudumlarken taşınabilen bilgisayar 
sayesinde tüm işlerimizi de hiçbir şeyden ödün vermeden gerçekleştirebiliyoruz. Bu, 
arasında yaşadığımız teknolojinin bize getirdiği kolaylıklardan sadece bir tanesi. Bazı 
dezavantajlarda maalesef bu kolaylıkla birlikte geliyor. Mesela sosyal hayatta insanların, 
tanıdıklarıyla bir aradayken cep telefonu ile vakit geçirmesi, birebir iletişimlerde bazı 
aksaklıkların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Fotoğraf yarışmamız; arasında bulunduğumuz 
teknoloji bize neler verdi, neleri geri plana attı, neleri tamamen kaybettik, neler 
kazandık, hayatımız nasıl değişti konularına yeni bir bakış açısı getirmeyi ve farkındalık 
yaratmayı hedeflemektedir. 

2. Yarışma Organizasyonu: Yarışma, T.C. Sultangazi Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir. Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

3. Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride Renkli veya Siyah-
Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-beyaz fotoğraflar bir arada
değerlendirilecektir.

4. Koşullar:

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; Sultangazi Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma
Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve
profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF
tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya her fotoğrafçı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4
(dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.

d) Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka
herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı
ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak
üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın,
sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya
katılım açısından engel teşkil etmez

e) Sultangazi Belediyesi’nin daha önce yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme alan
fotoğraflar da bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
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f) 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.

g) HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında
tutulur.

h) İnsanlı veya insansız drone vb. hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul
edilir. Hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
Kutlama ve etkinlik alanlarında her tülü çekim izininden katılımcı sorumludur.

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

j) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.

k) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde
çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması
kural ihlali sayılır.

l) Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları
Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. 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
7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

m) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden
kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf
makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik
TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile
TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

n) Yarışma sonuçları Sultangazi Belediyesi’nin https://www.sultangazi.bel.tr/,
http://www.sultangazifotografyarismasi.com/ adresinden ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

5. Telif (Kullanım) Hakları:
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a) Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye
değer görülen) fotoğraflar Sultangazi Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan
fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı
olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek Sultangazi Belediyesi’nin tanıtımlarında ve
yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma
sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir
(Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz
tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser
sahibine de ait olacaktır.

b) Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir
telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederler. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ayrıca hiçbir
hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul
etmektedir.

c) Sultangazi Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul
altında, izin vermez.

d) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

e) Sultangazi Belediyesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını
sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.

f) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına 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.

g) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sultangazi Belediyesi’nin
https://www.sultangazi.bel.tr/, http://www.sultangazifotografyarismasi.com/
adresinden ve Sultangazi Belediyesi Sosyal medya hesaplarından ve TFSF’nin
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook,
Twitter, Instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF
yayını olan E-Almanak  2022’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

h) Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi
itibariyle 90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

i) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Sultangazi
Belediyesi, Jüri ve TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin
kararlar geçerlidir.

j) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
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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. 

6. Diğer Hususlar:

a) 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, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak
sunulacaktır.

b) Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF
yarışma temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından
karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak
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 zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c) Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser
sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

d) Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma
Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle
(Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye
giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

e) Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında
kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh
adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden
kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

f) Dereceye giren, sergileme alan ve sa n almaya değer görülen eserler düzenleyici
kurum tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm
ka lımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sana
derneklerine birer adet gönderilecektir. (Albüm kitap yapılmayacaksa bu madde
çıkartılacaktır.)

g) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum,
Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları
geçerlidir.

h) Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu
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şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. 
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.   

 
7. Eserlerin 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, 
https://www.sultangazi.bel.tr/, http://www.sultangazifotografyarismasi.com/ 
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan 
https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme 
yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. 

c) TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için 
önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra 
sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. 
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 

d) Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden 
yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde 
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

f) 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. 

g) Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf 
Adı”,“Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının 
beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır. 

h) Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir 
isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim 
vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü 
harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) 
kullanılabilir. 

i) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) 
bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve 
Sultangazi Belediyesi sorumlu değildir. 

j) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya 
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde 
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr  adresindeki sıkça 
sorulan sorular incelenmeli, çözüm bulunamıyorsa 
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak 
sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası 
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sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf 
gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez. 

k) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sultangazi Belediyesi
ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

8. Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlama Tarihi : 30 Ağustos 2022 
Son Katılım Tarihi : 1 Aralık 2022, 23:00 
Kurul Toplanma Tarihi : 12 Aralık 2022 
Sonuçların İlanı : 26 Aralık 2022 
Sergi ve Ödül Töreni : Daha sonra duyurulacaktır 

9. Seçici Kurul:

 Av. Abdurrahman Dursun (Belediye Başkanı)

 Coşkun Aral (Fotoğraf Sanatçısı)

 Mustafa Yılmaz (Fotoğraf Sanatçısı)

 Süleyman Gündüz (Fotoğraf Sanatçısı)

 İsmail Küçük (Fotoğraf Sanatçısı)

 Haluk Çobanoğlu (Fotoğraf Sanatçısı)

 Mecit Çetinkaya ( Prof Dr. Fuat Sezgin- İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı

* Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya 
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. 

** Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE 
PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici 
Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM 
Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır. 

10. TFSF Yarışma Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.

11. Ödül-Sergilemeler:

 Birincilik 15.000 TL 
 İkincilik 10.000 TL 
 Üçüncülük      5.000 TL 
 Mansiyon Ödülü (3 Adet) 2.500 TL 
 Sergilemeler (en fazla 50 adet)     500 TL 



 
 

 

 7 

12. Yarışma Sekretarya İletişim: 
 

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Murat Yıldırım 
Telefon: +90 212 459 34 53 
e-posta:muratyildirim@sultangazi.bel.tr 
Bera Bahadır Özdeniz 
Telefon: 0545 575 00 77 
 

 
13. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-098” 

numara ile onaylanmıştır.   
 
 

YASAL UYARI 

 “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, 
deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname 
metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve 
alıntılanamaz. 

 Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal 
takip ve yaptırıma konu edilecektir." 

 

 
 

 


