ANKARA TİCARET ODASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
2016 YILI ŞARTNAMESİ
AMAÇ
Türkiye’nin Başkenti Ankara, siyasetin merkezi olmanın yanı sıra sahip olduğu tarihi ve turistik
değerleriyle de var olan bir şehirdir. Ankara’nın ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan sahip olduğu
değerlerin ortaya konması ve potansiyelinin tanıtılması, şehrin geleceği açısından önem taşımaktadır.
Yarışmanın Amacı:
 Ankara’nın başta şehirde yaşayanlara olmak üzere, Türkiye ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak,
 Ankara’nın ekonomi, turizm, eğitim gibi alt başlıklarda yıldan yıla değişiminin gözlemlenmesi ve
belgelendirilmesini sağlanmak,
 Ankara ve değerleri konusunda farkındalık oluşturmak,
 Ankara turizmini canlandırmak,
 Ankara’nın değerlerinin tanıtımı, yaşatılması ve kayıt altına alınmasına katkı sağlamak,
 Ankara’yı yönetenleri bir araya getirerek, diyaloğa sokmak,
 Ankara’yı fotoğraf sanatıyla bir kez daha kamuoyu gündemine getirmek.
YARIŞMANIN ORGANİZASYONU: Fotoğraf Yarışması, Ankara Ticaret Odası tarafından organize
edilmektedir. Tema Ankara’yı (ilçeler dahil) en iyi anlatan her türlü çalışmadır.
KATILIM ŞARTLARI
 Yarışma; Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve bunların birinci derece
yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olup katılım ücretsizdir.
 Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu
kullanmakta serbesttirler. Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
 Yarışmaya her katılımcı, en çok 4 (dört) eserle katılabilir.
 Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle
katılabilir.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik davranışları tespit edilenler yarışmadan men edilirler.
 Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli
olacaktır.
 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj
farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya gönderilemez.
 Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır.
Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi
zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilmez.
YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK NİTELİKLER:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 Yarışmaya katılım, http://karekareankara.atonet.org.tr üzerinden yapılacaktır.
 Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim,
imza vb. işaretler olmamalıdır.
 Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, kısa kenar en az 1920 piksel ve dosya
boyutları en az 3 MB, en çok 12 MB büyüklüğünde olmalıdır.
 Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile
oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

 Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden
herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ
 Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç,
ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital [Sayısal] Renkli, Siyah Beyaz >
C) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).
 2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ali Öztürk için aliok veya aoztk gibi).
 3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital [Sayısal] Renkli [Color] ve
Siyah-Beyaz fotoğraf için C kodu yazılmalıdır).
 4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ).
 5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin
“Ali Öztürk”ün “Ankara Kalesi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRaliokC1_ankara_kalesi” veya aynı kişinin
“Göksu Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRaliokC2_goksu_parki” gibi.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde karekareankara@atonet.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf
yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Ticaret Odası sorumlu
değildir.
TELİF (KULLANIM) HAKKI
 Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın,
kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Ticaret Odası ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve
Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Ticaret Odası’nın arşivinde kalacaktır
 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 haklarının
ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Ticaret Odası’na izin/muvafakatname verdiğini kabul
eder.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi
bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Eserlerin üçüncü kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara
Ticaret Odası’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Ticaret Odası tarafından kitap, dergi,
bülten, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek
koşuluyla kullanılabilir. Ankara Ticaret Odası bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar,
sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 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 yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
yarışmacıya aittir.

 Yarışmada ödül alan eserler www.atonet.org.tr ve http://karekareankara.atonet.org.tr web
sitelerinde yayınlanacaktır.
 Yarışmada başarılı olmaya hak kazanmış eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu
hazırlanacaktır.
 Ayrıca Ankara Ticaret Odası uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere 100.- TL (yüz Türk Lirası) bedelle istediği fotoğrafları
seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere,
sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle,
bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 Ankara Ticaret Odası, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların asıl dosyalarını
isteyebilir.
 Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
SEÇİCİ KURUL
Fırat Yurdakul | Anadolu Ajansı Fotoğraf Servisi Editörü
Murat Akman | Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan Sağdıç | Fotoğraf Sanatçısı
Salih Bezci | Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Sertaç Kantarcı | Gazeteci
Doç. Dr. Tuğba Taş | Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü
Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tuğrul Çakar | Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi
- Seçici Kurul üyeleri alfabetik olarak sıralanmıştır.
- Seçici Kurul toplantısı için en az üç üyenin katılımı gereklidir.
- Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda
yedek üye çağırılabilir.
YARIŞMA TAKVİMİ
 Yarışma Başlangıç Tarihi
 Son Katılım Tarihi
 Sonuç Bildirimi
 Ödül Töreni ve Sergi

: 15 Haziran 2016, Çarşamba
: 31 Ağustos 2016, Çarşamba
: 30 Eylül 2016, Cuma
: 14 Ekim 2016, Cuma

DEĞERLENDİRME
 Seçici Kurul, 5 Başarı Ödülü ve 45 sergilenmeye değer toplam 50 eser belirler.
 Seçici Kurul değerlendirme sonucu, Ankara Ticaret Odası’nın www.atonet.org.tr ve
http://karekareankara.atonet.org.tr adreslerinde duyurulacaktır.
 Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna
hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş
bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık
bulunulabilir.
ÖDÜLLER
 Birincilik 5.000.- TL + Plaket + Sergileme
 İkincilik 3.000.- TL + Plaket + Sergileme
 Üçüncülük 2.000.- TL + Plaket + Sergileme
 Mansiyon 1.000.- TL + Plaket + Sergileme
 Jüri Özel Ödülü 500.- TL + Plaket + Sergileme
 Sergileme (En fazla 45 adet) Katılım Belgesi - Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp
dağıtmamakta serbesttir.

SERGİLEME
Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi, 14 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.
DİĞER
 Yarışma şartnamesi, http://karekareankara.atonet.org.tr web sitesinden indirilebilir. Fotokopi ile
çoğaltılabilir.
 Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Ankara Ticaret Odası’nın kararları
geçerlidir.
 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Nurten DELİKTAŞ ÖNEL
Ankara Ticaret Odası
Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşaviri
2180. Cadde No: 5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 201 82 96 | (312) 201 82 99
E-posta: nurten.onel@atonet.org.tr
BAŞARILAR DİLERİZ.

