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1)YARIŞMANIN ADI 

Dört Mevsim Sarayönü 

2)YARIŞMANIN ANA TEMASI

Komşum ve Mahallem 

Sarayönü Belediyesi “Komşuluk ve Mahalle” temasıyla, Geçmişte sağlam temeller üzerine kurulu olan 
komşuluk kavramını, fotoğrafı vesile kılarak gençlerin çevrelerinin farkına varmaları, aidiyet duygularının  
gelişmesi bilincinin yerleşmesini amaçlamaktadır. 

3)YARIŞMANIN AMACI 
Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Konya'nın seçkin ilçeleri arasında yer alan Sarayönü ilçemizin tanıtımına 
ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamak; fotoğraf sanatçılarının
gözünden ilçemizin kütürel, doğal ve tarihsel güzelliklerine dikkat çekmek; Sarayönü Belediyesi olarak 
düzenlemiş olduğumuz bu yarışma ile siz değerli fotoğraf tutkunlarını komşuluk kültürünün fotoğraf 
noktasında ele alınmasının komşuluk kültürünün yaşatılması açısından, fotoğraf sanatını ve sanatçılarını 
desteklemek.

4)YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
Sarayönü Belediyesi çalışanları,
Yarışma Organizasyon Komisyonu,

Yarışma Jüri Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm amatör/profesyonel 
fotoğrafçılara açıktır.

5)YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

1. Yarışma tek kategori/bölümlüdür: Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz. 

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

3. Yarışmacılar yarışmaya, Sarayönü ve mahallelerinde çekilmiş en çok 5 (beş) adet dijital (sayısal) Renkli veya 
Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler. 

4. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği 
bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici 
programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, 
değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır. 

5. İnsanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için 
insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 
6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Sarayönü sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. 
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. 
7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar 
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya 
gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul 
edilir. 
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9.Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almış 
fotoğraflar gönderilemez.
10.Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte kaydedilecektir. 
Yüklenecek fotoğraflar 3 Mb'tan küçük olmamalıdır.

11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye 
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında 
kural ihlali işlemi uygulanır. 
12. 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, Seçici kurul (JURİ) Birimi Son Katılım Tarihi'nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı 
olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. 
13. Yarışma sonuçları Sarayönü Belediyesi web sitesi http://www.sarayonu.bel.tr adresinden ve Sarayönü 
Belediyesine ait Twitter: @sarayonubld Instagram: @sarayonubld 
Facebook: @sarayonubld sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan 
katılımcılara telefon yoluyla bildirilecektir.
6)FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ 
Katılım Formu da doldurulduktan sonra eserler DVD veya flash bellek içerisine kopyalanıp, bir zarfa konularak 
üzerine sadece rumuz yazılmak suretiyle fotoğraflar ile birlikte kargo ile gönderilmeli veya elden teslim 
edilmelidir.
7)TELİF (KULLANIM) HAKLARI 
Sarayönü Belediyesi'nin Hak ve Sorumlulukları: 
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu'nun 21'inci maddesinde tanımlanan işleme, 22'nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23'üncü 
maddesinde tanımlanan yayma, 24'üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25'inci maddesinde tanımlanan 
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz 
olarak Sarayönü Belediyesi'ne ait olacaktır. Sarayönü Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, 
Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal 
içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik 
düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır)
8)ÖDÜL-SERGİLEMELER 
Birinci : 3.500 TL
İkinci : 2.500
Üçüncü : 1.500
Mansiyon (Üç kişiye): 750 TL
9)SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ 
Jüri Başkanı: Nafiz SOLAK (Sarayönü Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Aytekin Can
Doç. Dr. Ramiz Gökbudak
Öğr. Gör. Kadir Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sefa Doğru
Nurselin Aker (Fotoğraf Sanatçısı)
Öğr. Gör. Ruhi Gül
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
10)YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın başlangıç tarihi:02.12.2019 
Son Katılım Tarihi : 15.10.2020
Jüri Toplantı Tarihi : 19.10.2020 
Sonuçların Duyurulması : 21.10.2020 
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi: Sarayönü Belediyesi'nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.
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RUMUZ  : 

AD, SOYADI  

MESLEK  :

:

ADRES  

: TELEFON  

E-MAİL  :

                                                                                                                      Tarih:......../........./.........

                                                                                                                      İMZA
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11)YARIŞMA SEKRETERYASI 
Yarışma Koordinatörü: Davut KÖPRÜLÜ 
Sarayönü Belediyesi Basın Birimi
Telefon: 0332 617 10 10 / 1124
İLETİŞİM ADRESİ
Sarayönü Belediye Başkanlığı
Doğu İstasyon Mh. Tahir Çelik Caddesi No:78
Sarayönü – KONYA
Tel: 444 05 70
sarayonu@sarayonu.bel.tr
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