Sarayönü Belediyesi
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın adı

: “FOTOĞRAFLARLA SARAYÖNÜ 2016”

2. Yarışmanın Konusu

: Sarayönü ilçemizin doğal, toplumsal ve kültürel
dokusunun, fotoğraf sanatçılarının objektifinden
yansıması.

3. Yarışmanın Amacı

: 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; fotoğraf sanatını ve sanatçılarını
desteklemek.

4. Gerekçe

: Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler bakımından
oldukça müstesna bir konuma sahip olan Sarayönü
ilçemiz, başta bağlı bulunduğumuz Konya ilimiz
olmak üzere, ülkemizin diğer bölgelerinin kültürel
zenginlikleri arasında kendi değerleri ile temsil
edilmesi gerektiği tartışılmaz bir gerçektir.
Özellikle 2000’li yıllardan bu yana her alanda hızla
gelişen ülkemizde iletişim teknolojilerinde meydana
gelen baş döndürücü değişim, beraberinde farklı
coğrafyalarda yaşayan farklı kültürler arasında daha

güçlü bağlar oluşmasını da getirmektedir.
Bu gelişmeler ve değişim karşısında ilçemizin de
geçmişten günümüze kültürel, toplumsal ve doğal
varlıklarının özelde bölgemize, genelde ülkemize ve
dış dünyaya çeşitli sanatsal etkinliklerle tanıtılması
gerektiği düşünülmektedir. Bu fotoğraf yarışması da,
Sarayönü Belediye Başkanlığı tarafından bu
gerekçeyle düzenlemektedir.
5. Yarışma Sekretaryası :
Ad – Soyad

: Davut Köprülü
Veysel Karani Topçuoğlu
Mahmut Sami Sallı

Telefon No

: 0 332 617 10 10

Faks No

: 0 332 617 30 31

E-Posta Adresi

: sarayonu@sarayonu.bel.tr

Adres

: Sarayönü Belediye Başkanlığı, Doğu İstasyon Mah.
Tahir Çelik Caddesi No: 78 Sarayönü/KONYA

Fotoğraflar yukarıda belirtilen adrese elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilecektir.
6. Yarışma Kategorileri:
6.1. Siyah Beyaz Sarayönü: Bu kategoride, ilçemiz halkının kendi özel arşivinde
bulunan siyah beyaz fotoğraflar değerlendirilecektir. Bu kategoride, bir zamanlar
ilçemizdeki sosyal ve kültürel hayatın fotoğraflarla bir tür envanteri çıkarılacak ve jüri
tarafından seçilen en fazla 50 fotoğraf sergilenecektir.
6.2. Sarayönü ve İnsan: İlçe merkezimizde ve mahallelerinde yaşayan yöre halkının
giyim kuşamları, çalışma ve üretim biçimleri (el işi, halı dokuma, yemek, hayvancılık,
tarım vb)…
6.3. Sarayönü’nde Çocuk Olmak: İlçemizin merkezi ve mahallelerinden (köylerden)
çocuk temalı fotoğraflar…

6.4. Sarayönü ve Kültürel Miras: Tarihi eserler, sözlü kütürel değerler ( düğün, ağıt,
cenaze merasimleri, mimari, gelenek-görenekler vb.)
6.5. Sarayönü ve Doğa: Doğal güzellikler, tarımsal üretim ve çalışmalar, dört mevsim
doğal güzelliklerin ve iklim hareketlerinin (yağmur, kar, kuraklık vb) belgelenmesi…
7. Yarışma Koşulları
7.1. Yarışma bölümleri hem konuları, hem de fotografik özellikleri açısından
ayrıştırılabilir ve yarışma, bu bölümlerin biri ya da birkaçı ile birlikte düzenlenebilir. Jüri
tarafından bazı bölümler yarışma dışında değerlendirilebilir (sergi, katalog, özel ödül
vb).
7.2. Fotografik özellikler açısından bölümler;
Siyah-Beyaz Baskı,
Renkli Baskı,
Digital Ortam Kaydı (çözünürlük 300 dpi, 50x70 cm yatay ve dikey) şeklinde olacaktır.
7.3. Her türlü kuramsal çalışmada eserlerin fotoğraf kökenli olması gerekmektedir.
7.4. Yarışmaya sunulacak fotoğraflarda fotoğraf düzenleyici program kullanılamaz,
görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar,
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.5. önderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmeli ve özgün olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
7.6. Eser sahibi, eserin kendisine ait olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu kabul eder.
7.7. 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.

8. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 5 fotoğrafla katılabilir.
önderilecek fotoğraf sayısı her katılımcıdan bölüm başına 5 fotoğraf olarak

sınırlandırılmıştır.
9. Fotoğrafların Boyutları:
Baskılarda kısa kenar 18 cm. den küçük ve uzun kenar 40 cm. den büyük
olmayacaktır.
10. Yarışmaya katılım Ücretsizdir

:

Yarışmaya katılım için, eser sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Ancak gönderilen eserler dereceye giremese dahi, iade edilmeyecektir.

11. Yarışmaya Katılım:
Yarışma;
Sarayönü Belediyesi çalışanları,
Yarışma Organizasyon Komisyonu,
Yarışma Jüri Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm
amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

12. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderimi:
Baskılarda arka yüzün sağ alt köşesine 5 ya da 6 rakamdan oluşan bir rumuz, yapıt adı
ve sıra numarası,
Katılım Formu da doldurulduktan sonra eserler DVD veya flash bellek içerisine
kopayalanıp, bir zarfa konularak üzerine sadece rumuz yazılmak suretiyle fotoğraflar
ile birlikte kargo ile gönderilmeli veya elden elden teslim edilmelidir.
13. Seçici Kurul (Jüri) :
Jüri Başkanı: Nafiz SOLAK (Sarayönü Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Aytekin Can
Doç. Dr. Abdulgani Arıkan

Dr. Ramiz

ökbudak

Öğr.

ör. Ruhi

ül

Öğr.

ör. Kadir Yalçın

Okutman Şenol Çöm
14. Yarışma Takvimi :
Son Başvuru Tarihi : 25 Ağustos 2017
Seçici kurul değerlendirmesi: 5-10 Eylül 2017
Sonuç Bildirim Tarihi: 15 Eylül 2017 (İnternet üzerinden)
Sergi, gösteri ve ödül töreni: 6 Ekim 2017
15. Ödüller :
Birinci

: 3.500 TL

İkinci

: 2.500

Üçüncü

: 1.500

Mansiyon (Üç kişiye): 750 TL

16. İletişim Adresi:
Sarayönü Belediye Başkanlığı
Doğu İstasyon Mh. Tahir Çelik Caddesi No:78
Sarayönü – KONYA
Tel: (0332) 617 10 10
sarayonu@sarayonu.bel.tr
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